
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rally Lužické hory uzavře 

velkou část komunikací v obci 
 

 V sobotu 1. května pojede naší obcí 

3x rychlostní zkouška Rally Lužické hory. 

Tímto se omlouvám všem, kterým určitá 

omezení zkomplikují trochu život.  Závodní 

vozy pojedou od Hrádku n. N. po Dlouhé 

mezi, u Novotných odbočí k bytovkám pod 

nádražím, dále k železničnímu viaduktu, zde 

odbočí do prava do středu obce, kolem školy 

a restaurace U lip přes betonový most přes 

Nisu směrem na Dolní Suchou a Bílý Kostel. 

Komunikace se uzavřou v sobotu 1. 5. 

2010 v 08.00 hod., v cca 11.30 a ve 

14.30 hod. bude trať asi na 20 minut 

zprůchodněna. Ukončení uzavírky bude 

kolem 18 hodin. Pokud někdo potřebuje 

v sobotu odjet směrem na Liberec, musí 

si dát auto do 8 hodin za železniční 

viadukt – odtud bude možno odjet celý 

den bez omezení. 

PROSÍM, ZAJISTĚTE SI DOZOR NAD 

DĚTMI A ZAVŘETE DOMÁCÍ ZVÍŘATA !! 

Tato prosba se týká i 30. 4. (čarodějnice), 

kdy bude na trase zvýšený provoz, protože 

budou probíhat seznamovací jízdy posádek, 

tyto by ale měly dodržovat pravidla silniční-

ho provozu a policie slíbila, že na to více 

dohlédne. Uspořádat jakoukoliv akci je čím 

dál těžší a já hluboce smekám před lidmi, 

kteří se snaží dál akce organizovat. Prosím 

vás o porozumění a toleranci k organizáto-

rům a jejich pomocníkům.  

    starostka 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zahájili jsme výstavbu 
Domu s pečovatelskou 

službou 
Jistě jste si všichni všimli, že jsme v druhé po-
lovině března zahájili výstavbu našeho Domu 
s pečovatelskou službou. Dodavatelem stavby 
je společnost CL EVANS z České Lípy.  Cena 
celé stavby včetně inženýrských sítí, komuni-
kace, chodníků a parkovišť je 65 milionů ko-
run.  Z Ministerstva pro místní rozvoj se nám 
podařilo získat dotaci ve výši 12,5 milionů ko-
run. Z programu LEADER se podařilo získat 
1,8  milionů korun na komunikace, chodníky a 
parkoviště. Několik milionů na stavbu uvolní-
me z vlastního rozpočtu. Snaha je, aby úvěr 
nepřesáhl částku 40 milionů korun. Úvěr bu-
deme splácet 20 let, ale stavba DPS a její okolí, 
kterým se úžasně zvětší střed naší obce, za to 
určitě stojí.  
V současné době si již první zájemci vyzvedá-
vají přihlášky do DPS. Bude zde 27 bytečků 
pro jednu osobu a 2 byty pro dvě osoby. Míst-
nosti pro doktora, pečovatelku a další doplň-
kové služby. Bude zde kuchyně a menší jídel-
na a společenská místnost. Některé byty v pří-
zemí budou mít předzahrádku, některé byty 
v poschodí mají balkony. Samozřejmě je zde 
výtah a celý objekt i okolí  je bezbariérové. 
Vzhledem k tomu, že získáváme dotaci od 
ministerstva, stanoví nám ministerstvo  maxi-
mální výši nájmu v bytech DPS, v současné 
době to je  54,40 Kč za 1 m2 podlahové plochy 
bytu. Bytečky pro  jednu osobu jsou veliké cca 
30 m2, tzn. čisté nájemné ve výši cca 1 600,- 
Kč. 

 

O.s. Divozemí vás srdečně zve na 

CHOTYŇSKÉ DÍLNY 2010 

Ročník 18                    Duben  2010                   ZDARMA 

 

120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v obci (1890)      

21. června 1975 – slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice 

V roce 1950 byly Chotyně a Grabštejn spojeny do jednoho celku 



24. – 25. dubna 
víkendové tvořivé dílny pro děti i 

dospělé v obci Chotyně  
(knihovna ve dvoře OÚ) 

 

HLASOVÁ DÍLNA - Ridina Ahmedová: 

OD TICHA KE ZVUKU 
Zpívání je v dnešní společnosti považováno za 

něco, co přísluší jen těm, kteří to takzvaně 

"umí" - a díky tomu se ti ostatní, kterých je 

podle běžného vnímání většina, mnohdy osmě-

lují zpívat nanejvýš v koupelně nebo se svými 

dětmi. Práce s hlasem je přitom přirozeným, u-

volňujícím, radostným a obohacujícím zážit-

kem.  
Workshop hudební experimentátorky zabývající se 

otevíráním možností hlasu a objevováním pěvec-

kých schopností v každém z nás. 

www.hlasem.cz 
 

LOUTKÁŘSKÁ DÍLNA - RENATA 

PAVLÍČKOVÁ 
Výroba obřích loutek se scénografkou, která spolu-

pracovala například s Divadlem bratří Formanů, 

Continuem a Naivním divadlem.  

V této dílně si rodiny, skupiny, či jednotlivci vyro-

bí během víkendu svoji vlastní loutku, kterou bu-

dou moci zapojit do performance na Grabštejn-

ských čarodějnicích. 

Tento typ loutek se využívá ve slavnostních průvo-

dech, karnevalech a pouličním divadle. 
 

VÝTVARNÁ ANIMACE 
Tvorba vlastního či společného animovaného filmu 

pod vedením zkušených animátorů ze zlínské fil-

mové školy.  

Účastníci této dílny si budou moci vyzkoušet výro-

bu krátkého animovaného filmu a díky široké škále 

animačních technik si jednoduchým způsobem 

vytvoří svůj vlastní filmeček. 

RUKODĚLNÁ DÍLNA 
Tvorba nevšedních dílek z haraburdí, přírodnin a 

dalších materiálů (základy košíkářství, batikování, 

drátkování). 
 

V rámci dílen proběhne 24. 4. na hradě 

Grabštejně od 20.00 minikoncert RIDINY 

AHMEDOVÉ. 

Pro účastníky dílen zdarma. 
 

Zápisné: 200 Kč/dospělí, 100 Kč/děti do 15ti 

let. Děti a rodiče z Chotyně mají 50% slevu. 

Možnost noclehu v sokolovně T. J. Sokol. 

Info k dílnám: tel.: +420 608 269 296, mail: 

jiri.vydra@volny.cz, www.divozemi.cz  

 

Výsledky dílen budou prezentovány 30. dubna na 

hradě Grabštejně v rámci akce Grabštejnské 

čarodějnice. www.stek.cz  

 

Zápis do MŠ 
(školní rok 2010-2011) 

4. 5. 2010 od 8 do 16 hodin 
K zápisu nutný občanský průkaz a rodný list 

dítěte. Další informace na tel. 482723150. 

MŠ je orientovaná na ekologii a získala 
osvědčení za kvalitní práci v této oblasti. 
Organizuje hry v přírodě a účastní se akcí 
ekologického charakteru pořádaných Libe-
reckým krajem. 
MŠ má vlastní saunu a ochlazovací bazén. 
V rámci zdravého životního stylu se děti 
mohou saunovat a navštěvovat kroužek 
zobcové flétny. 
S podmínkami přijetí do MŠ budete sezná-
meni během zápisu. 
 
V poslední době jsem se byla dvakrát podívat 
v naší školce. Je úžasná nejen vybavením, ale 
hlavně také výzdobou. Personál školky se 
opravdu výborně stará o to, aby se dětem ve 
školce líbilo. Vymalují si krásnými barvami 
chodby, místnosti a nádherně je vyzdobí. Moc 
se mi tam líbilo a děkuju, že se tak staráte. 
            starostka 
 

Pondělní dopoledne s hasiči 
Déšť, houkačky a červená. Tak to jsou tři 

znaky pondělního dopoledne. I přesto, že 

nám počasí nepřálo, vydali jsme se s dětmi 

z MŠ na hřiště k Nise, kde jsme netrpělivě 

očekávali příjezd hasičů. Už z dálky jsme 

zaslechli houkačky aut, a když se objevilo 

první na příjezdové cestě, radost dětí byla 

veliká. Přijeli celkem tři vozy. AVIA, IFA a 

TATRA 815. 

Hasiči ochotně dětem popisovali části vozů, 

hasičskou výstroj i techniku. Děti se sezná-

mily s hydraulickými nůžkami, vyzkoušely 

stříkání proudnicí a na závěr okusily jak slu-

šivá je helma, či hasičský oblek … 

I když bylo „uplakané“ počasí, pěkně jsme si 

dopoledne užili. 

http://www.hlasem.cz/
mailto:jiri.vydra@volny.cz
http://www.divozemi.cz/
http://www.stek.cz/


Velké poděkování patří iniciátorovi této 

akce Romanu Bluskovi, ale i dalším členům 

HZS z Hrádku nad Nisou (J. Mocovi, T. Lan-

covi a T. Hladíkovi), kteří obětovali část 

svého volného času našim dětem. Už se těší-

me na návštěvu hasičské zbrojnice v Hrád-

ku. Díky, kluci. 

                                    Kolektiv MŠ 
 

Výtah ze zprávy mysliveckého hospo-

dáře V. Cýruse st. na výroční členské 

schůzi Mysliveckého sdružení Chotyně 
Vážení přátelé, dovolte mi, abych zhodnotil 

mysliveckou činnost a hlavně pak odstřel zvěře za 

minulý rok, tj. za rok 2009. Stále hospodaříme 

v honitbě Chotyně – Dolní Suchá o.s., kterou máme 

pronajatou od Honebního společenství Chotyně o 

celkové výměře 1 402 ha, z toho je 520 ha lesa, 

309 ha louky, 492 ha orná půda, 81 ha ostatní 

plochy. Dle zákona č. 449/2001 Sb. a příslušných 

prováděcích vyhlášek je naše honitba zařazena do 

III. bonitní třídy s těmito normovanými stavy zvěře: 

Srnčí 68 ks celkem – z toho 25 ks srnců (v I. VTŘ 

10 ks, ve II. VTŘ 6 ks a ve III. VTŘ 9 ks), 25 ks srn 

a 18 ks srnčat 

Zaječí zvěř 13 ks 

Bažantí zvěř 13 ks 

Zvěř černá a vysoká v naší honitbě normována 

není, neboť nemáme víc jak 300 ha souvislé lesní 

plochy, která je podmínkou pro hospodaření 

s touto zvěří. 

Plán nám ukládal slovit 33 ks zvěře srnčí, skutečně 

bylo sloveno 28 ks, plán odstřelu jelení zvěře nám 

nebyl stanoven, neboť tato zvěř již z výše 

uvedených důvodů není u nás normována. Dle 

zákona Trofejová zvěř jelení se může lovit pouze do 

stáří dvou let a to ještě dle kritérií chovnosti 

vydaných Magistrátem města Liberce. Protože 

v loňském roce byla velká část honitby v úsecích 

Jítrava – Rynoltice oseta kukuřicí, z důvodu 

možného působení škod touto zvěří jsme požádali 

společně s honebním společenstvím o mimořádný 

odstřel trofejové zvěře jelení. Žádost nám byla 

kladně vyřízena v tom směru, že nám byl povolen 

odstřel jelena pouze v první věkové třídě dle zásad 

chovnosti. Jelena takových znaků odstřelu se nám 

bohužel nepodařilo do doby, než byla kukuřice 

sklizena odlovit. Mezi tím převážná část jelení 

zvěře odešla na svá říjiště do kopců. Po říji se 

nevrátila neboť loňský rok byl velice bohatý 

v lesích na úrodu žaludů a bukvic, zvěř neměla 

potřebu se vracet do honitby, neboť potravy měla 

dostatek a sněhová pokrývka nebyl žádná. Když 

potom sníh počátkem ledna napadl a zůstal ležet, 

zvěř vysoká se postupně vracela, ale to už bylo po 

době odstřelu. 

V loňském roce tedy bylo sloveno 9 ks vysoké zvěře 

– 4 ks laň a 5 ks kolouch. To je již druhý rok, co 

nebyl sloven žádný jelen ani špičák. 

Černá zvěř není v naší honitbě normována, proto 

nám nebyl stanoven plán lovu. Skutečně bylo 

uloveno 18 ks lončáků (9 ks bachyně, 9 ks kňourek) 

a 13 ks selat (7 ks bachyněk, 6 ks kňourek). 

Stavy drobné zvěře jsou v naší honitbě, v okrese i 

v celé republice na nízké úrovni, prot nám nebylo 

umožněno  pořádání společného honu na zvěř 

drobnou. 

 

Ekovýchovné loutkové divadlo 
Dne 10. 4. proběhl v sokolovně v Chotyni 

„Ekovýchovný program“ pro děti předškolní-

ho věku a jejich rodiče. Program „Tři pra-

sátka  a vlk na zelené louce“, které předsta-

vilo divadlo Spojáček z Liberce, zorganizo-

valo o.s. Společnost pro Lužické hory 

(www.spolecnostlh.cz) v rámci projektu 

„Přeshraniční ekologická výchova v oblasti 

ochrany přírody a trvale udržitelného roz-

voje v Českosaském Švýcarsku, Hornolužic-

kém pohoří a Lužických horách“ 

(www.projekt-trend.eu). V představení se 

mimo jiné děti mohly dozvědět, kam s odpa-

dy kolem nás, jak je třídit nebo jak důležité 

je mít úctu k přírodě. 

Loutkové divadlo doplnilo dětem informace, 

které již získaly během programů realizova-

ných přímo v Mateřské škole Chotyně. 

 
Vyhlašujeme další ročník soutěže 

O NEJHEZČÍ DŮM OBCE 
CHOTYNĚ 

Hodnotit se bude celkový vzhled domu, 
květinová výzdoba na oknech, balkónech 
apod., předzahrádka, zahrada a blízké 
okolí. Upřesňující informace v květnovém 
Chotyňáčkovi. 
 

Z Krušnohorského kalendáře 
z roku 1904 

duben – jména – Vincenc, Hozeáš, Celestin, 
Irenei, Heřman, Eberhard, Albert, Apolonie, 
Kleofáš, Ezechiel, Daniel, Lev, Jaromír, 

http://www.spolecnostlh.cz/
http://www.projekt-trend.eu/


Julius, Justin, Tiburcius, Ctibor, Theodor, 
Olympius, Kalixtus, Aron, Rudolf, Verner, 
Valer, Krescenc, Sulpicius, Anselmo, Soter, 
Vojtěch, Jiří, Marek, Klet, Nestor, Jaro-
slav, Pelhřim, Sybyla, Kateřina, Hildegarda 
 
 

KINO CHRASTAVA 
úterý 27.4. v 18 hod. DOKTOR OD JEZERA 

HROCHŮ – komedie režiséra Z. Trošky 

úterý 27.4. ve 20 hod. NA SV. VALENTÝNA 

americká romantická komedie 

 

POŠTA  

 změna hodin pro veřejnost 
Od 1. 5. 2010 dochází k trvalé změně hodin pro 

veřejnost pošty Chotyně. Pošta bude otevřena: 

Po – Pá  8.00 – 9.30 a 13.30 – 16 hodin 

 

V místní knihovně si můžete půjčit 

knihu fotografií z letošního 

maškarního plesu, kterou nafotil  

p. Béreš. Určitě stojí za prohlédnutí. 

 

DIAKONIE 
sbírka použitého ošacení 

bude 28. a 29. května, 
upřesnění v květnovém 

Chotyňáčkovi 

 

Pálení čarodějnic 
Na ploše u pergoly. 

V pátek 30. 4. v 18 hodin zapálíme 
oheň. Pro děti špekáčky a pití 

zdarma, kdo přinese čarodějnici na 
spálení, dostane ještě překvapení. 
Dospělí si budou moci špekáčky 
zakoupit, pro alko nápoje využít 

restauraci U lip. 
Kdo má doma kytaru a chce hrát a 

zpívat, přijďte, zazpíváme společně.  

 
 

 

34. ročník 

BĚHU CÍSAŘSKÝM ÚDOLÍM 
pořádají Klub horolezců, Dům dětí a mládeže 

DRAK a město Hrádek nad Nisou 

 

Horní Sedlo u horolezecké chaty 

sraz všech kategorií v sobotu 24. dubna v 10 

hodin 

 

Odpoledne otevření skal, večer oslava jara. 

Hudební nástroje a buřtíky s sebou. 

Bude se provozovat i hudba. 

 

AEROBIK 
udělejte něco pro sebe a přijďte si 
zacvičit – začínáme v sokolovně 

v Chotyni v úterý 4. května od 20 – do 21 
hodin, dále každé úterý a pátek od 20 do 

21 hodin. 
Vstupné 30,- Kč 

S sebou obuv do tělocvičny, pití a 
dobrou náladu ! 

Těší se na vás Andy. 

 

39. ročník Lužické padesátky 
v sobotu 8. května  

Jídelna ZŠ T. G. Masaryka 
Dálkový pochod na tratích 

15,25 a 50 km 
 

Grabštejnské čarodějnice 
30. 4. hrad Grabštejn – magická noc 

 
16.00 Čaro-dílny 
17.30 Divadlo Máry Sýkory 
18.30 Divodění 
19.00 SÍLA –marci-punkové divoženky 
IGNITUS – středověká hudba v sličném 
pojetí 
BRAN – bretaňská hudba česko-
francouzské kapely 
Vstupné 150,- Kč, děti do 150 cm zdarma 
 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 

MK ČR E 11 793. 


