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Před 60 lety dne 29. září 1962 byla otevřena nová sokolovna.
V letech 1932-33 probíhala stavba betonového mostu přes Nisu.
Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 28. června 2022.
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo
14 členů zastupitelstva.
2. Schvaluje všemi hlasy tyto prodeje nemovitostí: p.p.č. 1018/25, ostatní plocha o velikosti 15 m2 v k.ú. Chotyně včetně plechové
garáže stojící na pozemku za částku 50 000,Kč, p.p.č. 1018/24, ostatní plocha o velikosti
15 m2 v k.ú. Chotyně včetně plechové garáže
stojící na pozemku za částku 50 000,- Kč,
p.p.č. 1018/23, ostatní plocha o velikosti 15
m2 v k.ú. Chotyně včetně plechové garáže
stojící na pozemku za částku 50 000,- Kč,
p.p.č. 1018/22, ostatní plocha o velikosti 15
m2 v k.ú. Chotyně včetně plechové garáže
stojící na pozemku za částku 50 000,- Kč,
p.p.č. 1018/21, ostatní plocha o velikosti 15
m2 v k.ú. Chotyně včetně plechové garáže
stojící na pozemku za částku 50 000,- Kč,
p.p.č. 1018/20, ostatní plocha o velikosti 15
m2 v k.ú. Chotyně včetně plechové garáže
stojící na pozemku za částku 50 000,- Kč.
3/. Schvaluje všemi hlasy 2. změnu rozpočtu
na rok 2022:
Příjmy
Kompenzační bonus
+ 70 000,- Kč
Dotace od kraje (člun+vlek) + 70 000,- Kč
Celkem příjmy
+ 140 000,- Kč
Výdaje
Ostatní sportovní činnost
Ostatní zájmová činnost

+ 120 000,- Kč
+ 40 000,- Kč

Požární ochrana
Pohřebnictví
Činnost místní správy
Celkem výdaje

+ 40 000,- Kč
+ 140 000,- Kč
+ 120 000,- Kč
+ 460 000,- Kč

Financování je plus 320 000,- Kč.
4. Schvaluje všemi hlasy Obecně závaznou
vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Pokud by někoho znění vyhlášky zajímalo, je
zveřejněna na našich internetových stránkách,
ale v podstatě se na našem systému nic nemění.
5. Bere na vědomí návrh směnné smlouvy mezi obcí Chotyně a Povodím Labe, státním
podnikem. Vše bude řádně zveřejněno a vyvěšeno před zářijovým VZ.
Jedná se o směnu pozemků, která navazuje na
připravovanou rekonstrukci břehu Nisy od sokolovny k můstku přes Nisu u činžáků.
6. Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IP-124012267/VB/01 mezi obcí Chotyně a ČEZ
Distribuce a.s.
7. Bere na vědomí Závěrečný účet mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko za rok 2021,
který schválila členská schůze mikroregionu
dne 14. 6. 2022.

Hrad Grabštejn hostil již po
sedmé finále soutěže Zlatá
pětka
Soutěž Zlatá pětka vznikla v roce 2015
jako jedna z aktivit Mikroregionu Hrá-

decko-Chrastavsko pro děti. Je určena
týmům složeným ze tří až pěti žáků pátých tříd škol se sídlem v mikroregionu.
Z jedné třídy může být týmů i více.
Zlatá pětka má pět internetových kvalifikačních kol. Deset nejlepších týmů
z kvalifikace postupuje do finále na hradě Grabštejn, kde začínají všichni znova, od nuly.
V letošním roce se do soutěže elektronicky registrovalo 27 týmů z 9 škol 8
měst a obcí mikroregionu. Celkem tak do
kvalifikační části soutěže vstoupilo 127
dětí. Internetová část měla tři vědomostní kola, každé na konkrétní téma. Zbylá dvě kola, druhé a čtvrté, prověřila
kreativitu a nápaditost. Účastníci vyráběli leták vybízející k návštěvě pamětihodnosti nebo zajímavého místa v okolí
školy. Obzvlášť poslední kolo potom skutečně popustilo uzdu fantazii. Týmy vymýšlely strašidla a jejich příběhy. Psalo
se a malovalo. Nejtěžší úkol čekal v sudých kolech na porotu. Vyhodnotit množství často nápaditých výtvorů nebylo
vskutku jednoduché. Za jednotlivá kola
se sbíraly kvalifikační body. Týmy, které
jich dokázaly nashromáždit nejvíce, postupovaly do finále. Přesněji deset družstev postoupilo a dalších pět dostalo možnost absolvovat klání na hradě Grabštejn alespoň mimo soutěž. Je to maximum, co lze na hradě organizačně zvládnout a také velká motivace pro postup.
Při hradním finále se nejprve vytvářejí
erby týmů v improvizované keramické
dílně pod širým nebem. Ale nejlepší zážitky přinesou až následující chvíle.
Týmy navštíví mnoho hradních zákoutí,
často i těch, která nejsou při prohlídkách veřejně přístupná. Co nejrychleji

běhají mezi stanovišti rozmístěnými od
sklepů až po půdy. Od jednoho k druhému. Každé stanoviště je jiné. Děti tak
navštíví mistra zbrojíře, pekaře, hvězdáře, astrologa nebo kronikáře. Všude
musí prokázat své znalosti nebo zručnost. A najednou je konec. Sesčítají se
body a tým, který jich má nejvíce, získá
palmu vítězství spolu s čestným titulem
Zlatá pětka. Soutěž od samého počátku
pro mikroregion organizuje Město Hrádek nad Nisou spolu s hrádeckou Základní školou Lidická a správou webu města
Hrádek nad Nisou. Ve finále se jedná o
celkem početný organizační tým. Hradní
vyvrcholení soutěže je třešničkou na
dortu celé soutěže, kterou se může
chlubit jen díky podpoře správy Státního hradu a zámku Grabštejn a kastelánky hradu, které patří spolu se sponzory a organizátory velké poděkování.

Do finále letos postoupili:
Židličky Hrádek nad Nisou
Kutilové BK Bílý Kostel nad Nisou
Květináče Hrádek nad Nisou
Ikonické kočky Hrádek nad Nisou
Rychlíci Mníšek
Kuřecí stehýnka Hrádek nad Nisou
Zabijáci Hrádek nad Nisou
SuperMistři Rynoltic Rynoltice
Pět ŠWeSTeK Hrádek nad Nisou
Hlavičky z Chotyně

A jak celá soutěž dopadla?
Vítězové - Zabijáci - ZŠ Donín
2. místo - Supermistři Rynoltice - ZŠ a
MŠ Rynoltice
3. místo - Židličky - ZŠ T.G.M. Hrádek
nad Nisou

Zdar vítězům a čest všem ostatním!
Tato soutěž nemá poražené, snad každý,
kdo se účastní, si z ní může něco
odnést…
Roman Sedláček

Chotyňský tým Hlavičky z Chotyně pod
vedením paní učitelky Mgr. Hany Köhlerové měl toto složení: Anna Vydrová, Adéla Zemanová, Laura Phamová,
Markéta Keplová a Vilém Krejčí.
Umístili se na krásném 7. místě a já
jim všem moc děkuji za úžasnou reprezentaci naší obce.
Starostka

Na hradě Grabštejn se
otevřela unikátní výstava o
Karlu Podstatském
z Lichtenštejna, která potrvá
do konce října
Tisková zpráva NPÚ

Na severočeském hradě Grabštejn se 17. července otevřela sezónní výstava Afrika Karla
Podstatského z Lichtenštejna, která vznikla
v rámci projektu Po stopách šlechtických
rodů. Tento dlouhodobý projekt Národního
památkového ústavu se letos nese ve znamení šlechtických slavností a zábav.
Mobiliární fond hradu Grabštejn obsahuje mnoho
dobových fotografií z pozůstalosti rodiny poslední
majitelky hradu Marie Clam-Gallasové. Kromě rodinných snímků se jedná také o značné množství
fotografií z východní a severní Afriky. Tyto fotky
pořídil manžel Marie Clam-Gallasové Karl Podstatský z Lichtenštejna při svých loveckých výpravách
do Afriky. Správa hradu se tak v návaznosti na výše
zmíněný projekt rozhodla tyto unikátní fotografie
představit veřejnosti.
„Výstava Afrika Karla Podstaského z Lichtenštejna
nemá být jen pouhou výstavkou historických fotografií. S kolegy jsme si dali opravdu záležet na tom,
abychom pro návštěvníky připravili co možná nej-

věrnější obraz toho, jak taková výprava do Afriky
na počátku 20. století vypadala. V tom nám pomohly nejen dobové fotografie, ale především Karlův
cestopis, který po návratu domů napsal. Díky spolupráci s kolegy napříč Národním památkovým
ústavem se tak veřejnosti představí i suvenýry a
jiné zajímavosti, které se k těmto výpravám vztahují“, popisuje obsah výstavy jedna z hlavních
autorek a také kastelánka hradu Věra Ozogánová.
Výstava kombinuje jak typickou zámeckou interiérovou instalaci, tak i muzejnické výstavní panely a
vitrínky. Návštěvník bude mít možnost se usadit
přímo v hraběcí pracovně a prolistovat si album
s rodinnými fotkami. To mu umožní seznámit se
s osobou Karla Podstatského z Lichtenštejna –
dozví se o jeho rodinném zázemí a také to, jak se
vlastně dostal na Grabštejn. Další část výstavy je
již věnovaná přímo africkému putování z let 19031914. Karl Podstatský se do Afriky podíval celkem
pět krát a každá z jeho výprav si nese své vlastní
příběhy. Nejde jen o lovecké historky, ale také o
líčení příhod z cesty jako takové. Patřičnou atmosféru doplní i model stanu, ve kterém Karl Podstatský v divočině nocoval. Uvnitř stanu najdou
návštěvníci fotografie ukazující technické a
organizační zázemí výprav.
„Dvanáctý ročník projektu Po stopách šlechtických
rodů – Rok šlechtických slavností poukazuje na
volný čas šlechty, tedy lovy, hony, slavnosti a zábavu, ale také na osobní záliby a koníčky.
Grabštejnská výstava představí veřejnosti šlechtice jako cestovatele a objevitele, na Sychrově proběhl 13. srpna komponovaný večer zaměřený na
barokní hudbu, na Hrádku u Nechanic jsou naplánovány Zámecké slavnosti, hned dvoje slavnosti se
během prázdnin uspořádají na náchodském zámku, noční prohlídky chystají na Opočně, v litomyšlském zámeckém divadle proběhne barokní slavnost a tak bych mohl pokračovat – věřím, že si
každý z návštěvníků přijde na své“, dodává k letitému projektu, který je realizován napříč NPÚ,
Miloš Kadlec, ředitel NPÚ, územní památkové
správy na Sychrově.
Výstava Afrika Karla Podstatského z Lichtenštejna
byla slavnostně otevřena v neděli 17. července,

kdy se uskutečnila komentovaná prohlídka
s hlavními autorkami výstavy – grabštejnskou
kastelánkou Věrou Ozogánovou a pracovnicí hradu Michaelou Fischerovou. Výstava potrvá do 30.
října, bude otevřena v provozních hodinách hradu,
vstupné je padesát korun, děti do šesti let zdarma.
Zúčastnily jsme se s paní místostarostkou vernisáže a měly jsme z toho krásný dojem. Je to moc
hezky udělané a máte pocit, že ten náš Grabštejn
je už zase o stupeň výš. Moc všem doporučujeme
návštěvu výstavy, bude se určitě líbit i dětem.
A kdo potřebujete brýle, abyste lépe viděli, tak si
je určitě vezměte sebou – krásné fotky a velice
zajímavý text, který stojí za to, si ho v klidu
přečíst.
starostka

Benefiční koncerty
pro Grabštejn
vzpomínáme
16. benefiční koncert na záchranu
kaple sv. Barbory – sobota 30. srpna
2008
Repertoár: Opera Bedřicha Smetany Tajemství ve scénickém provedení sólisty a sborem opery pražského Národního divadla.
Benefici zahájil Luděk Vele tradičně –
přednesem Janáčkovy písně Pán Bůh vám
zaplať.
Účinkující: Sólisté: Maria Haan (Blaženka,
Malinova dcera), Katřina Jalovcová (Panna
Róza, Malinova sestra), Adéla Velová (Hospodská), Zdeněk Plech (Malina), Roman Janál (Kalina), Jaroslav Březina (Vít, Kalinův
syn), Erik Bezdíček (Mistr zednický), Jan
Markvart (Skřivánek, zpěvák), Jan Šváb
(Duch frátera Barnabáše), Jiří Cée (Jirka,
zvoník) a Luděk Vele (Bonifác, Kalinův výměnkář).
Dirigent a klavírní doprovod: David Švec.
Scéna: Návrh a realizace: Petra Imbrová,
Jana Jahodová, Irena Fortelná, Olga Veselá
a Hana Dýcková, studentky Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy

v Jablonci nad Nisou vedené profesorkou
Jitkou Jelínkovou.
Den konání: Poprvé předposlední srpnový
den, protože původně uvažovaná sobota 23.
srpna předcházela neděli přiřčené Bartoloměji, na jehož svátek se koná tradiční hrádecká pouť.
Místo konání: Dolní nádvoří hradu; jeho větší část patřila improvizovanému hledišti,
které vytvořilo více než 600 židlí zapůjčených chotyňským Sokolem a Obecním úřadem, dále hrádeckým klubem důchodců a
z části také Veterinární základnou Armády
ČR, dále ještě 18 lavic z borovicového dřeva,
pořízených benefičními koncerty, a asi dvacítkou prapůvodních lavic v podobě fošen
podbitých kulánky. Představení, které začalo v 17 hodin, se počtvrté odehrálo na vlastním pódiu a pod vlastní plachtou (náklady
na jejich pořízení jsou jednoznačně nižší,
než by byl úhrn plateb za půjčování.
Počasí: Obloha nad Grabštejnem byla jasná
a slunečná; teplota se pohybovala kolem
příjemných 25°C.
Publikum: Na 830 příznivců granštejnských
beneficí zaplnilo prostor dolního nádvoří
hradu. Převažovali mezi nimi diváci z celého
Euroregionu Nisa – Češi, Němci, Poláci.
Nechyběli však ani návštěvníci ze vzdálenějších koutů České republiky nebo ojedinělí
návštěvníci z Anglie či Austrálie.
Úřad Libereckého kraje byl zastoupen hejtmanem Petrem Skokanem, Chotyni reprezentovala starostka Jana Mlejnecká a radnici Hrádku nad Nisou zastupoval starosta
Martin Půta.
V publiku nechyběli ani představitelé obecních úřadů v sídlech sdružených v Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko.
Benefiční představení i tentokrát zhlédla
řada významných osobností – Juraj Raninec,
poslanec PS Parlamentu ČR, kunsthistorička
PhDr. Eliška Fučíková, někdejší šéf Baletu
ND Vlastimil Harapes a v neposlední řadě
operní pěvkyně Soňa Červená či básnířka
Jana Štroblová.

Výstava: Výtvarná výstava, doprovázející
benefiční koncert už počtrnácté, byla v důsledku rozsáhlých restauračních prací na
Grabštejně umístěna ve sklepeních hradu a
patřila libereckému výtvarníku Zdeňkovi
Vilémovi.
Někdejší technolog loutek libereckého
Naivního divadla pro ni vybral na čtyři
desítky výtvorů.
Jeho humorné artefakty byly na Grabštejně
instalovány během 15. a 16. července a až do
konce září se těšily značné pozornosti návštěvníků hradu. Zdeněk Vilém následoval své
předchůdce a zanechal na Grabštejně natrvalo jeden z vystavených artefaktů nesoucí
název JAN VOSTRČIL (předseda plesového
výboru) v minulém životě … z Formanova filmu „Hoří má panenko“ (skulptura o výšce
108 cm).
Sbírky Obrazárny sv. Barbory se však v roce 2008 rozrostly ještě o obraz ZRCADLENÍ KOSMICKÉHO PROSTORU od malíře
Michala Rittsteina; tento olej o rozměrech
70 x 90 cm do Obrazárny sv. Barbory daroval benefiční kronikář Karel Zeman.
Benefiční výnosy v roce 2008 a jejich
uplatnění: XVI. benefice vynesla téměř 350
tisíc korun, z čehož 298 tisíc korun pochází
ze sponzorských darů. Čtvrtým rokem figurují mezi sponzory vedle úřadů Libereckého
kraje, měst či obcí a firem také jednotlivci.
Ještě do benefičního představení bylo ze
získaných prostředků na doporučení NPÚ
uhrazeno restaurování votivního obrazu
z doby kolem roku 1600, patřícího do původního grabštejnského mobiliáře; obraz, který
zachycuje Pannu Marii, Ježíška, sv. Annu a
šlechtice (patrně Jiřího Mehla ze Střelic,
vlastníka Grabštejna v době jeho renesanční
přestavby), dostal do práce akademický malíř a restaurátor Martin Martan.
Dále byla při příležitosti zapsání Grabštejna
na seznam národních kulturních památek
realizována pamětní medaile s vyobrazením
půdorysu hradu na jedné a barokních varhan
z kaple sv. Barbory (restaurovaných péčí
benefičních koncertů) na druhé straně.

Návrh medaile Evy Háskové, čerstvé absolventky Střední uměleckoprůmyslové školy a
Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou,
v počtu 50 kusů do bronzu razil maloskalský
Znak. Avers a revers navržené medaile o
průměru 25 cm odlité do bronzu obohatily
sbírky Obrazárny sv. Barbory.
Propagace: Zevrubné informace o XVI. benefici dostali novináři na tiskové konferenci
ve čtvrtek 21. srpna. Pro její uspořádání liberecká akciová společnost LIF Group zapůjčila své reprezentační prostory na Jablonecké ulici v Liberci. Konference se vedle
Luďka Veleho zúčastnili starosta města
Hrádek nad Nisou Martin Půta, PhDr. Miloš
Kadlec, ředitel územního pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci, Jiří Dostál, ředitel Střední uměleckoprůmyslové
školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad
Nisou, a Josef Vinklát, kurátor výstav
v Obrazárně sv. Barbory. Tištěné podklady
stejně jako v předchozích letech připravil
benefiční kronikář Karel Zeman.
Jako mediální partner se vedle novin Liberecký deník již devátým rokem osvědčila regionální Genus TV, a.s. v čele s ředitelkou Alenou Roubalovou. Při koncertu byl za 30 Kč
prodáván program tištěný opět ve formátu
14,7 x 21,0 cm. Na přední straně barevné
obálky byla představena socha Zastavení
věnovaná na Grabštejn jejím autorem
Olbramem Zoubkem, na třetí straně obálky
byl otištěn snímek restaurovaného votivního
obrazu Jiřího Mehla ze Střelic a na zadní
straně obálky bylo fotograficky připomenuto představení Mozartova Dona Giovanniho
z předchozího roku. Uvnitř programu byly
otištěny medailónky účinkujících i vystavujícího výtvarníka Zdeňka Viléma a také pozdravný dopis, který všem příznivcům Grabštejna zaslal ministr kultury ČR Václav Jehlička. Text programu stejně jako v předchozích letech kompletoval Karel Zeman a
jeho montáž na zvolený formát provedl Vít
Štrupl. Program vytiskla liberecká firma
Geoprint.

Benefiční vstupenka prodávaná za 100 Kč
měla opět podobu pohlednice, tentokrát se
záběrem Grabštejna a jeho podhradí u
rybníka.
Koncert propagoval plakát o formátu A2,
tištěný na recyklovaném papíru.
Organizační zajištění: Také při XVI. benefici hlavní organizační role připadla chotyňské starostce Janě Mlejnecké a jejímu
Turistickému informačnímu centru, sídlícímu na nádvoří hrádecké radnice. Pracovnice
centra Romana Vejstrková, její manžel ing.
Jindřich Vejstrk s přáteli Lenkou a Ondřejem Brozovými zajišťovali vylepení benefičních plakátů a prodej vstupenek i programů
na Grabštejně.
Čtvrtým rokem se do benefičních příprav
výrazně zapojila chotyňská omladina, která
pomáhala zejména s úpravou scény, při
transportu klavíru, s přenášením kostýmů a
také s rozestavením a úklidem židlí.
Ze správy hradu při instalaci děl obrazárny
sv. Barbory v mázhausu a při úpravě scény
pomáhal jako obvykle Miroslav Brůha.
Pomoc grabštejnské Veterinární základny
Armády ČR spočívala v zapůjčení části židlí
do hlediště a v umožnění parkinku na území
základny.
Josef Vinklát z Liberce jako pozornost pro
účinkující zajistil grafický list akademického malíře Václava Pokorného.
Lékařskou pohotovost během koncertu
jistila opět MUDr. Ivana Pavlová z Hrádku
nad Nisou.
Bufet pro účinkující vedla tradičně Marita
Daňková z Grabštejna.
Pro rychlé občerstvení o přestávce sloužil
divákům hradní bufet Míly Martincové
z Chotyně.
Přátelské posezení: Vlahé počasí umožnilo
uspořádat přátelské setkání účinkujících
s pozvanými hosty na travnaté terase, která
přiléhá k západní stěně hradu a která v důsledku restaurátorských prací byla zhruba o
čtvrtinu menší než obvykle
O kulinářskou složku setkání se už popáté
postaraly chotyňské ženy z občanského

sdružení Svaz žen a jejich mužské polovičky. Značkové pivo včetně kvasnicového opět
nabízel Soukromý pivovar Svijany. Víno červené (dornfelder) a bílé (rulandské šedé)
bylo zakoupeno z Habánských sklepů ve
Velkých Bílovicích.
Příjemnou náladu po roční pauze umocňovala
cimbálová muzika Dušana Kotlára z Liberce.
Sponzoři: Na uspořádání XVI. benefice poskytl grant Krajský úřad Libereckého kraje
ve výši 50 000 Kč. Finančně přispěla města
Hrádek nad Nisou (20 000 Kč) a Liberec
(10 000 Kč) a také obce Chotyně (5 000
Kč), Bílý Kostel nad Nisou (2 000 Kč), Nová
Ves (1 500 Kč) a Rynoltice (1 000 Kč).
V řadách sponzorů figurovali firmy i jednotlivci z Prahy (Fujitsu Siemens Computers
s.r.o., Zuzana Jalloulová), z Teplic (Severočeská vodárenská společnost), z Liberce
(Strabag a.s., Syner s.r.o., Lékárna U muzea,
Ernst Broer s.r.o. a ing. Emil Dušek), z Jablonce nad Nisou (Nadace Preciosa), ze
Smržovky (Silroc Cz s.r.o.), ze Svijan Soukromý pivovar, z Rynoltic (Gesta a.s.),
z Hrádku nad Nisou (D Plast-Eftec a.s., TS
Hrádek n.N., Petr Faltus, Eva a ing. Milan
Faltusovi, Silwia a Martin Půtovi či ing.
Milan Slabý) a v neposlední řadě chotyňské
firmy Josef Dlouhý a Svixi.
Z firem poskytly např. Strabag 40 000 Kč,
Lékárna U muzea 30 000 Kč, Fujitsu Siemens Computers 26 000 Kč, Severočeská
vodárenská společnost 25 000 Kč, Nadace
Preciosa 20 000 Kč a Syner 20 000 Kč.
Národní divadlo v Praze zapůjčilo kostýmy a
také velkou dodávku na přepravu kostýmů a
doprovodného personálu z Prahy na Grabštejn a zpět.
Květiny pro účinkující darovalo hrádecké
Zahradnictví Areca. Přepravu zapůjčených
židlí zajistili manželé Marie a Josef Slavíkovi z Donína.
Výtěžek: Na XVI. benefici přispělo 24 sponzorů v podobě přímých finančních darů a
poplatků za prezentaci firemních značek
celkem 297 000 korunami. Prodejem vstu-

penek a programů se získalo 48 900 korun.
Náklady na koncert činily 95 000 korun.
K 31. prosinci 2008 stav položky na účtu u
České spořitelny činil 602 112,72 Kč.
Pokračování příště

HASIČI RADÍ
OBČANŮM
Zabezpečení domácností
před odjezdem na delší dobu
Neupozorňujte na svůj odjezd zbytečně
předem.
Vypněte všechny elektrické spotřebiče
(kromě lednice a mrazáku) a zhasněte
světla.
Zavřete všechna okna i dveře.
Zabezpečte vstupní dveře (uzamknutí,
alarm …).
Nenechávejte volně položené předměty,
které by mohly při silném větru spadnout
či odletět a někoho zranit, na balkonech,
terasách a zahradách.
Doporučujeme uzavřít přívod vody a plynu
do bytu.
Domluvte se s blízkou osobou a nechte u
něj svůj aktuální kontakt a rezervní klíče
(pro případ nehody).

EKO-KOM
Autorizovaná obalová
společnost
V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití
papíru, plastů, skla, kovů, nápojových
kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému
EKO-KOM uspořeno 23,9 GJ energie, tedy
zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje
za rok více než 367 tisíc domácností.
V případě tolik diskutovaného globálního
oteplování přispěl systém tříděného sběru

a využití odpadů EKO-KOM ke snížení
emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu.

Níže jsou uvedeny výsledky za rok 2021,
kterých dosáhla naše obec, a tím přispěla
ke zlepšení životního prostředí a snížení
uhlíkové stopy.
V přehledu je také uveden objem
finančních prostředků, které naše obec
vyfakturovala a obdržela od společnosti
EKO-KOM.
Vytříd. odpad (t)
1.čtvrtletí
3,804
2.čtvrtletí
3,565
3.čtvrtletí
3,437
4.čtvrtletí
2,988
Celkem 2021 13,794 t

Kč
16 255,50
16 545,00
16 402,00
15 593,00
64 795,50

(Ne)tradiční údolská
pouť
Kryštofovo Údolí
Již od roku 1862

30.-31. července 2022
Sobota
15.30-16.30 koncert v kostele sv.
Kryštofa
15.30-16.30 dětské divadlo v centru
obce na terasách
17.00-18.00 Adam Janota – finalista
SuperStar
18.00-19.30 Těžká Barbora
20.00-21.30 Cover Power
22.00-24.00 Přehmat
Občerstvení tradičně i trochu jinak:
La Forme bakery – pekařství
Kavárna DOK Nordbeans Liberecx
Klobásy a jiné dobroty z grilu
Zmrzlinárna LEDA Liberec
Ještědské pivo z Beranova pivovaru a jiné

Prodejní stánky:
Keramika, háčkované dekorace, ručně šité
oděvy, šperky z minerálů, koření, malované
obrázky, výrobky z betonu
Kolotoče po celý víkend.

Sobota 17. září
Výstava ovoce, zeleniny a květin
a Jablkobraní
Kdo se bude chtít zúčastnit jako
vystavovatel, připravujte již ovoce,
zeleninu nebo květinky.

Neděle
11.00-12.00 poutní mše v kostele
sv. Kryštofa

Bližší informace opět v srpnovém
Chotyňáčkovi.

Státní hrad Grabštejn

ŘEMESLA NA
GRABŠTEJNĚ

Permanentní vstupenka do
ZOO je na úřadu stále
k dispozici.

6. – 7. srpna 2022
GARDE GRIS šermířské
vystoupení
TRIFIKUS historická hudba
DIVADLO ROLNIČKA letní dračí
pohádka
Ukázky řemesel – prohlídky hradu
– aktivity pro děti.
9 – 17 hodin
Program končí v 16 hodin.

Zapište si do kalendáře:
Sobota 3. září
Den otevřených dveří u hasičů
Sobota 10. září
Oslavy mikroregionu HrádeckoChrastavsko v Chrastavě
Opět bude zajištěna autobusová doprava
zdarma.
Bližší informace v srpnovém
Chotyňáčkovi.

Užijte si hezké
a klidné léto,
zabývejte se
pouze
příjemnými
věcmi a buďte
příjemní i na lidi
kolem sebe.
.
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo
MK U 11 793.

