
 
 
 
 
 
 
 
 

Máme za sebou krásné léto 
Myslím, že nikdo nemůže říci, že by se letošní 
léto nevydařilo. Tolik krásných slunečných 
dnů asi ani nepamatuju.  
Jednou v červenci zahrozila voda, byla to 
chvilka v noci, mnozí jste to ani nezaregistro-
vali. Kolem půlnoci mi volali z libereckého 
magistrátu, že stále prší a že vyhlašují povo-
dňovou jedničku. Bylo dost velké sucho a u nás 
pršelo poměrně málo. Myslela jsem si, že zase 
magistrát plaší, jak už mockrát. Klidně jsem 
spala dál, ale před třetí hodinou mi volal pan 
starosta z Bílého Kostela, že mají třetí stupeň 
povodňové aktivity. Vylítla jsem z postele a 
ani jsme tomu nechtěla věřit. Jela jsem zkon-
trolovat grabštejnský rybník a potok od rybní-
ka Zaďáku – všechno bylo v pohodě. Ale Nisa 
opravdu byla téměř na trojce. Naši hasiči také 
měli pohotovost, ale potom už vše začalo kle-
sat, takže jsme mohli jít dospat. Pořád je pro 
mě dost nepochopitelné, jak tak rychle ta voda 
vylítla nahoru – asi odpouštěli nějakou pře-
hradu. U nás nyní ani stupeň tři nikoho 
neohrožuje. 
Novinkou letošních prázdnin byl týdenní 
příměstský tábor pro děti v sokolovně. 
Výborný nápad členů T. J. Sokol mnohým 
rodičům velmi pomohl. Velmi oceňuji, že byl 
pedagogický dozor a že pomohly snad všechny 
naše organizace.  
                                      starostka 
 
Poděkování 
Děkuji všem, kteří se podíleli na neoby-
čejných zážitcích pro naše ratolesti při 
konání Příměstského tábora 2013 v Choty-
ni. Týden plný překvapení pořádali volej-
balisté, Svaz žen, myslivci, fotbalisté, po-
řadatelé Country plesu v Chotyni, učitelé 
školy a školky v Chotyni, Restaurace Klub  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
a mnoho dalších  nadšenců. Vše s podpo-
rou a přispěním Obce Chotyně v prosto-
rách a za přispění T. J. Sokol Chotyně. 
Budiž vám poděkováním mnoho úsměvů 
a krásných vzpomínek dětí. 
                                         Jaroslav Postl 
 

Den seniorů 
Mezinárodní Den seniorů se slaví 1. října. 
Říká se, že ve stáří je moudrost. Takže 
popřejme všem seniorům právě tu mou-
drost, rozvážnost a zdraví. Popřejme jim 
chuť k životu, k činnosti. Ať mají sílu 
chodit na procházky, pozorovat a zají-
mat se o to, co je baví. Našim seniorům 
jsme postavili Dům s pečovatelskou služ-
bou, aby se jim tady hezky žilo a myslím, 
že jsou spokojení.  
Ke Dni seniorů jim bude v sobotu 28. zá-
ří 2013 od 15 hodin u Domu s pečovatel-
skou službou hrát Chotyňská 12°. 
Pozveme i milovníky dechovky z okolí a 
naši obyvatelé DPS slíbili, že připraví 
občerstvení.  Za to jim moc děkuji a už 
se těším, jak budu ochutnávat. 
Doufám, že nám vyjde počasí a že zalo-
žíme další hezkou tradici. 
 
Dechovka Chotyňská 12° hrála na minu-
lém fotbale a bylo to úžasné – naši vy-
hráli 4 : 1 a já věřím, že to bylo i díky 
skvělému hudebnímu doprovodu. Budou 
hrát i tuto neděli 22. 9.  při fotbale od 
16.30 hodin, takže pokud máte rádi 
fotbal nebo dechovku, přijďte poslou-
chat a fandit. 
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Před pěti lety byl hrad Grabštejn 
zapsán do prestižního seznamu 
národních kulturních památek 

Bylo to přesně v dubnu roku 2008. Je to 
víc než symbolický mezník na cestě, kte-
rou hrad, po desetiletí chátrající, podstou-
pil ke své záchraně. K obnově hradu vý-
znamně přispělo Benefiční sdružení, které 
pořádá benefiční koncerty pro Grabštejn. 
Z každoročních koncertů, které přerostly 
do operních představení doprovázených 
na klavír, se stala tradice od Grabštejna 
doslova neodmyslitelná. Naše sdružení 
ale hájilo barvy Grabštejna při každé 
aspoň trochu vhodné příležitosti i jinak. 
Iniciovalo dlouhou řadu schůzek. Díky 
nim se podařilo přesvědčit prof. ing. arch. 
akad. arch. Václava Girsu, aby  jeho ateliér 
obnovy a konzervace historických staveb 
GirsaAT, s.r.o. zpracoval památkově šetr-
nou koncepci restaurování Grabštejna. 
Souběžně s tím se podařilo dosáhnout i 
toho, že ministr kultury Pavel Dostál 
uvolnil na takto pojatou obnovu Grabštej-
na 50 milionů korun. 
Zásadní záchranné kroky na Grabštejně 
byly podnikány po roce 1989, kdy se 
kastelánem stal Jan Sedlák. 
Národnímu památkovému ústavu coby 
investoru trvalo dvě desetiletí, než byla 
alespoň vlastní budova starého hradu 
opravena a zrestaurována. Nejprve šlo o 
statické zabezpečení nosných konstrukcí, 
tedy krovů, stěn a stropů, jež je spjato se 
jménem ing. Miroslava Fuchse. Současně 
s tím se uskutečňovaly archeologické, re-
staurátorské a stavebně-historické průzku-
my. Postupně se začala realizovat koncep-
ce ateliéru GirsaAT. Mimochodem jím na-
vržená rekonstrukce hradních interiérů 
získala roku 2003 v Grand Prix Obce 
architektů čestné uznání. 
Skvělou práci v interiérech včetně kaple 
sv. Barbory odvedli restaurátoři sdružení 
kolem akademických malířů Martina 
Martana a Davida Zemana.  
Na současné vnější i vnitřní podobě hradu 
se ze stavebních firem nejvíce podepsaly 

Obnova památek s.r.o. z Ústí nad Labem, 
Kabáč Josef ing. f. o. z Doks a BAK a.s. 
z Turnova. 
Průběžně se stavebními a restaurátorský-
mi pracemi byl shledáván původní mobi-
liář a pro postupné zpřístupňování hradu 
byly vytvářeny návštěvnické okruhy. 
Vloni se začalo s revitalizací parku, který 
hrad obklopuje. 
Je třeba zdůraznit, že v naší zemi není 
mnoho případů, kdy byla zachráněna a 
opravena tak silně narušená památka jako 
Grabštejn. 
 
V roce 2009 se naše Benefiční sdružení 
konstituovalo jako Benefiční koncerty 
Grabštejn, o.p.s. Jejím ředitelem je Luděk 
Vele, sólista opery Národního divadla 
v Praze, správní radu tvoří Martin Půta, 
hejtman Libereckého kraje, Josef Horinka, 
starosta Hrádku nad Nisou a Jana Mlejne-
cká, starostka Chotyně. Dozorčí radu řídí 
JUDr. Miloš Vorel a jejími členy jsou Adé-
la Velová a Karel Zeman. 
                                               Karel Zeman 
 
Dvě studentky dopravní školy byly na obecním 
úřadu na studijní praxi. Zpracovaly pro vás 
tyto informace: 
 
KORID – Koordinátor veřejné do-
pravy Libereckého kraje 
Společnost KORID LK byla založena 30. března 
2005. 
Její náplní je tvořit jízdní řády veřejné dopravy. 
Změny projednává s obcemi, velkými zaměstna-
vateli, školami a dalšími subjekty. 
 
Elektronická jízdenka 
OPUSCARD – Osobní karta  
Své dominantní využití má v rámci Integrovaného 
dopravního systému Liberec (IDOL). Karta je opa-
třena osobními údaji s fotografií, vlastníkovi může 
sloužit třeba jako „elektronická peněženka“, což 
znamená, že se na kartu nahraje určitá částka, za 
kterou se jezdí (odečítají se peníze za jednotlivé 
jízdné). Nebo jako „předplatný tarif“, který se 
zaplatí nejčastěji týdenní nebo měsíční, což umo-
žňuje za určitou cenu na určitou dobu využívat 
autobus i vlak v rozmezí, které si vlastník na kartu 
nahraje (např. Chotyně – Liberec + MHD Liberec). 



Nebo pro obyvatele Liberce jen městský tarif na 
jízdné po Liberci. 
OPUSCARD – Anonymní karta 
Nemá žádné osobní údaje vlastníka a slouží pře-
devším jako již zmíněná elektronická peněženka. 
 
Studenti a důchodci nad 70 let mají nárok na slevu 
jízdného. 
 
AUTOBUSY 
V Chotyni máme tři autobusové zastávky, a to u 
viaduktu, u mostu a u statku. Na Grabštejně jsou 
zastávky u mlýna a u statku. Přes Chotyni jezdí 
autobusy ČSAD a můžeme se jimi dostat do 
Hrádku nad Nisou nebo opačným směrem přes 
Chrastavu do Liberce. 
První autobus do Liberce jede ve všední dny ve 
4.52 a je to autobus pracovní. Poslední autobus 
tímto směrem odjíždí z Chotyně ve 20.47 a je to 
též pracovní autobus, tudíž se jím dostanete až do 
průmyslové zóny v Liberci. Cesta trvá cca 50 
minut a stojí 28,- Kč. 
První autobus z Chotyně do Hrádku nad Nisou jede 
ve 4.33, poslední ve 23.07, cesta vyjde na 12,- Kč 
a trvá maximálně 10 minut. 
 

Poděkování 
Tímto bychom chtěli poděkovat paní sta-
rostce a zastupitelstvu obce za vstřícný 
krok ohledně  zastavení prodeje parcel u 
dětského hřiště mezi novostavbami a by-
tovými domy. Jedná se o poslední veřejně 
přístupnou plochu v této lokalitě. 
Dále bychom chtěli poděkovat všem li-
dem, kteří svým podpisem upřednostnili 
hrací plochu pro děti před výstavbou ga-
ráží. Doufáme, že se v brzké době podaří 
sehnat finanční prostředky na oplocení a 
rozšíření o nové hrací prvky na této ploše. 
S pozdravem za petiční výbor Malcovi a 
Tandlerovi 
 
Tímto bychom chtěli poděkovat panu T. 
Malcovi za vyřazené hasičské hadice, 
proudnice a další materiál. Vše určitě 
upotřebíme a darované věci budou u nás 
v hasičárně sloužit mnoho dalších let. 
Za SDH Chotyně K. Moravcová 

 

KADEŘNICTVÍ, MASÁŽE, 
PEDIKÚRA v Domě s pečovatelskou 

službou 

Objednávání: 
- masáže u p. R. Křečkové dle dohody na tel. 
739461781 
- pedikúra u p. J. Knigové na tel. 606144291 
- kadeřnictví u p. M. Kolínské každé pondělí 
na tel. 728660949 
 

PRÁCE S PÁSOVÝM 
MINIBAGREM 

terénní úpravy, výkopové práce, 
možnost převozu materiálu 

tel. 607 142 875 
 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU 

 
Ve dnech 21. , 25. a 28. září 2013 vždy 
od 14 do 16 hodin můžete odevzdávat  
nebezpečný odpad do sběrného dvora 

Chotyně (za prodejnou BETA). 
V následujících dnech necháme 

nebezpečný odpad odvézt. 
Občané mohou do dvora odevzdat zejména tyto 
druhy odpadů (tekuté odpady je nutno odevzdat 
v uzavíratelných obalech): 
- oleje a tuky 
- zbytky barev, lepidel, pryskyřic, nádoby a štětce 
s jejich zbytky 
- rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn apod.) 
- kyseliny a hydroxidy 
- detergenty a odmašťovací přípravky 
- léky 
- pesticidy (prostředky na ochranu rostlin) 
- galvanické články suché i mokré (baterie, 
akumulátory) 
- zářivky a jiné předměty s obsahem rtuti 
 

Obec Chotyně ve spolupráci s o.s. 
Diakonie Broumov vyhlašuje  

 

SBÍRKU POUŽITÉHO 
OŠACENÍ 

 

v klubovně hasičů 

- v pátek     4. 10.  od 12 do 17 hodin 
- v sobotu    5. 10. od 10 do 16 hodin 
 
 



Věci, které pomáhají: 
- jakékoliv ošacení letní i zimní(dámské, pánské, 
dětské) 
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
- látky (minimálně 1 m2, ne zbytky látek) 
- domácí potřeby, nádobí bílé i černé, skleničky 
- přikrývky, polštáře, deky 
- obuv – veškerou nepoškozenou 
- hračky – nepoškozené a kompletní 
 
NEDÁVAT: 
- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 
matrace, koberce 
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky 
- znečištěný a vlhký textil 
 
Věci zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby 
se nepoškodily transportem. 
 
 

Pozvánka na chotyňskou 
burzu dětského oblečení a 

hraček 
Kdy: v pátek 27. 9. 2013 od 17 do 18 hodin 
Kde: v Domě s pečovatelskou službou 
 
Pokyny k prodeji. 
Prodávající může být každá maminka, 
která má doma oblečení nebo hračky, ze 
kterých její ratolest už vyrostla. Sraz 
prodávajících v 16.30 hodin v jídelně. 
Veškeré oblečení musí být čisté, řádně 
označené velikostí a cenou. Maximální 
počet kusů od jednoho prodejce je 30. 
        Organizátorka: Mgr. J. Čížková 
 
Od 25. září každých 14 dní budeme už 
čtvrtým rokem výtvarně tvořit – korálko-
vat, drátkovat, smaltovat, malovat … 
Kurzovné na 18 lekcí 2 000,- Kč. Přijďte se 
výtvarně vyjádřit k Ditce do ateliéru. 
 
Od 2. října od 9 do 11 hodin se rozjíždí 
v prostorách družiny i miniškolka pro 
maminky s dětmi od 1. roku. Program je 
blokový – výtvarný, hudební, tělocvičný. 
Cena za dvojblok 30,- Kč. 
              Mgr. J. Čížková 
 
 

Obecní úřad Chotyně pořádá ve středu  
30.října 2013 zájezd do 

 

NÁRODNÍHO DIVADLA 
V PRAZE 

 

na činohru 

RADÚZ A MAHULENA 
 

Hrají: Vojtěch Dyk, Pavla Beretová, Jiří 
Štěpnička, Alois Švehlík a další. 

 
Cena 515,- Kč 

 (vstupenka 275,- a 240,- Kč autobus) 
 

Odjezd v 16.30 hod. z parkoviště 
před Domem s pečovatelskou službou 

 

Zájemci se přihlásí na OÚ 
 

Prodejna BETA vás zve 
ve čtvrtek 27. 9. 

dopoledne na grilování 
u prodejny. 

Rybáři vás zvou na 
výlov grabštejnského 

rybníka. V sobotu 28. 9. 
od 7.30 hodin. 

 
Veřejné zasedání zastupitelstva 
bude v úterý 1. října 2013 od 18 

hodin v Restauraci Klub. 
 

Program na plakátech 
 

 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační  
číslo MK ČR E 11 793. 


