
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Veřejná sbírka 

Vážíme si našich hasičů 
Číslo účtu: 030031-2222820329/0800 

nebo můžete peníze donést na Obecní 

úřad do Chotyně, proti podpisu je 

převezmeme a uložíme na účet. 
Zatím přispělo 12 Chotyňáků, jedni dokonce 

už i podruhé a jsou to hasiči – všem moc dě-

kuju. Seznam zveřejním po skončení sbírky. 

Je mi trošku smutno, protože jsem doufala 

ve větší ohlas. Ve čtvrtek 18. června 

jedeme s paní místostarostkou pro hotový 

prapor + nějaké příslušenství ke 

slavnostnímu předá-ní, které bude v sobotu 

20. června od 15.30 hodin v rámci Slavností 

řeky Nisy. Až ho budeme předávat, strašně 

ráda bych řekla našim hasičům, že na prapor 

přispěla velká část obyvatel Chotyně. 

Pomožte mi, prosím. 

Já si moc vážím práce našich hasičů, do sbí-

rky jsem již přispěla. Zavzpomínejte, že 

v momentě, kdy máme jako obec přírodní 

problém, tak jsou to naši hasiči, na které se 

můžeme zcela spolehnout. 

                                           Starostka 
 

Pohár mikroregionu  

Hrádecko-Chrastavsko 
Převzato z Chrastavských listů 

Dne 19. 5. 2015 naše základní škola organi-

zovala sportovní soutěž „O pohár Mikrore-

gionu Hrádecko-Chrtastavsko“ ve víceboji 

atletických dovedností. Hlavním pořadate-

lem soutěže, zaměřené na atletickou vše-

strannost, byl svazek obcí tohoto mikrore-

gionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na multifunkčním hřišti u sportovní haly se 

utkalo v jednotlivých disciplinách 12 druž-

stev deseti základních škol z 8 obcí mikro-

regionu (z Chrastavy, Hrádku nad Nisou, 

Bílého Kostela nad Nisou, Mníšku, Nové Vsi, 

Chotyně, Rynoltic a Oldřichova v Hájích). 

Družstva sestavená z žáků 1. až 5. tříd sou-

těžila v několika atletických disciplinách ne-

bo disciplinách inspirovaných lehkou atleti-

kou. Výkony ze sprintu, skoku dalekého, bě-

hu přes překážky, snožného trojskoku z mí-

sta, hodu míčkem  nebo plným míčem byly 

jednotlivým soutěžícím přepočítávány na 

body. Pořadí týmů tak určil součet všech 

bodů od všech členů týmů a hodnocení 

štafet. 

Všichni žáci nadšeně bojovali o co nejlepší 

výsledky, a tak jsme byli svědky pěkných 

sportovních výkonů. Čestně se tak zhostili 

sportovního klání, ve kterém se na 1. místě 

umístili žáci družstva „B“ ZŠ Chrastava, 

druhé místo obsadili žáci ze ZŠ Chotyně a 

na třetím místě skončilo družstvo „A“ ZŠ 

Chrastava. Slavnostního zahájení i vyhlášení 

výsledků závodu byli přítomni představitelé 

zúčastněných obcí v čele s předsedkyní Mi-

kroregionu paní Janou Mlejneckou, starost-

kou Chotyně. Všichni sportovci byli odměně-

ni, vítězná družstva získala pohár a medaile. 

Celkové pořadí: 

1. ZŠ Chrastava B        9 160 bodů 

2. ZŠ a MŠ Chotyně        8 850 bodů 

3. ZŠ Chrastava A        8 290 bodů 

4. ZŠ a MŠ Chrastava Vítkov    8 280 bodů 

5. ZŠ TGM Hrádek n.N.       8 220 bodů 
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V roce 1890 byl v Chotyni založen Sbor dobrovolných hasičů. 

V roce 1950 byly Chotyně a Grabštejn spojeny do jednoho celku. 
 



6.-7. ZŠ Hrádek n.N. Donín       8 190 bodů 

6.-7. ZŠ Lidická Hrádek n.N.     8 190 bodů 

8. ZŠ Mníšek        8 180 bodů 

9. ZŠ Bílý kostel n.N.     6 710 bodů 

10. ZŠ a MŠ Rynoltice   6 540 bodů 

11. Oldřichov v H. (ZŠ Mníšek) 6 460 b. 

12. ZŠ a MŠ Nová Ves   4 850 bodů 

       Aleš Trpišovský, řed. ZŠ Chrastava 

 

Mezinárodní železnice 

Liberec – Žitava – Varnsdorf 
Pavel Vursta 

Pokračování 

9. Oblíbená a sílící 
Život je změna, a právě ta se v prvních le-

tech jednadvacátého století promítla i do 

osudu bývalé žitavské železnice. Trať do 

Hrádku n. N. zůstala sice v majetku České 

republiky, ale provoz na celém úseku do Var-

nsdorfu a Rybniště již od roku 2004 zajiš-

ťovaly různé železniční společnosti. Od jíz-

dního řádu 2004/2005 provozovala několik 

spojů Connex Česká železniční, s.r.o. a RAIL 

TRANS, s.r.o. Tento dopravce již jako RAIL 

TRANSPORT, s.r.o. provozoval několik spojů 

až do roku 2010. Od jízdního řádu pro rok 

2011 nastoupil nový dopravce Vogtlandbahn-

GmbH. Tato zahraniční dopravní společnost 

z Neumarketu u Zwickau uspěla při výběro-

vém řízení a dnes provozuje většinu spojů, 

kde pohodlí zajišťují komfortní vlaky Trilex. 

Dopravní sdružení ZVON (Zweckverband 

Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschle- 

sien)v úzké spolupráci s Libereckým a Úste-

ckým krajem pružně reaguje na zkvalitňová-

ní služeb novou technikou, příjemným perso-

nálem i snahou zlepšovat podmínky pro ces-

tující. Českým drahám, dříve monopolnímu 

dopravci, na této trati zůstal jen provoz ně-

kolika průběžných spěšných vlaků denně.  

14. prosince 2014 České dráhy opustí trať 

úplně spolu s DB Regio na saské straně, ne-

boť i provoz spěšných vlaků Liberec – Dráž-

ďany přebere na základě výběrového řízení 

společnost Vogtlandbahn. Provoz vlaků Tri-

lex se tak rozšíří o Východosaskou síť, za-

hrnující tratě Drážďany – Liberec i Dráž-

ďany – Zhořelec. S nástupem nové zahra-

niční dopravní společnosti se tak v tomto 

úseku sjednocené evropské železniční do-

pravy vracíme do jisté míry ke kořenům a 

počátkům této interesantní mezinárodní že-

leznice. Společnou snahu rozšiřovat služby a 

zlepšovat podmínky v tomto trojzemí zajiš-

ťuje projekt Lubahn. Je to německo-český 

projekt stvořený k vylepšení příhraniční re-

gionální železniční dopravy. Prostřednictvím 

vlaků Trilex je zkvalitňována a rozšiřována 

doprava, nadto probíhá výstavba nových a 

modernizace vybraných železničních stanic. 

Na libereckém nádraží se jedná o zvýšení a 

modernizaci vybavení samostatného pátého 

nástupiště. Ve stanici Mittelherwigsdorf se 

zase upravuje přístupový prostor k novému 

nástupišti. Ve Varnsdorfu je v rámci proje-

ktu Lubahn od podzimu 2013 zřízena nová 

zastávka na místě bývalého Starého nádra-

ží, jejíž výhodou je krátká vzdálenost do 

centra. Další úpravy se týkají i pokračování 

trati do Seifhennersdorfu, kde na podzim 

2013 vznikla první česká soukromá železnič-

ní zastávka Varnsdorf-pivovar Kocour, která 

je i originálně umělecky řešená. Časové ro-

zestupy spojů, které jsou obvykle v hodino-

vých intervalech, jsou komfortní a demon-

strují úroveň a kvalitu služeb, se kterými 

jsou cestující spokojeni. Není tedy divu, že 

veřejnost projevuje o spoje trvalý zájem. 
 

10. Závěr 
Nástin historie a charakteru původní mezi-

národní žitavské železnice, která po mnoho 

desetiletí výrazně ovlivňovala život mnoha 

generací, nám může připomenout počátky 

železniční dopravy, která do dnešních dnů 

zůstává neopominutelnou součástí lidské 

společnosti. S úctou i obdivem vnímáme sna-

hu našich předků vybudovat díla ve prospěch 

člověka tak, aby sloužila i budoucím genera-

cím. Příkladem mohou být právě železnice, 

jejich technika, stavby i tratě. Naše krásná 

příhraniční oblast v České republice, Polsku 

i Německu měla a má bohatou síť tratí,  



které výrazně zasahují do života každého 

z nás. Žitavská železnice své poslání špič-

kově splňuje. Nejen zachovat, ale dále ope-

čovávat a rozvíjet železniční dopravu i v na-

šem „TROJZEMÍ“ musí být snahou i zájmem 

naší společnosti i do budoucna. 

 

Dětský rej princů a princezen 
Dne 30. května se konal dětský den na hřišti u 

sokolovny. Nesl název „Rej princů a prince-

zen“. Na dětském dni si děti mohly vyrobit 

kostým prince nebo princezny, namalovat si 

svoji malou sádrovou sošku, lámat si hlavičku 

nad puzzle, zkusit si dovednosti ve skákání 

v pytli, ozdobit perníčky a spoustu dalších 

atrakcí. Mimo jiné jste se mohli projet na 

čtyřkolkách, které zajistili motorkáři, a pro-

hlédnout si techniku hasičů z Chotyně. Kromě 

této zábavy se dobrovolníci z Chotyně posta-

rali o občerstvení, kde jste si mohli dát jídlo 

z grilu nebo sladké koláče, a každé dítě bylo 

odměněno balíčkem sladkostí. 

Za tuto úspěšnou akci, které se zúčastnilo při-

bližně 90 dětí včetně dětského domova z Jab-

lonného v Podještědí, patří poděkování do-

brovolníkům i hasičům, motorářům a fotbali-

stům z Chotyně a také sponzorům D Plast-

Eftec, Trilex a Obecnímu úřadu Chotyně. 

                Jitka Tvrdíková, Lucie Postlová 
 

PERMANENTKA DO ZOO 
Stále je k dispozici permanentka do 

ZOO. Vše pokračuje jako vloni. 

Permanentka je pro 4 osoby a zapůjčit 

si ji můžete proti podpisu na Obecním 

úřadu. Je možné si ji i na určitý den 

objednat. 

 

ZOO rozšířila expozici o zvířata 

doby ledové 
(převzato z Libereckého dne) 

Dva kamiony byly potřeba na přepravení mo-

delů zvířat z doby ledové do liberecké zoo-

logické zahrady. Výstava modelů nazvaná 

Giganti v ZOO Liberec se poprvé otevře ve 

středu 10. června. Návštěvníky přenese o 

desetitisíce let zpět a ukáže jim tehdejší 

obyvatele z různých koutů planety. 

„Modely ve skutečné velikosti byly vytvoře-

ny podle nejnovějších vědeckých poznatků a 

jsou zasazeny do scenérie imitující tehdejší 

životní prostředí,“ popsal výstavu mluvčí 

liberecké ZOO Jan Kubánek. 

Výstava se nachází ve velkém stanu v areálu 

zoologické zahrady na rozloze 600 metrů 

čtverečných a zahrnuje jak zvířata, která 

vymřela kvůli klimatickým změnám, tak i ta, 

která vyhubil člověk. Návštěvníci uvidí 

šavlo-zubého tygra, šestimetrového 

mamuta, vele-bobra a také lidi doby ledové. 

Modelů jsou celkem dvě desítky a vystaveny 

budou do 31. října. 

Výstava pomůže ohroženým slonům přímo 

v Africe. „Část ze vstupného věnujeme na 

záchranu slonů neziskové organizaci Safe 

Elephants,“ potvrdil jednatel firmy, která 

modely vyrobila, Filip Kočík. Těšit se mohou 

i sloni v Liberci. Liberecká ZOO chce z pří-

padného zvýšeného zisku rekonstruovat ne-

vyhovující sloninec. 

Pro návštěvníky zahrady je připravené dvojí 

vstupné, za stávající ceny budou moci i na-

dále navštívit pouze ZOO. Prohlídka 

rozšíře-ná o stan s modely bude dítě od tří 

do pat-nácti stát 120,- Kč, dospělého 200,- 

Kč a čtyřčlenná rodina zaplatí 590,- Kč. 

Fotografování ve stanu není nijak omezeno. 

 

Ženami vybraný nejlepší e-mail 

roku!!! 
Otec rodiny se vrací z práce a vidí, jak jeho 

děti sedí v pyžamech před domem a hrají si 

v blátě s prázdnými krabičkami od pizzy a čí-

ny, které jsou rozházené po celé zahradě. 

Vrátka na ulici jsou otevřená dokořán, zrovna 

tak dveře od auta, uvnitř leží pes čerstvě vyvá-

lený v blátě a nikde ani stopa po druhém psu. 

Muž vešel do domu a uviděl ještě větší nepo-

řádek. 

Lampa převrácená a běhoun skrčený u zdi. 

Uprostřed pokoje hlasitě hrála televize a jídel-

na byla zaházena hračkami a různými díly 

šatníku. 

V kuchyni to nevypadalo lépe. Ve dřezu stála 

hromada nádobí, rádio hrálo na plné kolo, 

zbytky snídaně rozházené po stole, navrchu na 

prostírkách leží kočka. Lednice otevřená, psí 



žrádlo na podlaze, rozbitá sklenička pod sto-

lem a u zadních dveří uplácaná hromádka 

písku. 

Muž rychle vyběhl schody, stoupajíc na další 

hračky a šlapajíc po oblečení. Ale nehleděl na 

to, jen hledal svou manželku. Bál se, že je ne-

mocná, nebo se jí něco vážného stalo. Viděl, 

jak dveřmi koupelny prosakuje voda. Nakoukl 

tam a uviděl mokré ručníky na podlaze, rozlité 

mýdlo v hromadě špinavého prádla a mezi 

vším další rozházené hračky. 

Kilometry toaletního papíru se vinuly mezi tím 

vším a zrcadlo a stěny byly pomalované zubní 

pastou. 

Rychle se otočil a spěchal do ložnice, kde 

našel svou manželku, ležící v posteli a čtoucí 

knihu. Podívala se na něj, usmála se a zeptala 

se ho, jak se měl celý den. Podíval se na ni 

nedůvěřivě a zeptal se: „Co se tu dnes stalo?“ 

Usmála se znovu a odpověděla: „Pamatuješ 

se, drahý, že každý den, když se vracíš z práce, 

ptáš se mě: Co jsi, do prdele, dělala celý 

den?“ 

„Ano,“ odpověděl muž nejistě. 

„Tak dnes …… jsem nedělala nic!“ 
 

Termíny zápasů na našem hřišti 

III. třída dospělých JIH 
 

Sobota 13. 6. 

Muži Chotyně – Hrádek n.N. C od 13 hodin 

 Zveme fanoušky a příznivce našich fotbalistů na  

poslední zápas.  Občerstvení zajištěno, dobrou  

náladu vezměte sebou. 

 

Milé dámy, ale i pánové, 

jmenuji se Romana Kalendová a od června 

tohoto roku budu u vás v Chotyni v Domě 

s pečovatelskou službou ve dnech středa a 

čtvrtek provozovat kosmetickou činnost. 

Má specializace: ošetřování /ale hlavně i 

řešení/ všech typů pleti s dermokosmetikou 

SYNCARE /česká značka kosmetiky/, 

ošetření ultrazvukovou špachtlí, galvanická 

žehlička, úprava a barvení obočí, řas, 

depilace obličeje, obrušování pleti 

/DERMABRAZE/ a mnoho dalších možností, 

na kterých se již teď můžeme domluvit na 

tel. čísle 723 857 217 a kde se můžete i 

objednat. 

Těším se na Vás a budu se snažit, abyste 

byli spokojeni Vy, ale hlavně Vaše pleť. 

Den otevřených dveří u myslivců 
Myslivecké sdružení Chotyně Vás už po 

sedmé srdečně zve 

v sobotu 13. 6. 2015 od 14 hodin 

na chatu HUBERTKU na Grabštejně 

K tanci i poslechu opět zahrají výborní 

KOSÍ BRATŘI z Mělníka 

Zahradní slavnost 

Myslivecká kuchyně 

Zábava, soutěž, tombola 

Myslivecká výstava 

 

Oslava letního slunovratu 
Státní hrad Grabštejn, pátek 19. Června 

Druhý ročník kladoucí důraz na zvláštní den, 

který se v naší zeměpisné šířce může 

pochlubit nejkratší nocí z celého roku. 

Pojďte si s námi tuto „krátkou-dlouhou noc“ 

užít za doprovodu kapel Tyvoleježišpočkej a 

Bags. Celou akci vám ještě zpříjemní 

vystoupení provazochodců a efektní 

fireshow. Večerní program bude navíc 

doplněn o netradiční prohlídku – interiéry 

hradu budete mít možnost projít 

v netradičním sledu a bez průvodce! Pokud 

tedy Grabštejn chcete „zažít jinak“, je tato 

jedinečná příležitost pro vás tou pravou. 

 

Ve dnech 16. a 17. června bude 

uzavřená POŠTA. Doručené zásilky 

si můžete v tyto dny vyzvednout na 

poště v Hrádku n. N. nebo 18. 6. na 

poště v Chotyni. 

 

V úterý 23. června od 7 do 19 hodin 

nepůjde v celé Chotyni elektrický 

proud z důvodů oprav vysokého 

napětí. 

 

V úterý 16. 6. Od 18.30 hodin se koná 

v restauraci Klub veřejné zasedání 

zastupitelstva obce. 
Program na plakátech. 
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