
 

 Usnesení z veřejného 

zasedání zastupitelstva  

obce Chotyně 

konaného dne 20. února 2023 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

 

1/ Bere na vědomí, že zasedání se 

zúčastnilo 13 členů zastupitelstva. 

 

2/ Schvaluje všemi hlasy přítomných 

prodej části pozemku p. p. č. 1083/2 a p. 

p. č. 357/5 za 50,- Kč za m². 

 

3/ Schvaluje všemi hlasy přítomných 

rozpočet obce na rok 2023, kdy příjmy 

jsou ve výši 21 752 300,- Kč, výdaje se 

splátkou jistiny úvěru 21 553 613,15 Kč, 

financování je mínus 198 686,85 Kč. Na 

účtu obce k 31. prosinci 2022 je 

1 065 579,96 Kč. 

Příloha č. 1 k zápisu. 

. 

4/ Schvaluje všemi hlasy přítomných 

rozpočet ZŠ a MŠ Chotyně na rok 2023, 

příspěvkové organizace. Příspěvek obce 

na rok 2023 je ve výši 1 564 500,- Kč. 

Celkově se jedná o rozpočet, kdy příjmy 

jsou ve výši 14 552 300,- Kč a výdaje ve 

výši 14 341 700,- Kč. Přebytek rozpočtu 

je 210 600,- Kč. 

Příloha č. 2 k zápisu. 

 

 

 

5/ Schvaluje všemi hlasy přítomných 

hospodaření ZŠ a MŠ Chotyně v roce 

2022. Výnosy byly ve výši 

13 190 130,16 Kč a náklady byly ve výši 

13 380 915,86 Kč. Ztráta ve výši 

190 785,70 Kč vznikla nárůstem cen ze 

energie. 

  

6/ Schvaluje 12 hlasy přítomných (jeden 

se zdržel hlasování) smlouvu o zřízení 

věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

4022136 LB, Chotyně – p. p. č. 1089/6, 

kNN, SS100. 

 

7/ Schvaluje všemi hlasy přítomných 

žádost o vyjádření k projektové 

dokumentaci: LB-Chotyně, p. p. č. 

205/3, svod, kNN IP-12-4015072.  

 

8/ Schvaluje všemi hlasy přítomných 

žádost o peněžní dar – Svaz postižených 

civilizačními chorobami v hodnotě 400 

Kč na osobu. 

 

9/ Schvaluje všemi hlasy nepodpořit 

záměr statutárního města Liberec 

vybudovat v KÚ Chotyně kompostárnu.  

 

10/ Bere na vědomí žádost o opravu 

cesty pod nádražím a k Vaňoučkům. 

 

Ročník 31                       Duben 2023                            ZDARMA 

 

Již 100 let od roku 1923 se používá krásný název naší obce.  

CHOTYNĚ 

 
 



11/ Schvaluje všemi hlasy žádost o 

umístění zpevněného stání na p. p. č. 

383/1, žádost o umístění retardérů byla 

zamítnuta. 

 

12/ Bere na vědomí zrušení obecně 

závažné vyhlášky obce Chotyně č. 

1/2023 o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství.  

 

 

V Chotyni dne 20. února 2023 

Zapsala: K. Zemanová 

 
 

 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 
 

Nebezpečí při silném větru  
 
 

 

Skok ze zimy do jara, takové počasí nás 
většinou čeká v březnu. Pravděpodobnost 
sněhu je minimální, za to silný vítr nás 
může pěkně potrápit. Jak se chovat při 
silném větru, abychom předešli zranění či 
poškození svého majetku?   

Před příchodem větru je vhodné zajistit 
okna, dveře, upevnit květináče či zahradní 
nábytek. Pokud máte na zahradě např. 
volně ležící plechy, skleněné výplně nebo 
jiné pevné a ostré předměty zabezpečte je 
také. Za silného větru se mohou stát 
smrtící zbraní.  

Bezpečný úkryt před silným větrem 
poskytují budovy s nenarušenou statikou. 
Obecně doporučujeme omezit pohyb 
venku, neschovávat se pod stromy nebo v 

okolí vyšších a starších budov, u kterých 
hrozí stržení střešní krytiny. Jste-li na 
horách omezte túry a nevydávejte se na 
jejich hřebeny. Dodržujte pokyny Horské 
služby.   

Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte 
opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou 
auto učinit neovladatelným a hrozí také 
zvýšené nebezpečí střetu s překážkou na 
silnici. Předem si zjistěte, zda je trasa vaší 
jízdy průjezdná a vozovka sjízdná. 
Z bezpečnostního hlediska není dobré 
parkovat auta pod stromy či v blízkosti 
něčeho, co hrozí zřícením. 

Silný vítr může poškodit a strhnout dráty 
elektrického vedení. Nikdy se jich 
nedotýkejte! Pokud už dojde k výpadku 
proudu, mějte při ruce baterku, svíčku, 
případně rádio na baterky. Určitě je 
praktické sledovat vývoj situace ve 
sdělovacích prostředcích. 

V případě, že vítr spáchá na vašem 
majetku velké škody, je důležité důkladně 
zdokumentovat a co nejdříve pojistnou 
událost oznámit příslušné pojišťovně. 

Pokud se vám přes veškerou opatrnost 
situace vymkne kontrole, volejte tísňovou 
linku 150 nebo 112. 

autor: kpt. PhDr. Tomáš Beneš 

HZS Libereckého kraje 
 

 
Nové posily flotily sanit ZZS 

LK vyjíždějí do terénu 
 
Nové sanity, které jsme minulý týden 
oficiálně převzali od Libereckého kraje, 
od tohoto týdne brázdí silnice ze svých 
domovských základen. Těmi jsou 
Frýdlant v Čechách, Jablonec nad Nisou, 
Semily, Doksy a Rokytnice nad Jizerou. 
Flotilu našich vozů posílilo pět nových 
Mercedesů Sprinter. „Vozový park 
obměňujeme pravidelně, abychom měli 
jistotu, že za pacienty jezdíme 



bezpečně. Ani naše původní sanity však 
ze silnic nemizí. Jen se posouvají na 
místa do zálohy a v případě potřeby po 
nich kdykoliv můžeme sáhnout – jsou 
stále provozuschopné, jen už mají 
najeté svoje kilometry,“ vysvětlil ředitel 
ZZS LK Luděk Kramář. 
 
„záchraně toho nejcennějšího – lidských 

životů,“ Pravidelně podporujeme obnovu 
vozového parku Zdravotnické 
záchranné služby Libereckého kraje. 
Výrazně tím zlepšujeme kvalitu zásahů 
zdravotníků, kteří mohou v moderních 
sanitách vyjíždět na pomoc za pacienty 
rychleji a pohotověji. Opět všem 
zdravotníkům moc děkuji za jejich 
nasazení a skvělou práci, kterou 
každodenně odvádějí při uvedl hejtman 
Libereckého kraje Martin Půta. A radní 
pro resort zdravotnictví Vladimír Richter 
doplnil: „V Libereckém kraji žije bezmála 
440 tisíc obyvatel. Jsem moc rád, že se v 
případě nečekané události může každý 
občan spolehnout na včasný a kvalitní 
zásah zdravotníků. Naši podporu 
obnovy vozového parku považuji za 
samozřejmou povinnost. Záchrana 
lidského života je absolutní priorita.“ 
 
Každé z pěti nových vozidel včetně 
přístrojového vybavení stálo zhruba pět 
milionů korun. Délka sanity je 6100 mm, 
výška 6100 mm a nejvyšší možná 
přípustná hmotnost 4100 kg. 
Již standardně jsou vozidla vybavena 
LED světlomety, které zvyšují 
bezpečnost posádek i převážených 
pacientů. Dále jsou sanity vybaveny 
vzduchem odpruženou zadní nápravou 
pro komfortnější a stabilnější jízdu. Díky 
možnosti „odfouknutí“ zadní nápravy je 

snadnější i nakládání nosítek do vozidla.  
„Vždy, když pořizujeme nové vozy, 
snažíme se, aby byly o něco lepší, aby 
lépe odpovídaly podmínkám práce 
v těžkém terénu Libereckého kraje, byly 
komfortnější pro pacienty i záchranáře,“ 
říká ředitel Kramář. Jaké novinky jsou to 
nyní? 
 

- nový 140 KW motor s novou 
automatickou převodovku 9G 
TRONIC 

- nový systém pohonu 4x4 - 
variabilní pohon všech kol 
rozděluje hnací sílu zcela dle 
potřeby mezi přední a zadní 
nápravu. Přitom se systém 
během několika milisekund 
plně automaticky přizpůsobí 
jízdním podmínkám. Přenáší 
hnací sílu tam, kde je to 
zapotřebí. 

- run-on systém umožňuje 
vytáhnout klíček zapalování, 
zamknout vozidlo a nechat 
přitom motor dále běžet. Tak 
je možné používat světlomety, 
výstražné zvukové znamení 
nebo výstražný maják, aniž by 
docházelo k vybíjení 
akumulátoru a zároveň tím 
zvyšujeme bezpečnost. Navíc 
je vozidlo chráněno před 
přístupem cizích osob. 

- změnil se design předního i 
zadního světelného 
výstražného zařízení 

- každé vozidlo je vybaveno 
vestavěnou germicidní 
lampou sloužící na dezinfekci 
použitím ultrafialového záření 



- všechna vozidla jsou vybavena 
nosítky s elektro-
hydraulickým systémem o 
nosnosti 320 kg. Díky vynikající 
stabilitě se zvyšuje celková 
bezpečnost pro pacienta i 
obsluhu. 

- jsou to první vozidla RZP, která 
mají, již z výroby sanitní 
zástavby, namontovanou 
novou navigační a 
komunikační technologii, 
která byla vyvinuta podle 
požadavků ZZS LK 

- v sanitkách je v nástavbě 
dokovací stanice tabletu 
záchranáře umístěná tak, aby 
byla možnost pracovat na 
tabletu i za jízdy a tablet z 
bezpečnostních důvodů 
nedržet v ruce. 

vozidla jsou vybavena novým 

skládacím pojízdným křeslem 

(schodolezem), jenž je uchycen v 

univerzálním držáku, který umožňuje 

v nové sanitce použít i schodolez 

z předchozích vozidel. 

 

 

 

ZZS LK má speciální vůz pro  

převoz pacientů 
s nebezpečnou nákazou 

Na pacienta s nebezpečnou 
nákazou musí být záchranáři připraveni 
vždy, nedávná pandemie Covid-19 
nicméně ukázala, že podobné téma se 
lehce může stát součástí našich životů. 
Zdravotnická záchranná služba 
Libereckého kraje proto pro svůj tým 

speciálních činností pořídila vozidlo, 
které je přímo vybaveno pro převoz 
pacienta s podezřením na vysoce 
nakažlivou nemoc či vysoké biologické 
ohrožení. 

Na první pohled je sanita od 
ostatních vozů flotily ZZS LK 
k nerozeznání a bude také zařazena do 
běžného provozu. V případě potřeby je 
ale možné ji během několika málo minut 
„přestrojit“ a uzpůsobit pro převoz 
pacientů, u kterých bylo vysloveno 
podezření na onemocnění způsobené 
vysoce nakažlivou nemocí. Technické 
řešení vozu samozřejmě umožňuje také 
přepravu pacientů zasažených širokým 
spektrem nebezpečných látek, 
například v důsledku chemické havárie. 

„Konstrukce vozidla a 
zdravotnického vybavení umožňují 
poskytovat pacientovi s nebezpečnou 
nákazou maximální možnou péči. Je 
navržena tak, aby zabránila přenosu 
infekce z nakaženého pacienta do 
okolního prostředí. Proto má sanita 
například i vlastní uzavřený ventilační 
systém, kdy vzduch z prostoru 
s pacientem proudí do okolí přes filtr,“ 
vysvětlil ředitel ZZS LK Luděk Kramář. To 
znamená, že prostor, kde se záchranáři 
věnují pacientovi, je neprodyšně 
oddělený nejen od okolí, ale i od kabiny 
řidiče. S ním záchranáři v případě 
potřeby mohou komunikovat přes 
interkom. 

Pořízení vozidla, které včetně 
vybavení stálo 5 452 260 korun, je 
spolufinancováno z Integrovaného 
regionálního operačního programu 
2014 - 2020, REACT – EU v rámci 
projektu s názvem: „ZZS LK - Pořízení 



vozidla HART a videolaryngoskopů", 
jenž byl vypsán jako reakce Unie na 
pandemii COVID-19. 

Součástí dodávky je i takzvaný 
biovak, který umožní dočasnou izolaci 
pacienta s podezřením na infekční 
onemocnění tak, aby nebylo ohroženo 
zdraví osob v bezprostředním okolí. 
Jeho velkou výhodou je velmi výkonná 
filtroventilační jednotka, díky které není 
převážený pacient vystaven rizikové 
kumulaci CO2.  

V  prostoru pro pacienty je 

zabudovaná germicidní lampa a celý 

interiér vozu je uzpůsoben pro co 

nejefektivnější následnou 

dekontaminaci. Nejsou v něm například 

přebytečné spáry mezi jednotlivými 

komponenty a zdravotnické přístroje a 

prostředky je možné izolovat. 

Dekontaminace vozu je tak možná 

suchou i mokrou cestou. 

U nového vozu bude ZZS LK 
testovat i některé novinky. Je vybaven 
solárním dobíjením přidaného 
zástavbového akumulátoru, jehož panel 
je umístěn na střeše vozidla. Novinkou 
je také nízkofrekvenční siréna – v 
nízkých frekvencích zvuk lépe 
prostupuje překážkami a způsobuje 
pocit vibrací. V hustém provozu tak 
výrazně zvyšuje šanci na to, že si 
automobilu jedoucího k zásahu všimnou 
ti, kteří mu mají uvolnit průjezd. 

„Zdravotníci svoji úlohu během 
covidu plnili na výbornou. Jsem rád, že 
se jim pravidelně dostává patřičného 
moderního vybavení, které jim 
poskytuje potřebnou ochranu. Nové 
speciální vozidlo pro převoz pacienta 

s podezřením na vysoce nebezpečnou 
nákazu a biologické ohrožení je toho 
dobrým příkladem. Moc mě také těší, že 
jsme jim jako Liberecký kraj mohli 
darovat automobil Mercedes Sprinter 
určený pro zásahy v krizových 
situacích,“ uvedl Martin Půta, hejtman 
Libereckého kraje.  

Speciální Mercedes Sprinter, který 
záchranářům daroval Liberecký kraj, je 
totiž dalším přírůstkem vozového parku 
ZZS LK. Vůz je určen pro krizovou 
připravenost ZZS LK, bude tedy vyjíždět 
například k událostem s hromadným 
postižením osob. Vůz je vybaven vlastní 
elektrocentrálou, satelitním telefonem, 
obrazovkou, PC či tiskárnou. Použit 
může být nejen jako štábní vůz, ale také 
jako zázemí pro posádky při 
dlouhotrvajících zásazích.  „Moderní 
technika při běžných zásazích a 
zejména během mimořádných situací, 
při nichž je postiženo velké množství 
osob, záchranářům výrazně pomáhá. 
Pevně věřím, že jim nové vozidlo bude 
sloužit co nejlépe a snad ho budou 
potřebovat co nejméně. A já jim za 
jejich práci moc děkuji," uzavřel člen 
rady Libereckého kraje pro resort 
zdravotnictví Vladimír Richter. 
 
 

 Umění vojenství 1600 – 1648 
          recenze knihy 

 

 

Třicetiletá válka ovlivnila 

celkovou mocenskou rovnováhu 

v Evropě a před podpisem vestfálského 

míru docházelo k bitvám na souši i na 

moři. Pod prapory armád katolické i 

protestantské strany umírali muži, kteří 



plnili rozkazy svých velitelů, z nichž 

generálové Albrecht z Valdštejna a 

Matyáš Gallas zanechali mj. dějinný 

odkaz v severovýchodních Čechách 

jako vlastníci rozsáhlého pozemkového 

majetku a s ním spojeného 

hospodářského celku. O třicetileté válce 

bylo řečeno a napsáno mnohé, ale kniha 

od Mgr. Tomáše Kocha je poněkud 

odlišná.  

V publikaci Umění vojenství 

1600 – 1648 je celkový obraz 

vojenského života (a smrti v boji) 1. 

poloviny 17. století popsán pohledem 

na odlišnou strategii vojenských „ škol“ 

několika zemí, bitevní taktiku 

jednotlivých armád, celkovou 

organizaci vojenských těles i 

jednotlivých bojových formací. 

Zásluhou autorova badatelského 

přístupu se lze dovědět informace o 

vizuálním vnímání bitev a reáliích 

polních tažení i vojenského tábora, 

které se týkaly vojáků i osob 

zajišťujících trén. Značný prostor je 

věnován postupným změnám vojenství 

- v této souvislosti je zmíněna reforma 

lehkého jezdectva provedená 

Albrechtem z Valdštejna. Také 

schopnosti Matyáše Gallase, vrchního 

velitele císařské armády (po smrti 

generalissima Valdštejna), jsou 

objektivně posouzeny – přezdívka 

Kazivoj (pro jeho údajnou neschopnost 

velet velkým bojovým formacím) tedy 

částečně platila, neboť Matyáš Gallas 

byl úspěšný zejména při obléhání 

strategických bodů – hradů, měst, 

pevností. 

Kniha Umění vojenství 1600 – 

1648 je informativně objevným a 

počtem stran nejrozsáhlejším svazkem 

edice Útrapy a hrůzy třicetileté války - 

její text doplňují kvalitní černobílé i 

barevné fotografie, pouze někde si 

zařádil „tiskařský šotek“.   

Mgr. Tomáš Koch - Umění vojenství 

1600 – 1648: Základy vývoje taktik a 

formací v 1. polovině 17. století, edice: 

Útrapy a hrůzy třicetileté války - sv. 10, 

ISBN: 978-80-88030-70-6, 218 str. + 

16 str. barevné přílohy, 1. vyd., 

Bohumír Němec – Veduta, České 

Budějovice v roce 2023 (v tiráži uveden 

rok 2022).     

 

Autor textu: Stanislav Vaněk  

 

  

Pálení čarodějnic 
s rozvahou! 

 

 
 

Noc z 30. dubna na 1. května je 
odpradávna spojena s pálením čarodějnic. 
Z požárního hlediska se však jedná o velmi 
nebezpečnou záležitost, která by mohla při 
nedodržování pravidel skončit 
s nedozírnými následky. Zákon o požární 
ochraně (zákon č.133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů) 
stanovuje povinnosti fyzickým osobám, ale 
také právnickým či podnikajícím fyzickým: 
„Osoby jsou při spalování hořlavých látek 
na volném prostranství povinny učinit 
odpovídající opatření proti vzniku a šíření 
požáru a chovat se tak, aby k požáru 
nedošlo.“  Právnické osoby a podnikající 
fyzické osoby jsou povinny každé 
spalování hořlavých látek na volném 
prostranství, tedy i pálení „čarodějnických“ 
ohňů, včetně přijatých protipožárních 
opatření, předem oznámit územně 



příslušnému hasičskému záchrannému 
sboru kraje. HZS kraje pak má při 
nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí 
dalších podmínek pro bezpečnost 
spalování, či spalování zcela zakázat. 
Obdobný postup pak doporučujeme i 
fyzickým osobám. Tímto předběžným 
ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům 
k domnělým požárům. Ohlásit pálení 
čarodějnic na Krajské operační a 
informační středisko HZS Libereckého 
kraje lze telefonicky nebo prostřednictvím 
elektronického formuláře, který naleznete 
na webových stránkách hzscr.cz/hzs-
libereckeho-kraje.aspx . 
  
Jaké bezpečností zásady bychom měli 
dodržovat? 

 Vždy musíme rozvážit, kde budeme 
oheň rozdělávat. Místo musí být 
bezpečně izolováno od hořlavých 
materiálů a ohraničeno pruhem 
širokým nejméně 1 metr. Od kraje 
lesních porostů musí být vzdálenost 
minimálně 50 m, v případě stohu je 
pak nutno dodržet odstup minimálně 
dvojnásobný, tedy 100 metrů. 
Pamatujme i na bezpečnou 
vzdálenost od obytných nebo 
hospodářských budov, neboť díky 
odletujícím jiskrám hrozí např. 
zapálení střechy. Pozor dejme i na 
kořeny stromů a keřů. Zcela 
zakázáno je rozdělávání ohně např. 
ve vysoké suché trávě nebo na 
strništi. 

 Pozornost věnujme aktuálnímu 
počasí, zejména povětrnostní 
situaci a zvažme kdy naposledy 
pršelo.  Při silném větru a v době 
velkého sucha oheň venku raději 
vůbec nerozdělávejme.  

 Při rozdělávání ohně v žádném 
případě nesmíme používat vysoce 
hořlavé látky jako např. benzín, 
naftu či líh.  

 Oheň nesmíme ponechat ani na 
okamžik bez dozoru, musíme hlídat, 
aby nedošlo k jeho 
nekontrolovatelnému šíření a vzniku 

požáru. Povinností je přítomnost 
alespoň jedné osoby starší 18 let.  

 Pro možnost hašení mějme 
nachystán dostatek vody (popř. 
písek, hlínu), Vhodné je umístit 
ohniště v blízkosti vodního 
zdroje.  Opustit místo pálení 
můžeme až poté, co je ohniště 
důkladně uhašeno, ať již prolitím 
vodou, nebo zasypáním zeminou.  

Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným! 

 

autor: plk. Mgr. Michaela Stará, HZS 

Libereckého kraje 

 

 

Harrachové –vznešenost          

zavazuje 
      recenze knihy 

 

Aristokratické rody Zemí Koruny 

české lze rozdělit z hlediska času na 

celkově (předbělohorské a zároveň 

pobělohorské) i částečně kontinuální 

(pouze pobělohorské), z ekonomického 

hlediska na rody s majetkovým a 

společenským zázemím v českých i 

rakouských zemích a na rody výlučně 

zemské, spjaté s určitou částí 

habsburské monarchie.  

Rodem celkově kontinuálním 

v českých i rakouských zemích byli 

Harrachové, nositelé erbu červeného 

štítu a v něm třech stříbrných pštrosích 

per vetknutých do zlaté koule 

(puklice?). Pocházeli ze zaniklé vesnice 

Harachy na jihu Čech, tvořili dvě 

rodové linie – českou (vymřela v roce 

1725) a (horno) rakouskou, která 

dosáhla většího významu mj. 

povýšením Leonarda IV. z Harrachu do 

stavu říšských svobodných pánů v roce 

1552 a ziskem říšského hraběcího titulu 

Karlem I. z Harrachu v roce 1623. 

Harrachové zastávali významné úřady, 



postupně přesouvali svojí hospodářskou 

a politickou aktivitu více do českých 

zemí, kde se posléze zabývali i 

národnostní otázkou a podporou 

vzdělanosti. V projektu Národního 

památkového ústavu Po stopách 

šlechtických rodů padla volba na 

Harrachy a jeho 13. ročník je rodu 

věnován. Vrcholem harrachovského 

roku by měla být publikace nazvaná 

Harrachové – vznešenost zavazuje, 

vydaná v březnu roku 2023.    

PaedDr. Jan Luštinec (emeritní 

ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici 

a významný badatel o dějinách rodu 

Harrachů), Mgr. Petr Nosek (zástupce 

kastelána zámku Hrádek u Nechanic), 

Mgr. Adam Rejha (pracovník NPÚ) - 

napsali kompaktní „harrachovskou“ 

monografii. Splnili vytýčený cíl? Kniha 

je rozdělená do úvodu a šestnácti 

kapitol - textových medailonů o 

jednotlivých osobnostech rodu. Trio 

autorů důkladně využilo svých 

odborných znalostí a zkušeností 

s harrachovskými sbírkovými či 

archivními fondy. Dějinný příběh rodu 

je popsán věcně i objektivně (např. 

posouzení postojů Jana Nepomuka 

Antonína Harracha v době okupace 

v letech 1939 – 1945) a jsou vysvětlena 

přediva společenských i příbuzenských 

vztahů Harrachů. Podrobně se lze 

seznámit se složitými reáliemi raně 

pobělohorské doby (Isabella Kateřina 

z Harrachu jako manželka Albrechta 

z Valdštejna a věcné posouzení podílu 

arcibiskupa a kardinála Arnošta 

Vojtěcha z Harrachu na procesu 

rekatolizace), ale informativně objevný 

je pohled na ekonomické a z nich 

vyplývající sociální vazby Harrachů 

k poddaným (posléze zaměstnancům) a 

kulturní mecenát (Jan Nepomuk 

Harrach jako podporovatel vzdělávacích 

institucí v českých zemích či sociální 

vztah Otty Jana Nepomuka Harracha 

k jeho vychovateli básníku Juliu 

Zeyerovi). Publikováno je množství 

dobových fotografií rodových sídel a 

značný prostor je věnován dějinám a 

popisu harrachovských nemovitostí 

v Čechách na Moravě i v Rakousku 

(Ferdinand Bonaventura a jeho syn 

Alois Tomáš Raimund Harrachové jako 

císařští diplomaté a zakladatelé 

obrazárny na zámku Rohrau) a údajům 

o jejich historii – v přehledu se pouze 

nenalézá podrobnější informace o 

současném vlastnictví a využití zámku 

v Brucku nad Litavou. Závěrečná část 

knihy se týká Harrachů žijících na 

Moravě (Janovice u Rýmařova, Kunín, 

Velké Meziříčí). Zajímavě se jeví 

nepřímé porovnání dvou odlišných 

životních osudů – veřejnosti známějšího 

Františka Harracha, který byl přítomen 

atentátu na následníka trůnu Františka 

Ferdinanda d’Este v Sarajevu 

(zakrvácený kapesník se nachází ve 

sbírkách velkomeziříčského zámku) a 

méně známé Marie Walburgy Waldburg 

– Zeil roz. Harrachové a jejího 

vzdělávacího mecenátu, vždyť žákem 

školy na zámku v Kuníně byl pozdější 

významný český historik a politik 

František Palacký.           

 Monografie Harrachové – 

vznešenost zavazuje - je stylově 

jednotná, kvalitní redigování výrazně 

přispělo ke kompaktnosti textu 

obsahujícího i četné poznámky a volně 

vložený rodokmen Harrachů. Autoři 

vytýčený cíl splnili. Kniha bude 

vrcholem 13. ročníku projektu Po 

stopách šlechtických rodů a může se 

stát pozváním k návštěvě památkových 

objektů spjatých nejen s Harrachy, ale i 

klíčem k pochopení jejich dějinné role. 



PaedDr. Jan Luštinec, Mgr. Petr Nosek, 

Mgr. Adam Rejha: Harrachové – 

vznešenost zavazuje, ISBN: 978-80-

906784-6-0, 212 str., 1. vyd., NPÚ – 

územní památková správa na Sychrově, 

Sychrov v roce 2023.    

Autor textu: Stanislav Vaněk 

 

 

       Pálení čarodějnic 
 

V neděli 30. 4. 2023 v 17.00 hodin 

zapálíme na ploše u sokolovny oheň. 

Pro děti špekáčky a pití zdarma, kdo 

přinese čarodějnici na spálení nebo 

přijde jako čarodějnice, dostane dárek. 

Dospělí si budou moci špekáčky a 

točené pivo zakoupit- občerstvení zajistí 

T.J.Sokol. 

 

 

           Na slovíčko 

     s Janem Čenským 

 
V pátek 5. 5. 2023 od 19 hodin v Domě 

s pečovatelskou službou v Chotyni. 

 Jedná se o 90 minutový zábavný pořad 

založený na mluveném slově(talkshow), 

moderovaný zkušeným moderátorem 

který pana Čenského skvělou vtipnou 

formou doplňuje. Výjimečnost setkání 

je v jeho blízkosti s umělcem během 

pořadu a také v možnosti osobního 

setkání po skončení pořadu, kdy pan 

Čenský neodjede hned pryč, ale rád 

zůstane pro možnost podpisu, focení. 

 

Prodej vstupenek: Obecní úřad Chotyně 

Cena: 300,- Kč 

 

 

 

 

        Lužická padesátka 
 
Dálkový pochod a horský ultramaraton 

v Lužických horách se koná 6. 5. 2023. 

Start a cíl: kemp Kristýna v Hrádku nad 

Nisou. Trasy 50/35/25/15/8 km a 

speciální 8 km trasa pro rodiny s dětmi 

s kouzelným lesem od Cvičení s Lídou. 

Bližší informace na www.luzicka50.cz 

 

 

 

V pondělí 17. dubna 2023 od 18.30 

hodin se koná v Domě s pečovatelskou 

službou 

 

Veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva 
 
Jako první bod jednání bude projednání 

záměru výstavby a provozu nové 

kompostárny v k.ú. Chotyně v prostoru 

bývalého areálu skládky komunálního 

odpadu. Jednání se zúčastní primátor 

města Liberec pan Jaroslav Zámečník 

a náměstek primátora pan Ing. arch. 

Ing. Jiří Janďourek. 

Další upřesnění programu bude na 

plakátech. 

 

 

         Přístup na hrad                   

GRABŠTEJN 
 

V dubnu bude z důvodu stavby uzavřen  

přístup na hrad Grabštejn směrem od 

posádky. Bude se používat pouze 

přístup ze strany od Chotyně 

(parkoviště pod hradem). 

Tímto prosím chotyňáky bydlící 

v blízkosti o schovívavost a trpělivost 

hlavně v průběhu velikonoc. Děkuji 

 

http://www.luzicka50.cz/


               Zápis do MŠ 
 

(pro školní rok 2023 – 2024) 
proběhne 

10. 5. 2023 od 10:00 do 16:00 
hodin. 

 
Děti budou do MŠ přijímány na 
základě stanovených kritérií. 
K zápisu nutný průkaz totožnosti 
rodiče, rodný list dítěte, lékařské 
potvrzení o povinném očkování a 
vyplněná žádost k přijetí do MŠ (lze 
vyzvednout v MŠ, nebo stáhnout na 
webových stránkách školy).                                                                
Další informace na telefonním čísle 
482 723 150. 

 
 

Připomenutí pro 
nájemníky našich bytů 
 
Na úřadu jsou připravené nové 
výpočtové listy s upravenou cenou 
nájmu zvýšenou o inflaci. 
 
Zastavte se, prosím, na úřadu vše 
podepsat a vyzvednout si. 

 
 

Dary na sportovní činnost 
                2023 
 
Žádosti se podávají do pondělí 17. 
dubna 2023 do 14-ti hodin na 
Obecní úřad Chotyně. 
Jednotlivci podají žádost volnou 
formou, kde budou uvedeny 
sportovní výsledky a plán 
sportovních akcí. 
Sportovní oddíly v žádosti také 
psané volnou formou uvedou, na co 
dar chtějí použít. Pokud dostaly dar 

v roce 2022, na co ho použily a 
počet členů. 
Žadatel musí být starší 18-ti let a 
nesmí mít u obce dluh. 

 
   

Veselé velikonoční dílničky 
 
Srdečně Vás zveme v pátek 7. dubna 
2023 od 14:00 hodin na velikonoční 
dílničky do „břízek“ na hřišti u 
Sokolovny (při nepřízni počasí 
v sokolovně). Přijďte si s námi 
velikonočně za tvořit. 
Zdraví Dita a spol. 
 
 

 
 

 

Krásné velikonoční svátky, hodně 
pohody a sluníčka přejí 
zaměstnanci Obecního úřadu 
 
Vydává Obecní úřad Chotyně 

Registrační číslo: MK ČR E 11793 


