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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
Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 29. června 2010.
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14
zastupitelů.
2. Schvaluje všemi hlasy přítomných příspěvek na
sportovní činnost ve výši 7 000,- Kč pro
Filipa Zelenku - fotbal
3. Schvaluje všemi hlasy přítomných počet členů
zastupitelů obce pro volební období 2010 – 2014
v počtu 15.
4. Všemi hlasy přítomných schvaluje odkoupení
pozemků pod vybudovaným chodníkem za částku
50,- Kč/m2 takto:
- p.p.č. 249/20 o velikosti 17 m2
- p.p.č. 249/21 o velikosti 37 m2
- p.p.č. 258/6 o velikosti 105 m2
- p.p.č. 1097/2 o velikosti 7 m2
- p.p.č. 1161 o velikosti 24 m2
- p.p.č. 337/14 o velikosti 8 m2
- p.p.č. 335/7 o velikosti 4 m2
- p.p.č. 1159 o velikosti 53 m2
všechny pozemky v k.ú. Chotyně
5. Všemi hlasy přítomných schvaluje žádost na
Liberecký kraj o bezúplatný převod pozemků pod
chodníkem:
- p.p.č. 1093/3 o velikosti 154 m2
- p.p.č. 1093/4 o velikosti 18 m2
- p.p.č. 1093/5 o velikosti 3 m2
- p.p.č. 1093/6 o velikosti 75 m2
- p.p.č. 1093/7 o velikosti 3 m2
- p.p.č. 1093/8 o velikosti 30 m2
- p.p.č. 1093/9 o velikosti 48 m2
- p.p.č. 1090/8 o velikosti 95 m2
- p.p.č. 1090/9 o velikosti 68 m2
- p.p.č. 1090/10 o velikosti 28 m2
- p.p.č. 1090/11 o velikosti 78 m2

- p.p.č. 1090/12 o velikosti 46 m2
- p.p.č. 1090/13 o velikosti 3 m2
- p.p.č. 1090/14 o velikosti 1 m2, všechny v k.ú.
Chotyně
6. Všemi hlasy přítomných schvaluje prodej p.p.č.
774/6 o velikosti 1 080 m2 v k.ú. Chotyně za
částku 162 000,- Kč.
7. Všemi hlasy přítomných schvaluje 1. změnu
rozpočtu na rok 2010.
Příjmy:
- daň z příjmu právn. osob za obce
+ 217 600
- dotace na volby do PS
+ 20 000
- odvádění a čištění odp. vod
+ 20 000
- prodej akcií ČSAD
+ 114 345
celkem příjmy
+ 371 945
Výdaje:
- internet
- silnice – opravy
- ZŠ a MŠ – opravy a udržování
- neinvest. přísp.na provoz
- knihovna – nákup majetku
- pohřebnictví
- místní rozvoj
- pečovatelská služba
- výstavba DPS
- daň z příjmu právn. osob za obce
- volby do PS
celkem výdaje

+ 10 000
- 60 000
- 85 000
+ 385 000
+ 15 000
- 100 000
+ 150 000
- 15 000
- 165 655
+ 217 600
+ 20 000
+ 371 945

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.

O. s. Svaz žen Chotyně v červnu

Na první červnovou sobotu jsme ke
Dni dětí připravily Pohádkový les. I kdyţ
nám při přípravách dělalo starosti počasí,
protoţe stále pršelo a terén kolem lesíka
nad školkou byl stále rozmáčený a rozbahněný, nakonec se sobota vyloupla do krásného slunného dne. V lese nad školkou jsme si
připravily několik stanovišť s pohádkovými
bytostmi a čekaly na dětičky. Putování za
pohádkou začalo ve 14 hodin na parkovišti U
lip, odkud se vyrazilo hromadně s p. Krejcarovou jako průvodcem, jelikoţ musela ukázat
dětem a maminkám, které je doprovázely,
cestu do Pohádkového lesa.
Na prvním stanovišti čekali děti Vodní víla a Král s prvním úkolem a odměnou. Dál
byla cesta lesem značena fáborky a děti brzy narazily na piráty s pokladem, u nich si
splnily další úkoly a pokračovaly lesní cestou
dál, kde na ně čekali ještě Tři čuníci, Sněhurka se sedmi trpaslíky, Slepičky a kohoutek a Perníková chaloupka s Jeţibabou. Plni
dojmů, obdarovány sladkostmi a dárečky za
splněné úkoly děti s rodiči a společně s námi
došli na hřiště, kde bylo za Restaurací U lip
připraveno posezení a ohniště. Děti dostávaly zdarma buřtíky na opečení a grilovaly se
klobásky. Hezky jsme si poseděli, dětem se
ještě rozdávaly křídy a mohly si malovat po
celém parkoviště. Jsme rády, ţe si děti svůj
den pěkně uţily.
Pohádkový les jsme před několika
lety pořádaly tradičně kaţdý rok, řekly
jsme si, ţe menší děti si na to jiţ ani nepamatují, a ţe pro ně putování lesem s pohádkovými bytostmi ke Dni dětí znovu připravíme. Povedlo se, dětem se líbilo a my se budeme snaţit i příští rok pro ně toto opět
připravit a třeba ještě i obohatit o další pohádkové bytosti a překvapení.
V sobotu 26. června připlula do Chotyně opět Víla Nisa se svým doprovodem a

poselstvím starostů obcí a měst leţících na
řece Nise. Jako kaţdý rok se k této příleţitosti opět konala na prostoru u sokolovny
oslava na počest připlutí víly Nisy organizovaná obecním úřadem. Opět jsme se ujaly
zajištění občerstvení na této akci.
Kdo přišel uvítat vílu Nisu, mohl si
pochutnat na tradičním guláši, drštkové polévce, nebo si dát pečené klobásy a grilovanou vepřovou kýtu. Poté mohl uhasit ţízeň
ve stánku, kde se točilo pivo a prodávaly se
další alkoholické i nealkoholické nápoje. Věříme, ţe byli všichni s občerstvením spokojeni a chceme touto cestou poděkovat našim
manţelům, ţe nám s akcí opět velmi pomohli.
Na celé sobotní odpoledne bylo také
připraveno jako kaţdý rok několik atrakcí
pro děti – projíţďky na koních, jízdy na
čtyřkolkách, ukázka vojenské techniky, seskok parašutistů, slaňování, modely autíček
a akce hasičů. Všem lidičkám a sponzorům,
kteří toto připravili moc děkujeme za krásný program pro děti.
Celou akci hrály k poslechu i tanci
hudební skupiny VOBUTÝ, HULLA POP,
SEŠLOST a ŢOLD, které se moc líbily.
Měly zde krásné vystoupení i dětičky
z naši MŠ a ZŠ.
Kdyţ připlula víla Nisa se svým doprovodem, přivítali je samozřejmě chotyňští vodníci a p. starostka s p. místostarostou. Pak uţ se vodáci přidali mezi nás všechny a společně se skvěle bavili do nočních
hodin. Měli jsme i krásnou podívanou na nádherný ohňostroj, po kterém zábava ještě
pokračovala a určitě si to všichni moc uţili.
Doprovod víly Nisy jsme u nás určitě nezklamali a uţ se určitě těší, tak jako my, na
další rok, aţ zase připlují.
Za o.s. Svaz ţen M. Kavanová
Moc děkuji všem, kteří se podíleli
na přípravě, vlastní akci a na úklidu.
Zvlášť velký díky panu Janu Polmovi –
sám přišel, zajistil, pomohl, odmoderoval
a ještě pomohl uklidit. To vše za díky.
starostka

Poděkování víly Nisy
Jen jednou v roce se mohu zjevit ve své
podobě i Vám – lidem.
Můj čas nastal a já Vám přicházím poděkovat
za Vaši péči o řeku.
Děkuji jménem tvorů,
kteří potřebují řeku a její břehy ke svému
životu
i jménem rostlin, které rostou v okolí řeky.
Děkuji také jménem lidí,
pro které se řeka stala součástí jejich života.
DĚKUJI VÁM !
Řeka se Vám i Vašim dětem odvděčí.
Zůstane krásnou a živoucí součástí krajiny.
Zachovejte dál řece svoji přízeň a lásku.
Řece Nise . Vaší řece.
Zaslouží si ji.
Víla Nisa
vládkyně a ochránkyně řeky
Na toku řeky Nisy v červnu roku 2010

Soutěţ
„Poţární ochrana očima dětí“
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska každoročně vyhlašuje soutěž „Požární ochrana
očima dětí“. Děti si mohou vybrat z výtvarné
nebo literární části soutěže. Z družstva našich
malých hasičů se výtvarné části zúčastnila dvě
děvčata – Kristýnka Chlupsová a Kačka Gregorová. I když jsme neočekávali, že by z té
spousty dětí vybrali zrovna některé z našich,
přesto se to stalo. Kačka vyhrála třetí místo
v okresním kole. Z Chotyňských mladých hasičů se naposledy umístila Dita Mlejnecká a to
před 10ti lety. Mockrát oběma děvčatům děkujeme a doufáme, že se příští rok zúčastní více
dětiček.
Kateřina Dvořáková, vedoucí mládeže

Chotyňští sportovci

Petr Řezníček
Věnuje se jiţ pátým rokem motocyklovému
sportu, konkrétně závodění na silničním motocyklu, na úrovni Mistrovství České republiky. V posledních dvou letech s výraznějšími úspěchy, kdyţ se stal v roce 2008 celkově čtvrtý v Přeboru ČR ve třídě „Volná
nad 600 ccm“ a v roce 2009 celkově druhý,

kdyţ zvítězil ve čtyřech ze šesti závodů. Je
členem týmu Road Racing Liberec, jehoţ je
zakladatelem. Jeho hlavním cílem pro tuto
sezónu je věnovat se jiţ pouze profesionální
třídě Superbike a bodovat tak v mezinárodních závodech UEM Alpe Adria Cup s konkurencí jezdců z celé Evropy. Nově bude zastupovat jako jediný v MČR značku KTM,
tedy poměrně exotický motocykl, který jistě bude budit velkou pozornost. Dále se jako tým chtějí podílet na výuce bezpečné
jízdy na motocyklu s vyuţitím závodních
okruhů nejen u nás a omezit tak riskantní
jízdy motocyklistů v běţném provozu.
Miroslav Daňko
Přes různé sporty od šesti let vyzrál ve
výborného běţce. Výsledky ze závodů
z konce roku 2009 a začátku roku 2010.
22.8.09 – běh Tanvald – Spálov (18 km) 3. místo
5.9.09 – hodinovka „Velké ceny Čelákovic“
(16 960 m) – 3.- místo (2. místo v kategorii)
6.9.09 – Běh na Lahti – Děčín (9 810 m) –
2. místo
12.9.09 – Parkmaraton Bad Schandau –
Krásná Lípa (maraton) – 1. místo
26.9.09 – běh Velké Skály Děčín (10 770 m)
– 1. místo
3.10.09 – Děčínská hodinovka (17 058 m) –
1. místo (osobní rekord)
4.10.09 – Huť – Bratříkov – Huť (10 000 m)
– 4. místo
17.10.09 – běh okolo Lemberka (10 000 m) 2. místo
21.3.10 – běh sídlištěm Západ v Novém Boru
(10 km) – 3. místo
27.3.10 – Hervis ½ maraton Praha – celkově
69 místo z cca 8 000 účastníků, výsledek
týmu – 5. místo
24.4.10 – Vratislavický běhoun – 4. místo
9.5.10 – Volkswagen Maraton Praha – běţel
1. úsek štafety (10 km), v tomto úseku měl
3. nejrychlejší čas, celkově skončili na 1.
místě
15.5.10 – Ratenice u Nymburka (10 km) –
3. místo

Jakub Daňko
Golf hraje jiţ sedm let, je členem v golf
clubu Grabštejn a golf clubu Ypsilon v Mníšku, kam dojíţdí 2-3x týdně na tréninky a
turnaje. Za GCY hraje 1. ligu druţstev.
V sezoně 2009, kdy byli nováčky soutěţe,
skončili v základní části po 4 odehraných
kolech na 3. místě z 12 týmů, potom následovalo Play-off, kde bohuţel v semifinále
vypadli a nemohli se tak poprat o postup do
extraligy. V letošní sezoně doufá v postup
do finále a tím získat moţnost bojovat o postup do nejvyšší amatérské soutěţe druţstev (Extraligy). Dále by chtěl objíţdět Český pohár, který se hraje po celé republice,
plus menší turnaje v okolí Liberce.
Nejcennější výsledky:
2007 – celkově 3. místo z 11 turnajů v DTSV
2007-2008 Mistr Klubu – golf club
Grabštejn
2008 – postup z 2. ligy do první
2008 – 1. místo GC Ypsilon
10.5.09 – 1. místo GC Ypsilon
6.6.09 – RRM Open-Liberec – 2. místo ve
hře na rány
3.7.09 – Simple Gym-Liberec – 1. místo ve
hře na rány
3.9.09 – Mistr klubu GC Grabštejn
24.9.09 – 3. místo GC Ypsilon
27.4.10 – GCY Fojtka – 2. místo ve hře na
rány
4.5.10 – GCY Fojtka – 2. místo ve hře na
rány
29.5.10 – Grabštejn – 3. místo s vyrovnáním
HCP, zde Kuba o ránu vylepšil rekord hřiště,
který drţel od roku 2008
26.6.10 – Grabštejn – 2. místo
12.-13.6.10 hráli s GC Ypsilon v Beskydech
na hřišti Ropice 1. ligu druţstev, kde jsou na
průběţném 3. místě z 12-ti startujících
týmů
Martin Moravec
V roce 2009 si Martina na turnajích všimli
představitelé extraligového nohejbalového
klubu – NK Děčín. Tento klub hraje nejvyšší
česko-moravskou nohejbalovou soutěţ a po-

čínaje rokem 2010 se Martin stal členem
tohoto extraligového druţstva. To předpokládá zúčastnit se 2x týdně tréninku v Děčíně a kaţdý víkend účast na extraligovém
zápase po celé ČR. Martinovi se splnil ţivotní
sen a při extraligových zápasech má moţnost hrát po boku bývalého Mistra světa
Josefa Tirpáka a hrát proti bývalým i současným reprezentantům ČR.
Filip Zelenka
Od sedmi let hraje aktivně fotbal. začal
hrát za FK Baumit Jablonec n. N. a po přestěhování do Chotyně přestoupil do FK Slovan v Hrádku n. N. Jako ţák měl několik nabídek hrát za FC Slovan Liberec, ale rodiče
to vzhledem k náročnosti dojíţdění odmítli.
V 16 letech se díky dobrým výsledkům při
zápasech a během tréninků dostal do A týmu muţů Slovanu Hrádek n. N. Občas ještě
hraje za dorost, ale je veden v základní sestavě muţů A týmu, který hraje krajský
přebor. Je mu 17 let a rád by se dostal do
vyšší soutěţe. Trenéři v Hrádku ho připravují a podporují a věří, ţe má se svými výkony
a disciplínou šanci uspět i na vyšší úrovni.

FRANZ KAFKA
U NÁS NA SEVERU
Franz Kafka, světoznámý německožidovský spisovatel z Prahy, mimo jiné
autor románů Proces nebo Zámek, byl původně zaměstnancem úrazové pojišťovny.
Právě to ho v roce 1911 přivedlo k nám na
sever – do Liberce, Frýdlantu v Čechách,
Chrastavy, Hrádku nad Nisou a v neposlední řadě také do Varnsdorfu.
V Chrastavě byl ubytován na náměstí v hotelu Zum Ross (dnešním Infocentru). Jako úrazový pojišťovák na své služební cestě navštěvoval továrny, aby jejich majitelům doporučoval opatření zvyšující bezpečnost práce v jejich provozech
a zaměstnance přesvědčoval o výhodnosti
uzavření úrazových pojistek.
Jednou z továren, do které zavítal,
byla hrádecká textilka Franz Leitenberger

(nedávno známá jako pragovka). Z Chrastavy do ní vyrazil vlakem jezdícím tenkrát
stejně jako dnes přes Chotyni.
Je víc než pravděpodobné, že jak
pojišťovácká profese, tak spisovatelské
vlohy ho přiměly, aby se při chotyňské zastávce podíval, kde to vlak vlastně zastavil.
Žádné detaily se však o této Kafkově jízdě nedochovaly. Navíc dnešní staniční budova tehdy ještě nestála. A tak se
můžeme jenom dohadovat, jestli při zastávce v Chotyni vyhlédl oknem vagónu
na Grabštejn, nebo naopak směrem k Lužickým horám, kde se na Wartburgu v zatáčce silnice nahoru na Suchou tenkrát
nalézaly lázně s železitou vodou.
Karel Zeman

Den dětí s Chotyňskými
Do Dětského domova v Jablonném v Podještědí přijela v sobotu 5. června 2010 vzácná návštěva z Chotyně a blízkého okolí. Ihned jsme
věděli, že se u nás bude něco dít a naše předtucha se naplnila. Naši donátoři připravili pro
děti z dětského domova a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Hvězdička“ krásné sportovní a kulturní odpoledne k příležitosti Mezinárodního dne dětí, který se slaví
vždy 1.června.
A tak se v rozlehlé zahradě nádherného zámku
Falkenburk, sídla Dětského domova v Jablonném, setkalo zhruba 70 účastníků, dětí i dospělých, kteří společně oslavovali tento velký
Den. Tuto krásnou akci zahájila královská rodina Chaloupkových z Hrádku nad Nisou, jejich dobové oblečení umocnilo nádhernou atmosféru v naší zámecké zahradě. Celé odpoledne se soutěžilo v různých hrách o sladké
odměny a též se soutěžilo ve zpěvu s kapelou“No-coment.“ Karaoke s touto populární
skupinou sklidilo velký ohlas. Zpíval i sám
ředitel zařízení a v tu chvíli již všichni věděli,
že se nám zde zrodila nová pěvecká hvězda.
Děti se ve zpěvu vyřádily a také zjistily, že to
tedy není vůbec jednoduchá věc. A že chtěly
zpívat téměř všechny děti, o tom není sporu.
Výborní byli též dobrovolní hasiči z Chotyně,
kteří nám předvedli, jak se hasí požár.

Avšak jejich stříkání dětí vodou z požárních
hadic bylo skutečným zážitkem. Některé děti
se převlékaly do suchého i třikrát.
Další velký úspěch měla děvčata z kosmetické
firmy „Oriflame,“ kdy během malé chvilky
postavily svůj stánek a malovaly dětem na
obličeje kočičky, tygříky, opičky a pejsky. Během mžiku byla zámecká zahrada plná neobyčejných zvířátek, dokonce se nechaly zvířátkově namalovat i dospělí. Nakonec děti obdržely
zdarma velmi pěkné tašky od této známé
kosmetické firmy.
Prostě co Vám mám povídat, taková skvělá
akce pro děti tu ještě nebyla. Po celou dobu se
opékaly různé druhy uzenin a pila se dobrá
limonáda. Chutné domácí koláče napekly naše
sponzorky.
Poděkování tak patří všem neúnavným lidičkám jak z Chotyně, tak z Hrádku nad Nisou a
blízkého okolí, tak i našim pedagogům.
Všem dětem se program velice líbil, každé
dítě si z akce odneslo sladkou odměnu a velmi
pěkné zážitky. Dospělí získali pěkný pocit
z dobře vykonané akce pro děti.
Jsme rádi, že máme tolik přátel, kteří nám
pomáhají a myslí na nás.
Foto: P6050321, P6050367 – ve skříňce OÚ
Mgr. Jana Pittnerová
Autorka článku pracuje
v Dětském domově v Jablonném v Podještědí

SMS InfoKanál
Pokud chcete dostávat aktuální SMS zprávy
z Obecního úřadu Chotyně, níţe uveden
způsob přihlášení nebo odhlášení.
Při přihlášení
na telefonní číslo 605 733 680 zašlete
SMS zprávu
ik chotyne reg
Při odhlášení
na stejné telefonní číslo zašlete SMS
zprávu
ik chotyne odreg

Otevírací doby na zámcích a
hradech v Libereckém kraji
Státní hrad GRABŠTEJN, několik
prohlídkových okruhů
úterý – neděle 9 – 16.30 hod.
tel. 482 724 301, www.grabstejn.cz
Státní hrad BEZDĚZ
úterý – neděle 9 – 16.30 hod.
tel. 487 873 131, 606 649 807
www.hrad-bezdez.eu
Státní hrad TROSKY
úterý – neděle 8.30 – 17.30 hod.
tel. 481 313 925, www.hrad-trosky.cz
Hrad HOUSKA
úterý – neděle 10 – 18 hod.
tel. 728 351 101, www.hradhouska.cz
Hrad VALDŠTEJN
pondělí – neděle 9 – 17.30 hod.
tel. 481 312 304, 739 014 104
www.hrad-valdstejn.cz
Skalní hrad a poustevna SLOUP
pondělí – neděle 9 – 17 hod.
tel. 487 753 583, www.hradsloup.cz
Státní hrad a zámek FRÝDLANT, několik
prohlídkových okruhů
úterý – neděle 9 – 16 hod.
tel. 482 312 130, www.zamek-frydlant.cz
Státní zámek HRUBÝ ROHOZEC, několik
prohlídkových okruhů
úterý – neděle 9 – 17 hod.
tel. 481 321 012, www.hruby-rohozec.cz
Státní zámek LEMBERK, několik prohlídkových
okruhů
úterý – neděle 9 – 16 hod.
tel. 487 762 305, www.zamek-lemberk.cz
Státní zámek SYCHROV, několik prohlídkových
okruhů
pondělí – neděle 9 – 16.30 hod.
tel. 482 416 011, www.zamek-sychrov.cz
Státní zámek ZÁKUPY
úterý – neděle 9 – 16 hod.
tel. 487 857 278, www.zamek-zakupy.cz
Lovecký zámek HUMPRECHT
úterý – neděle 9 -17 hod.

tel. 493 571 583, www.sobotka.cz
Hrad a zámek STARÉ HRADY, několik
prohlídkových okruhů
pondělí – neděle 9.30 – 18 hod.
tel. 602 302 265, www.starehrady.cz
Hrad KOST, čtyři prohlídkové okruhy
pondělí – neděle 9 – 17 hod.
tel. 493 571 177. www.kinskycastles.com

Z Krušnohorského kalendáře
z roku 1904

červenec – jména – Theodor, Děpolt, kamil,
Heliodor, Prokop, Filomena, Cyril, Metoděj,
Izaiáš, Vilibald, Veleslav,Kilian, Brikcín,
Amálie, Pius, Jindřich, Markéta, Karolina,
Bonaventur, Marie, Ruta, Aleš, Symforosa,
Arnold, Stella, Eliáš, Daniel, Máří
Magdalena, Apolinář, Kristina, Jakub, Anna,
Pantaleon, Innocenc, Marta, Bořivoj, Hynek,
Ignác

NATURA 2000

(z broţury Natura 2000, kterou vydal
Liberecký kraj)
Česká republika je „malou zahrádkou“ se
spoustou přírodních krás a Liberecký kraj
v tomto ohledu za ostatními určitě nezaostává. Cestovat zde je ještě pořád v převáţné části potěšením pro oko cestovatele.
Rozmanitost a drobné měřítko krajiny od
hor aţ po úrodné roviny činí naši zemi milou
a útulnou.
Ochrana přírody má v České republice dlouholetou tradici a počet a podíl chráněných
území na rozloze odráţí naše přírodní bohatství. Se vstupem do Evropské unie pro
nás, stejně jako pro ostatní členské státy,
vznikla povinnost ochrany stanovišť a druhů
významných pro celou Evropu – povinnost vymezení soustavy NATURA 2000.
NATURA 2000 nám tak nabízí pohled na
přírodní hodnoty ČR v rámci evropského
měřítka. V této publikaci vám chceme

přiblíţit zajímavé druhy rostlin a ţivočichů
a místa Libereckého kraje, která jsou
„vyznačena „ na mapě Evropy.
Co je to tedy NATURA 2000?
NATURA 2000 je soustava přírodně cenných území, kterými jsou chráněny druhy
ţivočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť cenné, vzácné či ohroţené v celoevropském pohledu. Vychází ze skutečnosti, ţe
jednotlivé druhy, které často migrují a nerespektují státní hranice, nelze účinně
chránit bez úzké mezinárodní spolupráce.
Soustavu tvoří 2 základní druhy územní
ochrany – ptačí oblasti vyhlašované podle
směrnice o ptácích a evropsky významné
lokality vyhlašované podle směrnice o stanovištích.
Druhy rostlin, ţivočichů a typy přírodních
stanovišť, pro které mají být lokality
soustavy NATURA 2000 vymezeny, jsou
vyjmenovány v přílohách obou směrnic.
Zvláště významné druhy a typy stanovišť
jsou označeny jako „prioritní“ a platí pro ně
přísnější kritéria ochrany neţ pro ostatní.
NATURA 2000 v Libereckém kraji
Na území Libereckého kraje byly vyhlášeny
3 ptačí oblasti – Krkonoše, Jizerské hory a
Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady a
51 evropsky významných lokalit. Většina
z nich se překrývá se stávajícími chráněnými územími – CHKO, KRNAP, MZCHÚ.
Vymezením soustavy NATURA 2000 tak
dochází k přibliţně 10% nárůstu celkové
rozlohy zvláště chráněných území.
Celkově je VČR 41 ptačích oblastí o výměře
705 389 ha, coţ je 9% území. Evropsky
významných lokalit je 1 000 o výměře
604 005 ha, coţ je 8% území.
V Libereckém kraji jsou 3 ptačí oblasti o
výměře 34 169 ha, coţ je 11% území.
Evropsky významných lokalit je v LK 51 o
výměře 42 294 ha, coţ je 13% území.

Cílem této publikace je seznámit vás s jednotlivými územími soustavy NATURA 2000
v Libereckém kraji, s předmětem ochrany
v těchto územích i s činnostmi, které jsou
v těchto územích prospěšné či naopak
škodlivé.
Srpnatka fermežová

hamatocaulis vernicosus Mitt.

Srpnatka fermeţová je dlouhověký mech,
tvořící aţ několik cm2 velké trsy. Její rostlinky jsou přímé nebo polehavé 8-20 (-30)
cm dlouhé. Mají ţlutozelenou, nahnědlou aţ
fermeţově hnědou, vzácněji purpurovou barvu v závislosti na stanovišti a na konci lodyh
a větví výrazné hákovité zakřivení listů.
Srpnatka fermeţová je dvoudomá rostlina,
která bývá jen velmi vzácně plodná a vytváří
drobné výtrusy. Na ţádné z našich lokalit
nebyl zaznamenána tvorba štětů a tobolek.
Proto k rozmnoţování dochází především šířením úlomků částí rostlin. Roste na neutrálních aţ mírně kyselých substrátech na
baţinatých loukách, rašeliništích, vlhkých
místech a v mělkých stojatých vodách. Její
výskyt je vázán na otevřená, či slabě zastíněná, trvale vlhká stanoviště. Jedná se o
konkurenčně slabý mech, který se při narušení a částečném zničení lokality při návratu jen velmi těţce vrací zpět.
V současnosti je u nás prokázán výskyt na
39 lokalitách, soustředěných zejména v jiţních Čechách, na Českomoravské vrchovině,
ve Ţďárských vrších a v severních Čechách,
jinak roztroušené po celém území státu.
Hlavním důvodem ohroţení je zánik vhodných podmínek v lokalitách jejího výskytu,
který je způsoben změnami zemědělského
vyuţívání, které bylo často spojováno se
změnou vodního reţimu a zvyšováním obsahu ţivin v půdě. Tam, kde se přestalo hospodařit, dochází k zarůstání bylinami (hlavně
rákosem) a dřevinami, kterému není srpnatka fermeţová schopna konkurovat.
V LK v EVL Jestřebsko-Dokesko,
Podtrosecká údolí, Červený rybník.

Pokračování příště.

KINO CHRASTAVA
úterý 27.7. v 18 hod. ŢENY V POKUŠENÍ
úterý 27.7. ve 20 hod. MAMAS A PAPAS
úterý 3.8. v 18 hod. KOUZELNÁ CHŮVA A
VELKÝ TŘESK
úterý 3.8. ve 20 hod. MUŢI, CO ZÍRAJÍ NA
KOZY
čtvrtek 5.8. v 19 hod. TWILIGHT SÁGA:
ZATMĚNÍ
úterý 10.8. v 19 hod. SEX VE MĚSTĚ 2.
úterý 17.8. v 18 hod. PRINC Z PERSIE: PÍSKY
ČASU
úterý 17.8. ve 20 hod. VRAHOUNI
úterý 24.8. v 19 hod. KUKY SE VRACÍ

Kultura na hradě
GRABŠTEJN
31. 7. od 18 hodin

Varhanní koncert
Miroslav Pšenička – varhany
Richard Šeda – cink
Jedinečné hradní varhany z roku 1692
bude doprovázet unikátní historický
nástroj – cink
7. – 8. 8. vţdy od 10 hodin

Grabštejnské letohrátky
Léto by ani nebylo létem, kdyby se
nekonaly tradiční Grabštejnské
létohrátky, kdy se můţete těšit na
putující divadla, starou hudbu, pohádky
a řemesla.
21. 8. od 17 hodin (od 16 h.vernisáţ)

Údolská pouť
Kryštofovo Údolí
již od roku 1862

24. – 25. července 2010
Parní vlak Liberec – Křiţany a zpět pojede
dle jízdního řádu ČD, prodej jízdenek
v informačním centrun ČD na nádraţí
v Liberci.

Kulturní program
Divadlo z půdy
Divadlo na cestě
rocková kapela PDG
cimbálová kapela Bohuslava Eliáše
dudácká kapela Heřmánek
country kapela Šance
Pavel Votápka – mistr světa v show s biči z roku
2003 v Las Vegas

Řemeslný jarmark
Stánky tradičních řemesel (kovář, skláři, keramika,
paličkování, krajkářka, medař, zvonař, perníkářka,
drážník…)
Výtvarné dílničky, tradiční občerstvení
Kolotoče pro malé i velké, střelnice, labutě
Jízdy na koních

Vstupné 35,- Kč, děti zdarma
Parkování zdarma, po dobu dopravní uzávěry obce
je k dispozici kyvadlová doprava historickými
autobusy

10.00 nedělní poutní mše v Kostele sv.
Kryštofa

Den Kristýny
24. července – areál Kristýna
3. ročník setkání masek s vílou Kristýnou,
program pro děti, koncert skupiny SVR od
19 hod. v Panorama baru.

XVIII. benefiční koncert
pro Grabštejn
B. Smetana HUBIČKA

Petr LEJSEK
obrazy a grafika

Společenský klub v Chrastavě Vás
srdečně zve v červenci a srpnu na
výstavu

Městský úřad Hrádek nad
Nisou, 1. patro
8. července – 31. srpna

Výstava

PEROKRESBY
František Grenda
V městské galerii v infocentru v Chrastavě.
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