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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

1. ročník
CHOTYŇSKÉ ŤAPKY
V sobotu 22. května jsme zahájili, doufám,
další tradici. V 9 hodin jsme se sešli u školky
a bylo nás asi 35 – děti, rodiče a jiní. Trasu,
občerstvení a vše ostatní zajistili Heřmánek
(M. Moravec) a Hampejz (R. Chlupsa).
S chutí a plni sil jsme se vydali na rozmoklé
louky a do lesů. Počasí nám přálo a bylo krásně, postupně vše usychalo. S přibývajícími
nadmořskými metry ubývaly naše síly – všem,
dospělým i dětem, a s jásotem jsme přivítali
občerstvení u Řeháčků na Dolním Sedle.
Během cesty jsme potkali i tři LAMY – bylo
nás víc, nebáli jsme se, ale jít tam třeba sama, asi by to nebylo zrovna příjemné setkání. Pokračovali jsme osvěženi na Popovu
skálu, nejkratší a nejstrmější cestou – síly
došly někde v půli cesty. Ani nevím, jak jsem
se dostala až k Popovce, ale výhled stál za
všechny útrapy. Dlouho jsme si užívali krásný pocit dosažení vrcholu Popovky. Cestu
zpět si mohl každý zvolit libovolně, ale sraz
byl opět u Řeháčků, kde na nás čekal výborný guláš, pivo a pro děti nealko. Cíl Ťapky
byl v lese nad školkou, kde bylo připravené
ohniště a místo k posezení a přespání.
Byli jsme unavení, nálada byla moc fajn, děti
si úžasně hrály v bahně a lítaly nad lesem po
loukách a v lese. Přicházeli další na posezení
k ohni – odměnou jim byla velice chutná sekerková polévka, výborné lívance a omelety
a buřtíky na opékání. Našlo se i dost odvážlivců – děti i rodiče, kteří v lese přespali.

Díky moc za hezkou akci a těším se na 2.
ročník.
Ve skříňce OÚ je několik fotek z této akce.
starostka
Poděkování
Jménem pořadatelů a všech, kteří se odvážili přespat po výletě v lese nad školkou,
děkujeme paní starostce Janě Mlejnecké,
která jak slíbila, dovezla snídani.
Neuvěřitelné – kakao v termosu, koblihy,
loupáky, míchaná vajíčka a pečivo. Za to vše
jí děkujeme. Zároveň děkujeme paní Ivě Dolenské, že jí se snídaní pomohla.
Radek Chlupsa, Mirek Moravec a spol.

35. výročí otevření hasičské
zbrojnice – 21. června 1975
z historie

Na sklonku roku 1972 bylo rozhodnuto začít
na jaře 1973 s výstavbou nové požární zbrojnice. jako objekt, z kterého měla být adaptací
požární zbrojnice vybudována, byla vybrána
stodola z bývalé hospodářské usedlosti Samlerovic. Její stav před započetím adaptace dokumentuje snímek pořízený těsně před zahájením
vlastních prací (ten bohužel v kronice není).
Nutno přiznat, že rozhodnutí o tom, kde podle
pož. zbrojnice, nebylo zdaleka tak jednoznačné,
jak by se na první pohled zdálo. Bylo z počátku
více míst, více návrhů. Jeden z nich byl pro
stavbu u sokolovny, zde byl již dokonce vypracován i zkreslen malý plán i když za dosti
peněz. Toto místo však nedostalo potřebnou
většinu, snad pro velkou vzdálenost od středu
obce, či pro blízkost řeky, která často dělá
paseku mimo svůj tok.

Dalším místem pak byla stodola v bývalém hospodářství Brodských, ale i prostranství za hospodou u Patočků. Nakonec padlo rozhodné
slovo zásluhou členů pož. sboru i předsedy
MNV s. Krejčíka a tajemníka s. Dontha pro
zmíněnou již stodolu před MNV.
Bylo velké nadšení pro tuto akci. Kdyby samotné nadšení mohlo stavět, tak jsme celý objekt
snad postavili ještě v roce 1972. Jenomže nadšení nestaví, je k tomu zapotřebí ještě mnoho
dalších prostředků a zejména pak ochotných
rukou, které by pracovaly stále, dobře, rychle a
zadarmo.
7. dubna 1973 prvními údery kladiv při rozbíjení žlabů byl dán signál k zahájení stavby, o
kterou po celá předešlá léta požárníci v Chotyni usilovali. Při takovýchto příležitostech je
třeba uvést jména těch, kteří s kladivem v ruce
se ohánějíce začali slavnou epochu budování
stánku všech požárníků. Byli to: Janoušek Mil.
st., Janoušek Mil. ml., Franz M., Franz E.,
Kolář K., Gregor J., Drahoňovský M., Kobosil
F., Kočí Vl. st., Studničný J.
Celou kapitolu o výstavbě nelze začít bez jakékoliv dokumentace. Veškerou dokumentaci
vypracoval a stavbu řídil s. Dundr. Nutno
podotknout, že během stavby docházelo k menším či větším odchylkám či změnám proti původnímu plánu. Bylo to dáno potřebou a účelností všech plánovaných prostor. Během stavby se projevila potřeba či spíše nutnost mít
pracovníka, který by neustále zajišťoval materiál, nářadí, evidenci. Prostě člověka s dobrými
organizačními schopnostmi. Během roku 1973
se této funkce ujal Mirek Franz, který za spolupráce MNV a stavitele, častěji spíš sám, potřebné zajišťoval a mimoto brigádnicky pracoval. Do konce roku 1973 bylo odpracováno
1 426 hod. V témže roce vyšly z výroční schůze SPO malé osobní závazky, které představovaly jenom od členů SPO cca 2 000 hodin.
Bylo také dohodnuto pro rok 1974 zaktivizovat
všechny členy, aby celá výstavba nebyla roztažena na dlouhé roky. Pracovní deník a záznam
odpracovaných brigádnických hodin vedl až do
skončení stavby s. Podzimek.
Během roku 1974 se začaly projevovat potíže,
které provází všechny stavby podobného druhu
v akci „Z“. Nedostatek odborných pracovníků,
zejména zedníků, spíše samostatných zedníků,

jimž nechybí odborné ani organizační schopnosti. I když stavbu vedl s. Dundr, možno říci,
že bez pomoci zejména organizační předních
funkcionářů (Janoušek, Franz, Podzimek,
Gregor a.j.) by se dostavba protáhla o několik
let. Za přispění všech dalších členů, zedníků a
dalších brigádníků z řad občanů práce slibně
pokračovaly i přes nedostatky, s kterými bylo
nutno se potýkat. Zima roku 1974-75 zastihla
stavbu pod střechou a pracovalo se na vnitřních úpravách až do jara. Bylo dohodnuto dokončit a předat stavbu k 30. výročí osvobození
naší vlasti Sovětskou armádou a tak poslední
termín byl stanoven na 21. června 1975.
Poslední dokončovací práce pokládání linolea a
výzdoba klubovny byly dokončeny 20. 6. 1975
ve 24 hodin. Na druhý den 21. 6. 1975 se
konala při příležitosti otevření požární
zbrojnice okrsková soutěž požárních družstev
za účasti 12 družstev. Ráno v 7.30 hodin
zahájila celou akci dechová hudba. V 8 hodin
se konala přehlídka soutěžících družstev.
Odpoledne v 15 hodin vlastní otevření požární
zbrojnice za účasti čelných představitelů obce,
OV SPO, ONV a ÚV SPO. Byly předány
odměny nejlepším brigádníkům a požární
zbrojnice předána do užívání požárnímu
sboru. Večer ve 20 hodin se konala taneční
veselice v místní sokolovně.
září 1975, zaznamenal Podzimek Vl.
Toto výročí oslavíme teď v červnu pouze
vzpomínkou. Hlavní oslava bude v září
při Dnu otevřených dveří u hasičů –
termín se včas dozvíte a určitě pozveme i
všechny, kteří naši klubovnu hasičů
stavěli a nebo na ně aspoň vzpomeneme.

Putování do Pohádkového
lesa
Chtěla bych poděkovat všem pořadatelům Pohádkového lesa v Chotyni, který byl velmi
vydařený a jistě si jej všechny děti užily. Mám
s podobnou akcí zkušenosti, neboť pod DDM
Větrník Liberec organizuji Pohádkový les kam
chodí cca 1200 návštěvníků a tedy vím, jak
je náročné takovou akci zorganizovat. Jako
hlavní pořadatel akce se jí v Liberci nemohu se
svým synem zúčastnit, proto jsem s chutí za-

vítala na ten náš - chotyňský. Účast i zde v
Chotyni byla hojná, počasí nám přálo. Velmi
mě však zamrzelo, že si někteří rodiče nepohlídali své ratolesti a nedali pozor, kam odhazují obaly od sladkostí, které děti dostávaly
od pohádkových bytostí, zvláště když je naše
školčička zaměřena ekologicky.
Zároveň bych chtěla pořadatelům nabídnout
pomoc v podobě nápadů na stanoviště, či zapůjčení některých oděvů. Ještě jednou moc
děkuji.
Ing. Bc. Jiřina Čížková

Výsledky hlasování ve volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR v Chotyni
Počet osob zapsaných v seznamu voličů
Počet odevzdaných hlasovacích lístků
Počet neplatných hlasovacích lístků
Procento účasti ve volbách

721
402
2
55,7%

1. ČSSD
95 hlasů
2. Věci veřejné
70 hlasů
3. TOP 09
54 hlasů
4. ODS
51 hlasů
5. KSČM
50 hlasů
6. Suverenita
30 hlasů
7. Strana práv občanů-Zemanovci
12 hlasů
8. Strana zelených
10 hlasů
9.-10. Česká pirátská strana
9 hlasů
9.-10. Dělnická strana soc.spravedlnosti 9 hlasů
11. Strana svobodných občanů
3 hlasy
12.-14. Národní prosperita
2 hlasy
12.-14. KDU-ČSL
2 hlasy
12.-14. Volte pravý blok
2 hlasy
15. STOP
1 hlas

Vítání občánků
V letošním roce jsme již 2x vítali nové občánky naší obce. V sobotu 27. března to
byli:
Vilémek Vyhlas
Lukášek Polma
Barunka Ježková
Tonička Ježková
Daneček Derfl
Dominiček Ryšánek
V sobotu 5. června to byli:
Danielka Daňková
Michalka Zemanová
Anička Malcová
Vojtíšek Mlejnecký

František Studničný
Terezka Szilagyiová
Děkuji členkám sboru pro občanské záležitosti, že vítání připravily a paní Hrabarové a
jejímu kolektivu za hezké prostředí restaurace Club.
Všem našim malým chotyňáčkům přeji, aby
se jim u nás hezky žilo.

Po blátivé povodni jsem dostala
zajímavý dopis
Paní Mlejnecká,
v televizi jsem viděla, co postihlo Chotyň.
Už tam nikoho neznám, ale přesto mi je
postižených líto. Do Chotyně jsem přišla,
když mi bylo 14 let do domu mého dědy
Josefa Fritsche – č.p. 39. Do liberce jsem
dojížděla do zdravotní školy. No a tenkráte
to bylo vše jiné. Děda byl od r. 1943 mrtvý,
babička Ema odsunutá do Německa. Když
jsem byla v Chotyni prvně, bylo mi 5 let a
bylo Československo, žádné Sudety.
V Chotyni byla smíšená manželství a lidé
narozeni za Rakouska-Uherska. Na to se už
zapomnělo. Víte, pro mě Chotyň jsou moje
kořeny, i když nás 3 režimy odsud vyhnaly.
Pro Němce (ve válce) jsme byli Češi, pro
komunisty němečtí reakcionáři a nynější
režim uvádí opět, že jsme původem Němci.
Teď po 65 letech jsme přes Červený kříž
našli kus rodiny.
1945 – odsun babičky a tety
1951 – emigrace mé matky a sestry
1984 – emigrace mého syna s rodinou
Kdo má a měl právo kvůli různým názorům
rozbít celé generace? Mám českého otce,
narozená v Praze, ale do svého generačního
domova nemohu. Pamatuji rodiny, které do
Chotyně v 45 přišly, ale nepamatují paní,
která nás neznala, protože jsme tam již několik let nebyli, přesto svědčila proti nám
v roce 1992 ! Pan poručík Kejmar potvrdil,
že ona přišla do Chotyně až po našem odchodu. Ale nijak to neberte, jsou to jen vzpomínky, které mi zůstaly.

Matka Ida Hadrabová zemřela v Londýně
1966, brat Otakar zemřel r. 1956 na leukémii, kterou získal jako 10-ti letý za Heidrichiády ve vězení. Otec Stanislav zemřel
r. 1967 v Londýně, sestra Stanislava žije
v Londýně. Já Irena Jarkovská-Fajmanová
v Česku. Můj syn Petr žije v Torontu. Zbývá
sestřenice Sigrid v Německu. Předci z Chotyně jsou snad ještě na místním hřbitově.
Tak jsem si postěžovala, to je vše, co jsem
chtěla. Bude mi letos 80 a tak jsem to potřebovala někomu, kdo je blízko říci.
Přeji Vám úspěch ve vaší práci.
Irena Fajmanová

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. Opět budou dvě kategorie – starší
stavby a novostavby.
Svoje návrhy můžete odevzdávat do 31. 8.
2010 do schránky na Obecním úřadu
v Chotyni. Vyhodnocení proběhne během
září 2010.

Z Krušnohorského kalendáře
z roku 1904

červen – jména – Fortunát, Nikodém,
Efraim, Klotilda, Karpasius, Bonifác, Vinfrid,
Benignus, Robert, Lukrec, Medard, Felician,
Oliva, Barnabáš, Odulf, Baziliš, Vít, Benon,
Zbyněk,Laura, Milota, Pavlína, Achác,
Edeltruda, Ivan, Prosper, Jan a Pavel,
Ladislav, Lev, Petr

KINO CHRASTAVA
čtvrtek 17.6. v 19 hod. KATKA - dokument
úterý 22.6. v 19 hod. SOUBOJ TITÁNŮ
čtvrtek 1.7. v 18 hod. JAK VYCVIČIT DRAKA

POSILUJEME SEPARAČNÍ
KONTEJNER NA SKLO – další u
bytovek pod nádražím

Spolek Dobráků Chotyně zve na

CHOTYŇSKÝ DEN MUŽŮ

Kdy: v sobotu 12. června od 14 hod.
Kde: Na Mlejně
Co: Soutěže, volná zábava a rockovej
nářez
KAPELY: TOHARD + KANYSTR + NOU
COMMENT
Jídlo a pití zajištěno, počasí též.

NISA, ŘEKA KTERÁ NÁS
SPOJUJE
Víla Nisa připluje v sobotu 26. června
kolem 16 hodin, ale naše slavnosti
začínají již od 14 hodin.
Jídlo a pití opět zajišťuje o.s. Svaz žen,
takže bude výborné.
Budou tři kapely, děti budou mít
představení, budou country tance
k vidění i naučení.
Mimo dětských soutěží bude vše, co
bývá, dokonce přijede i tank.
Kolem 23. hodiny ohňostroj.
Výsledky našich sportovců uveřejním
v červencovém Chotyňáčkovi.

Hrádecké rockové léto
V blízkosti areálu Kristýna
v sobotu 26. června 2010 od 16 hodin.

Výlety do historie
Hrad Grabštejn 3.– 6. července
šermíři, kejklíři, hudebníci, noční
prohlídka
Hrad Grabštejn 4. července
Spirituál kvintet – koncert

Veřejné zasedání obecního
zastupitelstva
V úterý 29. června od 18 hodin v restauraci Club

Program:
1/ Určení počtu členů zastupitelů
pro další volební období
2/ Odkoupení pozemků a prodeje
3/ 1. změna rozpočtu
4/ Různé
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo
MK ČR E 11 793.

