
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hrad Grabštejn otevřený 
 

Grabštejn otevřel v sobotu 5. června v 9 

hodin. Na návštěvníky čeká změna kvůli 

rekonstrukci nádvoří.  

 V sezóně 2021 proběhne kompletní 

oprava horního grabštejnského nádvoří. Sta-

vební práce mají za úkol stabilizovat jednak 

sklepní klenby pod kaplí sv. Barbory, a také 

dnes již nefunkční podzemní chodby sloužící 

původně jako spojovací provozní koridor mezi 

kuchyní a dalšími částmi hradu. Vlivem vysoké 

vlhkosti a dosluhující dešťové kanalizace do-

chází k nadměrnému přemokření obvodového 

zdiva, poškození fasád a dalšímu chátrání pod-

zemních struktur.   

 Rekonstrukce bude probíhat v několika 

fázích. V té první proběhne záchranný archeo-

logický výzkum pod taktovkou kolegů z Územ-

ního odborného pracoviště v Liberci. Ti už v 

místě prováděli zjišťovací předstihový výzkum 

v roce 2019. Tento archeologický výzkum 

menšího rozsahu byl součástí předprojektové 

přípravy projektu a jeho úkolem bylo ověřit 

situaci pod povrchem nádvoří. Již tento výz-

kum přinesl zajímavé a důležité poznatky. 

Geofyzikální měření ukázalo, že pod součas-

nou pískovcovou dlažbou se nachází jak his-

torické konstrukce zaniklých částí hradu, tak 

velmi nestandardní tvar skalního podloží. Čtyři  

 

 

 

 

 

 

 

kopané archeologické sondy geofyzikální prů-

zkum potvrdily a přinesly nové poznatky o 

podobě původního středověkého hradu. Pře-

kvapivé je zejména to, že zdivo vybíhá do 

plochy nádvoří a nerespektuje dnešní půdo-

rysné rozložení budov. Renesanční přestavba 

tak zřejmě změnila tvář Grabštejna ještě více, 

než jsme si mysleli. V letošním roce archeolo-

gové navážou na předešlou práci a věříme, že 

poodhalí tajemství předrenesančního hradu 

ještě o něco více.  Po archeologickém výzku-

mu, který bude trvat dle předpokladu dva až 

tři měsíce, přijde na řadu oprava kleneb a ji-

ných podzemních struktur, položení nové 

dešťové kanalizace a uvedení nádvoří do pů-

vodního stavu - nutno podotknout, že to ne-

zahrnuje jen "zasypání díry", ale také položení 

rozebrané pískovcové dlažby. Obrovské dlaž-

dice se budou podle plánku a pečlivé evidence 

vracet přesně na stejné místo, odkud byly vy-

zvednuty. Opraveny budou také vlhkostí zasa-

žené fasády - horní nádvoří tak opět dostane 

lesk, který mělo těsně po své poslední rekon-

strukci před dvaceti lety. 

 Náročné archeologické i stavební práce 

si vyžádají i změny v návštěvnickém provozu, 

neboť malé nádvoří je v samém srdci hradu a 

nemine ho žádná z našich prohlídek. Abychom 

zajistili plynulý chod prací i bezpečnost našich 

návštěvníků, rozhodli jsme se, že jej letos pro 

veřejnost zcela uzavřeme. Z toho vyplývá i 
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Před 30 lety dne 1. ledna 1991 se obec Chotyně  

opět osamostatnila. 

 
 



změna na prohlídkových trasách. Tou největší 

je, že pro veřejnost zůstane uzavřena věž, do 

níž se vchází právě z malého nádvoří. Všechny 

milovníky dalekých výhledů ale čeká návštěva 

věže při speciálních příležitostech - tou první 

bude  Víkend otevřených zahrad 12. června. 

Další podstatnou změnou je i to, že se ze dvou 

našich stálých okruhů stává jeden - základní 

okruh Prohlídka grabštejnského sídla nabídne 

oproti zvyklostem i návštěvu kaple sv. Barbory 

či archeologické expozice. Pro návštěvníky 

může být zajímavé například i to, že průvodce 

povede skupinu místy, kudy prohlídky běžně 

nechodí.                                                  

 Pro malé návštěvníky a jejich rodiče 

jsme opět připravili dětské prohlídky, které 

trvají jen 30 minut, a určitě se na nich nikdo 

nudit nebude. Průvodce v kostýmu zavede 

skupinku do expozice bytu vrchního nadlesní-

ho, kde jsou připraveny tématické úkoly.  

 A pro ty, kteří nemají moc času, ale 

chtějí nasát grabštejnského génia loci, máme 

připravenou samostatnou prohlídku kaple sv. 

Barbory.  

 Prohlídek expozice Veterinárního mu-

zea se rekonstrukce nedotkne takřka vůbec. 

Muzeum historických veterinárních souprav 

plánujeme otevřít vždy jeden víkend v měsíci 

prostřednictvím komentovaných prohlídek.  

 Věříme tak, že i přes drobná omezení 

vyplývající z probíhající rekonstrukce, si každý 

návštěvník státního hradu Grabštejn najde to 

svoje a na hradě stráví příjemný čas.  

       Mgr. Věra Ozogánová, kastelánka hradu 

Grabštejn 

Pohár mikroregionu 

Hrádecko-Chrastavsko 
V letošním roce byl uspořádán již 6. ročník 

Poháru mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko 

a pořadatelem byla Základní škola a Mateř-

ská škola Rynoltice. Na schůzi mikroregionu 

v dubnu jsme požádali obec a školu Rynolti-

ce, zda by tento všestranně pohybový závod 

pro děti uskutečnili. Měla jsem opravdu vel-

kou radost, když mi oznámili, že Pohár mik-

roregionu bude 25. 5. na hřišti v Rynolticích. 

Moc děkuji vedení obce i škole, že byl závod 

uskutečněn. 

A teď již k samotnému závodu. Každá škola 

mikroregionu může postavit pětičlenný tým 

ze žáků 1. stupně. Disciplíny a vše ostatní je 

již na pořadateli. Soutěže se zúčastnilo cel-

kem 11 týmů z 10 škol – Rynoltice, Bílý Kos-

tel nad Nisou, Chrastava – Vítkov, Chrastava 

– Puzlíci, Chrastava – Chrastíci, Nová Ves u 

Chrastavy, Chotyně, Mníšek, Hrádek nad Ni-

sou – Donín, Hrádek nad Nisou – T.G.M. a 

Hrádek nad Nisou – Lidická. Soutěžili v hodu 

na koš, ve štafetě, ve skoku přes švihadlo na 

čas, ve sprintu na 50 m a ve skoku do dálky. 

Děti i jejich pedagogický doprovod si závo-

dy úžasně užívali a potvrdilo se heslo, které 

bylo na pozvánce – Není důležité vyhrát, 

ale zúčastnit se a užít si hezké dopoledne 

u nás v Rynolticích. 

Pořadí: 

1. Mníšek   51 bodů 

2. Nová ves u Chrastavy 43 bodů 

3. Rynoltice   42 bodů 

4. Hrádek n. N. – Donín  38 bodů 

5. Chrastava – Chrastíci 34 bodů 

6. Chrastava – Puzlíci  33 bodů 

7. Hrádek n. N. - T.G.M. 31 bodů 

8. Bílý Kostel nad Nisou 30 bodů 

9. Hrádek n. N. . Lidická 26 bodů 

10.  Chrastava – Vítkov  19 bodů 

11. Chotyně   17 bodů 

 

Všichni účastníci sportovního klání obdrželi 

pěkné dárky v podobě knih, svítících náram-

ků – s těmito cenami pomohl mikroregionu 

Liberecký kraj – a dalších drobností. Každý 

závodník získal krásnou zdobenou perníko-

vou medaili. Na vítěze pak čekaly krásné vě-

cné ceny, keramické medaile s logem pořa-

datelské ZŠ Rynoltice a též poháry. Pokud 



byste se chtěli stát na chvíli účastníky tě-

chto závodů, podívejte se na stránky města 

Chrastava, v kapitole TV Chrastava najdete 

hezký dokument, za který děkuji. 

       Jana Mlejnecká, předseda mikroregionu 

 

1000 Miles Adventure   
Michal Ozogán 

Pokračování 

Den 10. – Jak jsem udolal mrazy 

V noci mi byla zima. Zrovna v ten den by se 

mi hodila ta nafukovací karimatka, kterou 

jsem poslal domů. Když jsem se probudil 

uprostřed noci, jen jsem se otočil na druhý 

bok a pokusil se ten chlad zaspat. Naštěstí 

jsem byl tak unavený, že jsem hned zase za-

bral. Když zazvonil budík, neotálel jsem a 

hned se ze spacáku vysoukal. Zima mi byla 

tak jako tak. Při balení se mi klepaly ruce, 

bylo to zlý. Chvílemi jsem chodil a poskako-

val, abych se zahřál. Všechno jsem už měl 

naštěstí oblečené, takže jsem na sebe ne-

musel házet ty mokré a smradlavé věci. Už 

byly na mě. 

Poslední kopec 

Oblékl jsem dvě vrstvy rukavic. Na sobě 

jsem už měl opravdu všechno, včetně ter-

moizolační fólie. Poslední bitva se zimou za-

počala. Ještě chvíli jsme sjížděli dolů, ale 

k mému vlastnímu překvapení to nebylo tak 

strašné. S Jardou jsme vtipkovali a nadávali 

na Krušné hory. Kdo tu sakra může žít. 

Smích teplotu o pár stupňů zvýšil. Pořádné 

jídlo mi došlo a vytáhl jsem jen poslední ba-

lení ledových kaštanů. Jak příhodné. Aspoň 

nebyly rozteklé. Jakmile jsme začali stou-

pat na Klínovec, musel jsem se trochu od-

strojit. Fólie na kolenou mě nepříjemně 

škrábala a já si říkal, že z nejhoršího jsme 

venku. Nemohl jsem být dál od pravdy. 

Nahoře to foukalo, ale Jarda byl i po výšla-

pu v tak dobré náladě, že si ještě projel mí-

stní pump track. Objeli jsme rozhlednu a 

klesali do Božího Daru. Škoda, že jsme si 

neužili místních singletracků. Občerstvili 

jsme se na benzině. Jídlo jsme si snědli 

uvnitř, protože venku to bylo opravdu neo-

byvatelné. Kromě zimy foukal i studený vítr. 

Čekal jsem jen, kdy se objeví bílí chodci. Ve 

sjezdu do Božídarských rašelinišť klesla te-

plota na pět stupňů. Bylo to nejchladnější 

ráno celých mílí. Na(ne)štěstí také ráno pos-

lední. Asi vím, proč se míle jezdí každý rok 

v jiném směru. I když tu byla krajina krás-

ná, už jsem si ji ani nedokázal užít. Jen jsem 

myslel na to, že za chvíli jsem v cíli. Po Klí-

novci už nás nic obtížného nečekalo. Než po-

kračování závodu to bylo čestné závěrečné 

kolečko. U Přebuzi trochu sprchlo, ale cesta 

ubíhala bez záseků a díky asfaltovým úse-

kům i poměrně rychle. 

Opravdu poslední kopec 

Ještě před polednem jsme dorazili do Kras-

lic. Ty jsou poslední zastávkou před velkole-

pým finišem. Naposledy jsme se občerstvili 

v místní večerce a vyrazili na poslední velký 

kopec. Na vrcholku jsem si udělal jednu 

z mála fotek. Už nebylo kam spěchat. Před 

námi nikdo, za námi nikdo a čas pod devět 

dnů jsme stíhali bez problémů. Stačilo jen 

dojet. Kilometry mizely, Skalná se přibližo-

vala. Z jednoho kopečku nás ještě zdržel 

kameramanský tým. Neochotně jsme se vra-

celi těch 10 metrů a projeli to znovu. 

Poslední bloudění a nakonec finální schody 

ve Skalné, které jsem jako první závodník 

sešel. To vypovídá něco o mojí technice. Což 

je ve výsledku výhoda, protože vím, kde se 

příště můžu hodně zlepšit. 

Výsledný čas? 8 dní, 22 hodin a 29 minut. 

Celkové osmé místo. Oproti předloňsku jsem 

se polepšil o více než 5 dní. 

Pocity v cíli? Především radost, že už 

nemusím jet dál. Žádná euforie, že jsem 

trasu zdolal. Úleva. Euforii jsem zažíval 

především na trase. Cíl je jen taková tečka. 

Následky 

Nejdříve jsem si říkal, že bych tu mohl 

počkat až do večera nebo do dalšího rána. 

Jenže další závodníci byli daleko za námi a 

já si ani neposlal finišerský balíček, abych 

se měl do čeho převléknout. Už jsem se 

začal přepínat do civilního režimu, ve 



kterém nošení jedněch věcí po dobu deseti 

dnů nepatří mezi společensky přijatelné 

normy. Těšil jsem se domů. Čekala na mě 

dlouhá regenerace.  

Taky jsem se dozvídal o zážitcích jiných 

závodníků. I o slavném puchýři mého táty, 

který vyvolával silné znepokojení. Stejné 

jsem vyvolával i já, když jsem si odřezával 

obrovský strup, co mi zarostl do návleků. 

Moje odřenina vypadala ještě hůř než první 

den. 

Libor nás hodil do Chebu, protože ve Skalné 

měly vlaky výluku. Dozvěděl jsem se něco 

z pozadí organizace. Třeba že hrozilo, že do 

Nové Sedlice nás nepoveze autobus, ale že 

si tam došlápneme nožmo. 

Ve vlaku do Prahy jsem usnul. Vzbudil jsem 

se až na stanici, když ve vagoně nezbyl 

nikdo než já, Jarda a jeho přítelkyně. Kolo 

mi na(ne)štěstí zůstalo. Další následky jsem 

odhaloval postupně. V šesti prstech na ru-

kou jsem si odrovnal nervy. Jejich obnova 

bude trvat nejdéle. I teď po měsíci úpěnlivě 

regenerují. Prvních pár dní jsem jen jedl a 

spal. Ještě že nebyl státní svátek se zavře-

nými obchody. Asi bych umřel hlady. V noci 

jsem opět jezdil na Mílích. Teda jen ve 

snech a strašně jsme se divil, že musím jet 

dál, když ve Skalné už jsem byl. Snové cesty 

byly nekonečné. Byla to úspěšná anabáze. 

Už po týdnu jsem chtěl znovu vyrazit na 

kolo a hledat nová dobrodružství. Svoje 

čerstvé zážitky jsem považoval za důležitou 

studnici informací pro přípravu na Carpatia 

Divide, kam se chystám v polovině srpna. 

Na závěr bych asi řekl, že zajet Míle za 9 

dní mi přišlo jednodušší než je zajet za 14 

dní. Proto smekám jak před vítězi, tak i 

před těmi, kteří s trasou zápasí dávno po 

tom, co většina startovního pole vysedává 

v teple domova. 

Spánek:    3 hodiny 

Najeto:     103 kilometrů 

Čas:  10 hodin 52 minut 

Čas pohybu:  8 hodin 24 minut 

Průměrná rychlost:  12,3 km/h 

Teplota: min 5°C, max 18°C 

Podvodníci se vydávají za 
zaměstnance bank či 
dokonce i policisty 

KRAJ - Policisté v Libereckém kraji zazname-
nali již desítky těchto případů. Podvodníci vy-
užívají metodu tzv. vishingu, při níž se volající 
člověk vydává za pracovníka banky a pře-
svědčí jejího klienta, aby své peníze převedl z 
vlastního účtu na jiný. Pachatelé při hovorech 
užívají tv. spoofing, to znamená, že dokážou 
napodobit jakékoliv telefonní číslo včetně info-
linek bank a nyní dokonce i Policie ČR. 
Podvodníci osloveným klientům bank tvrdí, že 
zjistili napadení jejich účtu. Tito domnělí pra-
covníci banky svými tvrzeními vystraší osobu, 
které volají, přičemž jejich hlavním cílem je zí-
skat její peníze. Sdělí, že je nutné, aby finan-
ční prostředky byly z vlastního účtu okamžitě 
převedeny na jiný účet, který jim sdělí,  s tím, 
že budou po vyřešení celé věci následně vrá-
ceny, což se samozřejmě nestane.    
Pachatelé také mohou tímto způsobem vylá-
kat z oběti podvodu i další citlivé údaje, které 
následně zneužijí.                                        
Aby to vše vypadalo ještě důvěryhodněji, přišli 
na další trik, kdy klientům sdělí, že jejich pří-
padem napadení účtu se již zabývá kriminální 
policie a že je bude v následujícím telefonátu 
policista kontaktovat. Skutečně jim vzápětí za-
volá "podvodný policista", aby dokázal tu svou 
legendu. Působí to vše velmi věrohodně. 
Jednou z metod těchto podvodů je, aby člověk 
jednal rychle, okamžitě a mnohdy ve stresu. 
Umí využít manipulativní techniky, kdy člově-
ka zastihnou někde v obchodě, v zaměstnání, 
kde není v klidu a dostanou ho do stresu. Vše 
působí profesionálně. Zavolá člověk, který se 
tváří, že je z nějakého coll centra, za ním je 
skutečně slyšet nějaký ruch a další hlasy a 
navíc se odvolává na policistu, který skutečně 
zavolá. Většinou při tom podvodníci využívají 
reálná jména i reálné útvary. A také reální 
čísla coll centra bank nebo Policie ČR, která 
skutečně existují.  

Česká bankovní asociace zaznamenává i dal-
ší případy, které se týkají dalších scénářů. 
Opět kontaktuje zaměstnanec banky klienta s 
tím, že jsou jeho peníze na účtu v ohrožení. 
Přinutí člověka veškeré peníze vybrat, pošlou 
mu QR kód, a prostřednictvím tohoto kódu  
dále vložit do tzv. bitcoinového bankomatu. I 
zde jsou peníze nenávratně pryč.  



Nechybí ani další scénář, kdy pracovník ban-
ky nabídne klientovi, že vše společně vyřeší 
na dálku. Klient dá útočníkovi vzdálený přístup 
do jejich PC, kdy podvodníci požadují instalaci 
programů AnyDesk a TeamViewer pro získání 
vzdáleného přístupu k počítači, čímž jim lidé 
nadiktují i přístupové údaje nejen k jejich počí-
tači, ale nakonec i do internetového bankovni-
ctví.  

Pokud člověk informuje banku ihned poté, co 
se mu něco takého stalo, je ještě reálná 
šance, že banka muže transakci zastavit.  
 
Kde berou podvodníci telefonní čísla? 
Dochází k úniku například ze sociálních sítí 
nebo i z různých e-shopů, kde lidé například v 
minulosti platili za objednané zboží.  
Žádná banka se svými klienty nikdy nejedná 
tímto způsobem. Nikdy po klientovi nemůže 
chtít přístupové údaje k bankovním účtům, 
hesla, PIN kódy. To vše jsou údaje, která se 
nikomu nesdělují, a to ani v této době, kdy se 
kvůli pandemii omezují osobní kontakty a ko-
munikace probíhá telefonicky či psanou 
formou. 

Preventivní rady, jak se zachovat: 
 Nereagujte na podobné hovory a v žá-

dném případě nesdělujte k Vaší osobě žá-
dné citlivé údaje ani bezpečností údaje 
z vaší platební karty, nebo přístupové údaje 
k online bankovnictví. 

 Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepře-
posílejte bezpečnostní / autorizační kód, 
který Vám přišel formou SMS zprávy. 

 Myslete na to, že útočník dokáže na-
podobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele 
SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu. 

 Nikdy nikomu podezřelému neumož-
ňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače. 

 Sledujte a pečlivě čtěte informace od 
Vaší banky v internetovém bankovnictví. 

 Při každém vstupu do internetového 
bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá do-
ména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, 
když někam zadáváte své osobní nebo 
přihlašovací údaje. 

 Aktualizovat software, antivirový pro-
gram, firewall. 

 Buďte neustále ostražití, protože i vy 
se můžete stát cílem podobného podvod-
ného jednání. 

 Během, nebo po takovémto podezře-
lém hovoru, si zaznamenejte údaje, které 
Vám útočník sdělil (jména, e-mailové 

adresy, čísla účtů, odkazy na webové 
stránky, apod.) 

 
Apelujeme na veřejnost, aby lidé nereagovali 
na obdobné telefonní hovory, SMS zprávy, e-
maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulo-
vat do situace, že jsou vaše finanční prostře-
dky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky 
pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze 
v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní 
další opatření. Pokud se vám již skutečně ně-
co podobného stalo nebo stane, věc bezpro-
středně oznamte na Policii ČR prostřednictvím 
bezplatné tísňové linky 158 nebo na kterékoliv 
policejní služebně a informujte svůj bankovní 
ústav.  
 
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová, koordinátorka 
prevence KŘP Libereckého kraj 

 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 

Požáry jedlých tuků a olejů v 
domácnosti 

Jedním ze způsobů přípravy pokrmů je 
smažení za použití jedlých tuků nebo olejů 
(dále jen „olej“), kdy využíváme jejich vla-
stností nashromáždit v sobě velké množ-
ství tepla, které však zároveň může před-
stavovat i velké nebezpečí.   
Ke vznícení oleje stačí například závada 
ve fritéze, případně zapomenutá pánev 
s olejem po smažení na zapnutém sporá-
ku. Tím, že se olej neustále zahřívá, do-
sáhne v určitou chvíli teploty vznícení. To 
znamená, že hoření začne probíhat i bez 
zapálení plamenem. 
Pokud se nám něco podobného v domác-
nosti stane, je třeba myslet na své bezpe-
čí a zvolit správný postup při řešení požá-
ru. 

CO UDĚLAT: 

 Je-li to možné, zamezte dalšímu 
zahřívání oleje vypnutím sporáku 
nebo odpojením fritézy z elektrické 
sítě. 

 Zabraňte přístupu vzduchu k požá-
ru v nádobě a to pomocí prostředků 
běžně se nacházejících v domác-
nosti, např. zaklopením plechem na 
pečení, kovovou pokličkou, případ-



ně mokrou vyždímanou utěrkou. 
Nad rámec domácích potřeb lze 
pro tyto účely pořídit i speciální 
hasicí deky vhodné do domácnosti. 

 Použijte vhodné hasivo a to ideálně 
hasicí přístroj třídy F (na požáry 
rostlinných a živočišných tuků a 
olejů). Hasicí přístroje používejte 
vždy v souladu s návodem výrobce. 

 Jestliže se vám podařilo plameny 
uhasit, zkontrolujte, že je zdroj te-
pla vypnutý, a nechte horký olej vy-
chladnout. Neodkrývejte nádobu, 
aby nedošlo k opětovnému vzníce-
ní. 

CO NEDĚLAT: 

 Nemanipulujte s nádobou, ve které 
je rozpálený hořící olej, neboť rozli-
tím může dojít k rozšíření požáru a 
vzniku popálenin. 

 NIKDY nelijte do rozpáleného ho-
řícího oleje vodu ani jinou tekuti-
nu s obsahem vody! 
Nashromážděné teplo v oleji způ-
sobí prudké odpaření vody, vyvrže-
ní hořícího oleje do prostoru a roz-
šíření požáru. Zároveň hrozí vznik 
závažných popálenin. 

 Jestliže na uhašení požáru Vaše 
síly nestačí, opusťte místnost, za-
volejte na linku 112 nebo 150 a 
upozorněte na požár i ostatní oso-
by ve svém okolí. 

Autoři: kpt. Ing. Kateřina Štajncová, por. 
Bc. Jakub Sucharda 

HZS Libereckého kraje 
 

Grilování má svá pravidla! 

Kdo z nás by neměl rád posezení s přáte-
li, dobrým jídlem a pitím. A pokud je hezké 
počasí, mnoho z nás využívá možnost se-
jít se a ogrilovat si nějakou tu lahůdku. 
Někdy se však takové hezké posezení 
může pokazit, například vznikem úrazu či 
požáru. A jak tomu předejít?  
 
Zásady správného grilování: 

 Používejte všechna grilovací zaří-
zení v souladu s podmínkami nebo 
návody výrobce. 

 Vyberte vhodné místo pro grilování, 
s eliminací vzniku požáru, to zna-
mená v dostatečné vzdálenosti od 
hořlavých materiálů. Z tohoto důvo-
du nedoporučujeme grilovat na bal-
konech či lodžiích i s ohledem na 
kouř a zplodiny hoření, které mo-
hou negativně obtěžovat okolí.  

 Umístěte grilovací zařízení na sta-
bilní nehořlavou podložku, zabraňte 
možnosti převrácení a nikdy ho při 
užívání nenechávejte bez dozoru. 

 Používejte v grilovacích zařízeních 
pouze podpalovače určené k tomu 
návodem. Toto pravidlo platí i pro 
použití následného paliva, např. su-
ché dřevo, dřevěné uhlí nebo grilo-
vací brikety.  

 Neodkládejte na grilovací zařízení 
žádné cizí předměty, nepalte v něm 
žádné odpadky.  

 Zohledněte atmosférické vlivy, kte-
ré mohou mít na grilování vliv. 
V případě silného větru, s ohledem 
na možnost vzniku požáru, grilová-
ní včas ukončete. 

 Mějte u grilovacího zařízení v poho-
tovosti pár nehořlavých rukavic 
a jednoduché hasební prostředky, 
jako jsou např. rozprašovač s vo-
dou, PET láhev s vodou nebo ha-
sicí sprej. 

 Dbejte na vlastní bezpečnost a zej-
ména na bezpečnost dětí. Předej-
dete tak možnému úrazu, popáleni-
nám či vzniku požáru. 

 Nekonzumujte v nadměrné míře al-
koholické nápoje nebo jiné návyko-
vé látky. Může dojít k nadměrnému 
vzestupu sebedůvěry, přeceňování 
vlastních schopností, nekritičnosti, 
prodloužení reakčního času, k po-
ruchám orientace a rovnováhy, což 
může mít za následek úraz nebo 
vznik požáru. 

 Kontrolujte grilovací zařízení až do 
úplného vychladnutí. S „vychlad-
lým" popelem manipulujte opatrně. 
Zásahy hasičů u požárů, které způ-



sobil popel vysypaný do plastové 
nádoby, se stále opakují. 

 Pokud se Vám přes veškerou 
opatrnost vymkne situace kon-
trole, neváhejte volat hasiče na 
tísňové číslo 150 nebo 112. 

 

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará 
HZS Libereckého kraje 
 

Letnice 
(květen – červen) 

Letnice jsou svátky uprostřed plně rozvi-

nutého jara. Do skutečného léta je ještě 

trochu daleko, a proto název „letnice“ je 

trochu zavádějící. Je to období charakte-

rizované mnoha lidovými obyčeji, z nichž 

vybírám ty nejznámější: Jízdy králů, Králov-

ničky, Čištění studánek, Honění krále. Méně 

známé jsou například: Střelba ku ptáku, 

Zpěv vodního ptáka, obchůzky polí a mezí aj. 

Samozřejmě, že letnicím předcházely různé 

předkřesťanské svátky související s letním 

slunovratem a nesoucí s sebou různé pověry, 

pohanské zvyky a rituály. O jejich potlačení 

se snažili Přemyslovci, zejména pak kníže 

Břetislav II., o jehož nařízeních psal kroni-

kář Kosmas. Za jeho vlády nebylo přáno věš-

tcům  a čarodějům, snažil se vykořenit po-

věry a pohanské oběti zlým duchům. 

Svatodušní svátky 

Svatodušní svátky jsou ústředními církevní-

mi svátky tohoto letnicového období. Slaví 

se 50 dní po Velikonocích a obsahově i my-

šlenkově na ně navazují. A protože Veliko-

noce jsou svátky s pohyblivým termínem, ta-

ké Svatodušní svátky mohou připadnout na 

období mezi 10. květnem a 13. červnem. 

Sedmá neděle od Neděle velikonoční je den 

Seslání Ducha svatého. 

Abychom si tento pojem přiblížili, musíme si 

trochu připomenout myšlenku velikonoční. 

Ježíš se obětoval a umřel na kříži za hříchy 

všech lidí. Poté vstal z mrtvých a po čtyři-

ceti dnech na zemi vstoupil na nebesa, jeho 

učedníci (apoštolové) nevěděli, co si poč-

nout. Když společně seděli, večeřeli a roko-

vali, co dál, prohnal se domem znenadání sil-

ný vítr. Apoštolové najednou věděli, co dě-

lat, a vydali se do ulic Jeruzaléma. Zčista 

jasna uměli spoustu cizích jazyků a začali 

všem obyvatelům Jeruzaléma i ostatním ci-

zincům, kteří přijeli na oslavy židovských 

letnic, vyprávět o Ježíši a jeho učení. Mno-

ho lidí jim uvěřilo a dalo se pokřtít. Tím se 

začalo křesťanství šířit. Církev proto den 

Seslání Ducha na apoštoly považuje za počá-

tek svého vzniku. 

Jestliže hovoříme o Duchu svatém, asi mno-

ho z nás neví, co si představit. Je to záleži-

tost související s křesťanskou naukou. Velmi 

zkráceně a zjednodušeně lze říci, že křes-

ťané používají pojem „trojjediný Bůh“ neboli 

„nejsvětější (nebo jen svatá) Trojice“. Tu 

tvoří Otec (neboli Bůh), Syn (Ježíš Kristus) 

a třetí je Duch svatý. V křesťanské liturgii 

byla tomuto svátku určena červená barva, 

která symbolizuje ohnivé plameny, v jejichž 

podobě prý Duch svatý sestoupil na Ježíšovi 

učedníky. Do třetího století Svatodušní svá-

tky měly jen jeden den – neděli. Ale už ve 

čtvrtém století přibyl ještě jeden – pondělí. 

Průběh svátků 

Sobota před svatodušními svátky – v tento 

den se všichni a všechno chystalo na násle-

dující dny. V domech a jejich okolí se uklíze-

lo, pečlivě se vyčistilo celé stavení. Interiér 

se krášlil zelenými ratolestmi lípy a květina-

mi. Přizdobovaly se také svaté obrázky, kte-

ré visely na stěnách. Zelené větvičky se za-

strkovaly za okna. Pěknému vzhledu svých 

příbytků se prý věnovaly zejména hospodyně 

na Moravě. Zdobily ho pro Ducha svatého, o 

němž věřily, že ve Svatodušní neděli k nim 

přiletí v podobě holubice. Chasníci na Šuma-

vě vycházeli v předvečer Božího hodu sva-

todušního na náves a práskali biči. To proto, 

aby zahnali hřmotem zlé čarodějnice. 

V jižních Čechách postavila chasa před sva-

todušními svátky panáka, kterého připevnila 

na tyč, a tu potom zarazila do rybníka. 

V pondělí svatodušní k večeru byl panák 

poražen. 



Neděle svatodušní (Boří hod svatodušní) – 

tento den měl ráz církevních oslav. 

V kostelech byly růžemi vyzdobené oltáře a 

konaly se slavnostní mše, mohla se světit 

křestní voda a provádět křest. 

Pondělí svatodušní – praktikování různých 

lidových obyčejů bylo možné v tento den. 

Měl volnější a lidovější ráz. Rozšířeným 

zvykem bylo strojení omladiny za krále, krá-

lovnu za asistence družiny, pak bylo zvykem 

vyjednávat jejich svatbu, nebo hledat pro 

krále nevěstu. Role si přidělovali různými 

způsoby – domluvou mezi sebou, soutěžemi 

apod. Obyčeje měly podobné schéma, lišily 

se krajově. Zpravidla celý průvod obcházel 

vesnici, zastavoval se dům od domu a humor-

ným způsobem chválil či haněl hospodáře, 

jeho rodinu a čeleď. Někde se předčítaly 

vtipné verše a hrály divadelní scénky. Za to 

vše si chasa vysloužila odměnu. Obvykle se 

končilo honěním krále, který se dal na útěk, 

dále pak mohly být závody koní. Někde bylo 

zvykem některého z členů družiny vhodit do 

vody. 

  Z knihy Jaro, zvyky, obyčeje, náměty, 

návody, pohádky, příběhy a hry od Dagmar 

Šottnerové 

 

Chtěla bych poděkovat všem, 
kteří se přišli rozloučit s  
Miroslavem Tvrdíkem 

a mě podpořili v této těžké 
chvíli. 

Děkuji za projev soustrasti. 
Čest jeho památce. 

Jitka Tvrdíková 
 

Na Obecní úřad již neplatí čísla 

pevné telefonní linky  

(482345607-8). Byla zrušena. 

 

Nové telefonní číslo na Obecní úřad 

v Chotyni je 

724 186 466 

Permanentní vstupenka  
do ZOO 

Na Obecním úřadu je stále 
k dispozici permanentní vstupenka 

do ZOO v Liberci. 
 

ZOO bez Rání? Chov slonů 
pokračuje dál. 

Liberecký deník – Jiří Louda 

Už více než měsíc uplynul od úhynu 
oblíbené liberecké slonice. ZOO uklidňuje, 

že chov těchto zvířat bude pokračovat. 
Život v liberecké zoologické zahradě 
poznamenala na konci dubna smutná 

událost – veterináři museli utratit 58letou 
samici slona indického Rání. Její úhyn 
avšak podle vedení zoo budoucí plány 

spjaté s chovem slonů neovlivnil. V Zoo 
Liberec chovají slony déle než 60 let a za 
tu dobu tu pobývaly celkem čtyři slonice 

indické. Aktuálně zde návštěvníky vítá jen 
Bala, která nedávno přišla o svou 

parťačku. Objevily se tak úvahy, zda bude 
chov slonů pokračovat. Zoo však tvrdí, že 

lidé o slony nepřijdou. „Probíhají 
intenzivní jednání a snažíme se najít to 
nejlepší možné řešení jak pro slony, tak 
pro návštěvníky. Prosíme veřejnost, aby 
nám dopřála čas a byla trpělivá,“ sdělil 

ředitel zoo David Nejedlo. Zahrada musí 
reagovat na novou legislativu, která 

zpřísňuje podmínky chovu volně žijících 
zvířat. Mění se také prostorové požadavky 
evropského záchranného programu chovu 

slonů v zoologických zahradách.  
 

 

Veřejné zasedání zastupitelstva 

bude 29. června 2021 od 18.30 

hodin v Domě s pečovatelskou 

službou. 
Program na plakátech. 

 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 

MK ČR U 11 793. 


