
 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce dne 

10. června 2008  
Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 13 

zastupitelů. 

 

2. Schvaluje 13 hlasy  upravený návrh zadání 

územního plánu Chotyně . 

 

3. Schvaluje 13 hlasy. zařazení obce Chotyně do 

územní působnosti MAS Podještědí.  Bylo 

seznámeno a bere na vědomí Strategii MAS pro 

období 2008 – 2013 (Strategický plán LEADER). 

 

4. Schvaluje 12 hlasy (1 hlas byl proti)  navrženou 

1. změnu rozpočtu takto: 

Příjmy 

poplatek za uložení odpadu + 1 000 000,-   

příjmy z prodeje pozemků +    100 000,- 

celkem příjmy       + 1 100 000,- Kč 

 

Výdaje 

opravy a údržba komunikací  - 350 000,-  

kom. služby a územní rozvoj  - 200 000,- 

celkem výdaje   -  550 000,- 

 

Částku 1 650 000,-  přesouváme na výstavbu 

chodníků 

 

5. Zastupitelé 13  hlasy  souhlasí se žádostí obce o 

dotaci na výstavbu cyklostezky, na kterou má obec 

od roku 2004 stavební povolení. 

Jedná se o první část zkvalitnění mezinárodní cy-

klotrasy č. 14, která vede až k Baltickému moři. 

V současné době vede tato cyklotrasa po frekven-

tované komunikaci III. třídy podél Nisy. Snahou 

obcí našeho mikroregionu i města Liberec je pře-

vedení  cyklodopravy na druhý břeh řeky Nisy do 

klidové zóny. Stavební povolení se týká obejití 

bývalé továrny Praga. 

 

6. . Zastupitelé 13 hlasy  souhlasí darovat T. J. 

Sokol Chotyně pozemek označený v GP č. 378-

957/2008 jako díl a), který vznikl oddělením 

z p.p.č. 410/1 o velikosti 10 m2 a díl b), který 

vznikl oddělením z p.p.č.  407/1 o velikosti 28 m2. 

Oba díly se stávají součástí p.p.č. 418/2. Všechny 

parcely v k.ú. Chotyně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde se řeší majetkové vypořádání pozemků při 

výstavbě víceúčelového hřiště s umělým povrchem. 

 
7. Zastupitelé 13 hlasy odsouhlasili  příjem daru od 

T. J. Sokol Chotyně. Jedná se o nově vzniklou 

p.p.č. 418/9 o velikosti 421 m2 v k.ú. Chotyně, 

která vznikla oddělením z p. p.č. 418/1 v k.ú. Cho-

tyně – GP č. 363-808/2007. Dále se jedná o st.p.č. 

134/2 o velikosti  234 m2 v k.ú. Chotyně a budovu 

na této stavební  parcele  postavené. 

Zde se jedná o trafostanici za sokolovnou, ze které 

jsme vybudovali klubovnu pro skauty a kus pozem-

ku kolem trafostanice. 

 

8. Zastupitelé 13 hlasy  souhlasí, aby obec podala 

žádost na PF ČR o bezúplatný  převod  p.p.č. 266/1 

o velikosti  1 740 m2 v k.ú. Chotyně. Uvedená 

parcela je ve stávajícím i novém územním plánu  

určena pro výstavbu RD. 

 

Na čem pracujeme 
Konečně máme stavební povolení na výstav-

bu chodníků, takže I. etapa, která končí u 

silnice na Wartburg,  již běží.  II. etapa za-

hrnuje tři nasvícené přechody a končí za 

mateřskou školou. Vše by mělo být hotovo 

do 30. září.  

Probíhá rekonstrukce provozní části mateř-

ské školy – kuchyně, různých přípraven a 

skladů, místností pro personál. Jedná se o 

vodu, odpady, elektroinstalaci, obklady a 

dlažbu.  Snaha je, co nejvíce udělat v čer-

venci, ale je velmi pravděpodobné, že v srp-

nu bude částečně omezený provoz.  

Shromažďujeme podklady pro vydání stave-

bního povolení na výstavbu inženýrských sítí 

v lokalitě pod tratí.  Musíme udělat několik 

drobných změn v projektu u kanalizace a 

plynovodu. V současné době čekáme na vyjá-

dření plynárny o jaké změny projektu se 

jedná. 

U domu s pečovatelskou službou probíhá 

fáze územního rozhodnutí.  
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Letošní dětský den a  
víla Nisa 

Vše by se podle mě dalo říct jednou větou – 
Byl super a vydařil se. Ale to by nebylo po-
ctivé k lidem, kteří se hodně starali o hezký a 
zdárný průběh celé akce.  
Občanské sdružení Svaz žen Chotyně v čele 
s předsedkyní paní Jaroslavou Krejcarovou při-
pravilo pestrý program pro děti, velké množ-
ství cen, různých dobrot a pečiva. A další pro-
gram a občerstvení pro všechny nás ostatní – 
to prostě nemělo chybu. Velké díky vám že-
ny, vašim chlapům, přátelům, kteří vám 
pomáhali. Velké díky patří také zástup-
cům dalších organizací, kteří se podíleli 
na programu, děkuji  dále jednotlivcům, 
kteří přispěli k programu. Děkuji za obec 
 i za ženy všem sponzorům, kteří přispěli. 
Jsem moc ráda, že dokážeme spojit své síly a 
udělat takovou akci. Vodáci i doprovod víly 
Nisa byli nadšení z množství lidí, kteří je na 
břehu vítali. Organizátoři putování víly Nisa 
byli trochu smutní, že to v tomto stylu není 
všude. A co se nejvíce líbilo mně. Celé to so-
botní odpoledne jsem měla pocit, že tam byli 
lidi, kteří se přišli pobavit, všichni měli prima 
náladu a nikdo ji druhým nekazil. Takže díky 
vám všem, kteří jste přišli a přispěli k všeo-
becné dobré náladě. 
    starostka 
 

České zvyky a obyčeje  

červenec 
Maří Magdalena (22. července) – Jméno 

Marie Magdaleny je odvozeno od jejího ro-

diště, městečka Magdaly na břehu Geneza-

retského jezera v Judeji, dnešním Izraeli.  

I když patří k důležitým postavám v příběhu 

o smrti Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstání, 

původní legenda o jejích osudech je poměr-

ně skoupá. Není divu, že byla postupně do-

plňována a „upřesňována“. V mládí vedla Ma-

rie Magdalena hříšný život, potrpěla si na 

drahé šperky a byla marnivá. Snad byla i ne-

mocná a Ježíš ji zázrakem uzdravil. Od oka-

mžiku, kdy ho potkala, stala se jeho věrnou 

následovnicí. Stála pod křížem, když umíral, 

byla první, kdo ho po zmrtvýchvstání znovu 

spatřil a šířila zprávu o jeho vzkříšení dál. 

Před pronásledováním křesťanů uprchla spo-

lu s dalšími do Francie, kde hlásala novou ví-

ru. Později se začalo hned několik míst pyš-

nit tím, že pečují o ostatky této světice a 

jsou pravými poutními místy. 

Marie Magdalena se stala oblíbenou světicí 

a vděčným námětem pro mnohé malíře a so-

chaře. Patřil k nim slavný Giotto i Lucas Cra-

nach. Vždycky byla zpodobňována s krásný-

mi dlouhými vlasy sahajícími někdy až na 

zem. Právě jimi podle legendy stírala své sl-

zy lítosti z Ježíšových nohou, když mu je 

podle tehdejšího zvyku natírala vonnou ma-

stí z alabastrové nádoby. Odtud se také od-

víjejí obory, jichž se jako světice stala pa-

tronkou. Jsou to holiči a vlásenkáři (výrobci 

paruk) i producenti parfémů a pudrů. A pro-

tože se Marii Magdaléně Kristus poprvé 

zjevil v podobě zahradníka, ochraňuje i tuto 

profesi. Také se stala patronkou hříšných 

kajícnic. Lidé se k ní modlili i jako k ochrán-

kyni proti očním chorobám a proti obtížné-

mu hmyzu. Někde ji uznávali jako patronku 

žáků a studentů, vinařů či ševců. 

V oblibě ji měly pochopitelně i ženy zabýva-

jící se – jak se obvykle říká – nejstarším ře-

meslem na světě, tedy prostitutky. Ve stře-

dověké Paříži měly svůj kostel, jehož oltář 

zdobil naprosto neobvyklý obraz. Byla na 

něm Marie Magdalena, avšak ne jako kajíc-

nice nebo světice, ale jako krásná žena s vy-

kasanými sukněmi. 

 

Anna (26. července) – Svatá Anna – 

chladna z rána … 

Patronka manželství. Anna neměla až do vy-

sokého věku žádné děti, což ji i jejího man-

žela Jáchyma velmi trápilo. Teprve když 

Bůh vyslyšel  její prosby, narodila se jí podle 

legendy holčička Marie, budoucí matka Je-

žíše Krista. Příběh Anny není zachycen v Bi-

bli, legenda vznikla až později. Jisté však je, 

že v 15. a 16. století už byla uctívanou světi-

cí a její svátek byl zařazen do římského ka-

lendáře. Sv. Anna se stala ochránkyní man-



želství a modlily se k ní hlavně ženy – matky, 

ale také vdovy. Oblíbily si ji hospodyňky, 

služebné, švadleny a krajkářky. Kromě nich 

je patronkou horníků, tkalců, truhlářů a sou-

stružníků, provazníků a některých dalších 

profesí. Ještě jedna vlastnost byla sv. Anně 

přisuzována. Působila totiž jako přímluvkyně 

při hledání ztracených předmětů. Pokud ně-

kdo něco ztratil a vzpomněl si na tuto světi-

ci, modlitba mu jistě pomohla ztracenou věc 

najít. 

 

Na Grabštejně vystavuje 
řezbář Zdeněk Vilém 
Jako kaţdoročně, tak i v letošním roce 

v rámci benefičního koncertu pro Grabštejn, je 
na hradě krásná umělecká výstava .  Vše je si-
tuováno ve sklepení hradu a výtvory ocení 
nejen dospělí, ale hlavně děti. 

Zdeněk Vilém je původním povoláním 
kovomodelář  a osmnáct let pracoval v libe-
reckém Naivním divadle jako technolog lou-
tek. V současnosti působí na volné noze jako – 
lapidárně řečeno – výtvarný všeuměl. 

Ţije, přemýšlí, vymýšlí a své humorné 
artefakty vyřezává a sestavuje v Harcově 
v horské chaloupce s boţími mukami u pří-
jezdové cesty (mimochodem zachráněnými 
z chotyňské skládky) a se zahrádkou schou-
lenou pod letitým javorem, velkou sice jen ja-
ko dlaň, ale  přesto půlitelnou, jak dokazuje 
přes ni poskakující potůček. 

Hlavním materiálem je Vilémovi dřevo 
– lipové, švestkové, zdravé i červotočem po-
znamenané, nevyhýbá se kameni (jedno, jde-li 
o pískovec či nějaký polodrahokam) ani kovu 
– ţelezu stejně jako třeba mosazi. A snad 
úplně nejraději se zmocňuje starých a kolikrát 
uţ vyhozených předmětů – ţehliček, luceren, 
petrolejek a hledá pro ně nové uplatnění, na 
hony vzdálené jejich původní funkci. A tak 
třeba ze dřeva vyřezanou a pěkně vybarvenou 
sovu posadí na rukojeť ţehličky, která se k ţe-
hlení rozehřívala řeřavým uhlím vkládaným 
do jejích útrob. 

Velkou péči, kterou věnuje zpracování 
kaţdého detailu na svých humorných arte-
faktech, doprovází značná pozornost, s níţ 
hledá pro ně pojmenování. Zde je několik 
ukázek: 

Dláto, které se směje, kouká a mrká – 
nedlabe 

 
Prosklená adrenalinová vysokohorská 
poserovatelna - otočná 

  
JóHanka z pArku – včera …   … a dnes 

 
Chervotoch family 

 
Zdeněk Vilém vystavoval své humor-

né artefakty u nás (Na terase v Liberci, v Mu-
zeu Českého ráje v Turnově, v Památníku K. 
H. Máchy v Doksech) i v zahraničí (mj. v Ra-
kousku, Švýcarsku či v Kanadě). 

 
U sebe v Harcově pořádá pravidelná 

setkání kolegů řezbářů. Součástí těchto set-
kání bývá draţba drobných artefaktů. Její 
loňský výtěţek šel na úhradu školních výloh 
jednoho dítěte v Peru vybraného nadací Inka. 

 
Stejně jako jeho předchůdci vystavující 

na Grabštejně při benefičním představení roz-
hodl se Zdeněk Vilém zanechat v Obrazárně 
sv. Barbory natrvalo jeden svůj objekt. 

 

Opět vyhlašujeme soutěž 
O NEJHEZČÍ DŮM OBCE 

CHOTYNĚ 

 

KINO CHRASTAVA 
úterý 5.8. v 18 hod. WINX CLUB – 

VÝPRAVA DO ZTRACENÉHO 

KRÁLOVSTVÍ – it. anim. film 

čtvrtek 7.8. v 18 hod. SPEED RACER 

amer. dobrodružný 

čtvrtek 7.8. ve 20 hod. SUPERHRDINA 

amer. parodie na filmy o superhrdinech 

úterý 12.8. v 18 hod. HORTON – amer. 

animovaný od tvůrců filmu Doba ledová 

úterý 12.8. ve 20 hod. STALO SE 

čtvrtek 14.8. v 18 hod. LETOPISY 

NARNIE: PRINC KASPIAN – amer. 

dobrodružný 

čtvrtek 14.8. ve 20.30 hod. MEJDAN V LAS 

VEGAS – amer. romantická komedie 

úterý 19.8. ve 20 hod. SEX VE MĚSTĚ  

amer. komedie 

 



Mezinárodní den varhan 
sobota 2. srpna 2008  

 

na varhany hraje  
JAROSLAV TŮMA 

zpěv 
LUDĚK VELE a ADÉLA VELOVÁ 

 

LIBEREC – Kostel sv. Antonína 
13.30 hodin 

BOGATYNIA – Kościol Niepokalanego 
Poczecia Najšw. Maryi Panny 

16.00 hodin 
ZITTAU – St. Johannis Kirche 

18.00 hodin 
HRAD GRABŠTEJN – Rytířský sál 

20.30 hodin 

DOBÝVÁNÍ  
středověký den na dvorci 

WOTHANBURG 
(u Vítkova) 

V sobotu 19. 7.  od 12 hodin, bitva začíná 
v 16 hodin. 

V neděli 20. 7. od 10 hodin, bitva ve 13 
hodin.  

ÚDOLSKÁ POUŤ 
v Kryštofově Údolí 

26. – 27. 7. 2008  

Chcete vidět jezerní vílu 
Kristýnu 

26. července od 14 hodin 
v areálu Kristýna 

Kristýna má svátek, přijďte slavit také. 

Spolek přátel chotyňské kopané 

pořádá 0. ročník turnaje 

O POHÁR STAROSTKY  

VE FUTSALE 
V sobotu 19.7. od 9 hod. na novém 

hřišti u sokolovny. 

HRAD GRABŠTEJN 
26. 7. v 19 hodin 

Jarmila Chaloupková (zpěv) a 

Brian Wright (loutna) 
Jejich přednes starých anglických písní 

a italských i českých zpěvů z doby 

renesance dnes uchvacuje posluchače 

v Evropě i Zámoří. Zatímco Brian Wright 

oslňuje excelentní technikou na svém 

nástroji, pražská pěvkyně vzbuzuje 

nadšení svým zářivě jasným hlasem. 

 

2. 8. v 19 hodin 

Milan Černý (loutna) 
Loutnová hudba vrcholné renesance. 

Mistr hraje na nástroj identický 

s původní desetisborovou loutnou. 

 

Grabštejnské léto 

9. – 10. 8. 
Tradiční festival putujících divadel, 

staré hudby, šermířů, pohádek a starých 

řemesel. Letos přijede Vojta Vrtek 

s kejklíři, rytíř don Qichotte, Vít 

Marčík mladší předvede kus Já to jsem, 

co umí a Kouzelná kulička. Muzicírovat 

bude možná opět až do časných ranních 

hodin dlažební šramlbend Péro za 

Kloboukem – kapela k neutahání, kterou 

musí zahánět do postele až principál. 

 

EVA a VAŠEK 
Hrádek nad Nisou 

Restaurant CAMELOT 
v pátek 22. srpna od 19 do 22 hodin 

Předprodej vstupenek v infocentru 
Hrádek n.N. 
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