
 

 

 

 

 

 

 

Soutěž Vesnice roku 2008  
 V letošním roce získala naše obec 

krajskou červenou stuhu a ocenění  

ZA ROZVOJ VENKOVA. 

K tomuto ocenění patří dotace od Liberec-

kého kraje ve výši 100 000,- Kč.  

Vítězem krajského kola se stala podkrko-

nošská obec Poniklá, oranžovou stuhu za 

spolupráci obce a zemědělského subjektu 

získala obec Karlovice, bílou stuhu za čin-

nost mládeže získala obec Pertoltice,  ze-

lenou stuhu za péči o zeleň a životní pro-

středí získala obec Svijanský Újezd, mo-

drou stuhu za společenský život obec Vše-

libice.  Skokanem roku a držitelem zelené 

krajské stuhy se stala obec Nová Ves (u 

Chrastavy). 

 
ŠESTNÁCT BENEFIČNÍCH 
KONCERTŮ VE PROSPĚCH 

GRABŠTEJNA 
 

 Letošní Smetanovou operou Tajemství, 
scénicky provedenou o poslední srpnové so-
botě na dolním nádvoří Grabštejna, se dovrši-
lo šestnáct let benefičních koncertů pořáda-
ných ve prospěch této národní kulturní pa-
mátky. Benefice jsou v posledních letech při-
pravovány sdružením, v němž spojily své síly 
město Hrádek nad Nisou, obec Chotyně a Lu-
ďek Vele, sólista Opery Národního divadla 
v Praze. Sdružení má tři záměry: umožnit 
příznivcům opery v Euroregionu Nisa jednou 
ročně zhlédnout klasickou operu v podání 
účinkujících z Národního divadla v Praze, 
přispívat tak k oživování i popularizaci Grab-
štejna a získanými prostředky se podílet na 
restaurování tohoto na Hrádecku historicky 
nejvýznamnějšího objektu. 
 Na dosavadních šestnácti beneficích 
vystoupilo jednotlivě 64 umělců (pochopitelně 
nejvíc bylo operních pěvců – 56) a čtyři sbory:  

 
 
 
 
 
 
 
 
vedle sboru Národního divadla a libereckých 
dětských těles Severáček a Dětský sbor ZUŠ 
při Základní škole Jabloňová ulice i nejpravi-
delnější benefiční účastník - Chrámový sbor 
kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou, 
řízený Rolfem Bartoschem. 

Kromě šesti koncertů, které měly na 
programu písňovou tvorbu a árie z domácích 
i světových oper, bylo na Grabštejně vidět a 
slyšet již devět oper. Dvakrát to byla Dvořá-
kova Rusalka a jednou jeho další dvě díla - 
Jakobín a Čert a Káča, dále Smetanova Pro-
daná nevěsta a letošní Tajemství, Janáčkovy 
Příhody lišky Bystroušky, Rossiniho Lazebník 
sevillský, Pucciniho Bohéma a vloni Mozartův 
Don Giovanni. 
 Dolní nádvoří hradu letos zaplnilo 830 
příznivců opery, což znamená, že dosavad-
ních 16 beneficí zhlédlo celkem 11 138 diváků. 

Šestnáct grabštejnských beneficí pí-
semně pozdravila řada osobností, například 
Václav Havel, Miloš Forman, Pavel Dostál, Jiří 
Kittner, Mirek Topolánek, Přemysl Sobotka, 
Petr Skokan či Václav Jehlička. 

Letošní výstava humorných artefaktů 
Zdeňka Viléma (na hradě je k vidění až do 
konce září) se stala už čtrnáctou expozicí při-
pravenou v rámci benefičních koncertů. Před 
ním zde vystavovali: Olbram Zoubek z Prahy 
(v roce 2008), Milan Janáček z Liberce (v letech 
2006 a 1997), Eva Kubínová a Jaroslav Švihla 
z Liberce (v roce 2005), Jaroslav Klápště (v ro-
ce 2004), Jan Kunovský z Prahy (v roce 2003), 
Josef Jíra z Malé Skály na Turnovsku (v roce 
2002), Vladimír Komárek z Nedvězí na Semil-
sku (v roce 2001), Rostislav Zárybnický z Li-
berce (v roce 2000), Václav Pokorný z Jablonce 
nad Nisou (v roce 1999), Lutz Jungrichter 
z Německa a Jiří Lochman z Liberce (v roce 
1998) a Petr Fronka z Liberce (v roce 1996). 
 Čistý výtěžek 16 benefičních koncertů 
dosáhl 2,5 miliónu korun. Díky tomu se mimo 
jiné podařilo vrátit do kaple sv. Barbory zre-
staurované barokní varhany z konce 17. sto-
letí, získat volné kopie obou oltářních obrazů 
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a sochy sv. Barbory, jejichž originály jsou ne-
zvěstné. Dále se podařilo postarat se o důstoj-
né osvětlení celého hradu, na velkou věž za-
věsit nový zvon a do věžních průhledů pořídit 
jako vítanou turistickou pomůcku osm desek 
s vyobrazením okolního panoramatu opatře-
ného popisky jeho dominant.  

Letošní XVI. benefice vynesla brutto 
300 tisíc korun, z čehož zhruba 260 tisíc korun 
pochází ze sponzorských darů.  

Také letos získané prostředky budou 
směřovat na hrad, jejich konkrétní užití se 
v současnosti dojednává s libereckou expozi-
turou Národního památkového ústavu. 
 Benefiční snažení ve prospěch Grab-
štejna se těší vzrůstající důvěře mezi předsta-
viteli mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko i 
Libereckého kraje. Nejlepším dokladem toho 
je skutečnost, že chotyňská starostka Jana 
Mlejnecká a hrádecký starosta Martin Půta 
uvítali letos na Grabštejně vedle zastupitelů 
sousedních obcí i hejtmana Libereckého kraje 
Petra Skokana a také poslance Parlamentu ČR 
Juraje Ranince. 
 Němčina a polština, které bylo slyšet 
v hledišti, potvrzují, že benefiční koncerty 
jsou na prospěch české části trojzemí a před-
stavují vizitku Hrádecka pro přilehlé oblasti 
Německa a Polska. 
Tuto skutečnost jistě potvrdí i příští benefice, 
která se uskuteční v sobotu 22. srpna 2009. 

Karel Zeman, kronikář grabštejnských 
benefičních koncertů 

 
Za sdružení Grabštejn – benefiční koncer-
ty bych chtěla poděkovat o.s. Svaz žen 
Chotyně a jejich mužům, kteří se opět vý-
borně zhostili přípravy a průběhu občer-
stvení pro sponzory a čestné hosty.  
Další díky patří Tělocvičné jednotě Sokol 
Chotyně, která nám půjčuje židle, stoly, 
prostory, nádobí a ubrusy. 
Díky také kastelánovi a dalším zaměst-
nancům hradu Grabštejn, kteří nám po-
máhají s organizací, paní Míle Martin-
cové, která má na hradě nádhernou kavár-
ničku a nám se postará o občerstvení ná-
vštěvníků koncertu, paní Maritě Daňkové, 
která nám výborně pečuje o účinkující,  
Veterinární základně Grabštejn, která 
nám půjčuje další židle, věšáky, zrcadla, 

Klubu důchodců Hrádek n. N., který nám 
půjčuje další židle, Honzovi Halalovi, 
který nám půjčil přístřešky. 
Díky vedení města Hrádek nad Nisou, 
které mi pomáhá řešit problémy s orga-
nizací koncertu.  
                                      starostka 

 
Místní akční skupina Podještědí o.s. 

vyhlašuje 

1. výzvu k předkládání ţádostí o dotaci 

z Programu rozvoje venkova ČR na období 

2007-2013  

ZLEPŠENÍ KVALITY ŢIVOTA  

A ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

V PODJEŠTĚDÍ 
 

Termíny příjmu ţádostí: 

Do 26. září 2008 do 12.00 hodin v kanceláři MAS 

Podještědí na Obecním úřadu Proseč pod Ještědem 

89 po předchozí domluvě termínu na tel. 724 030 

310 nebo 606 255 928. Ţadatel předloţí ţádost 

osobně (prostřednictvím statutárního zástupce nebo 

osoby pověřené plnou mocí k podání ţádosti – plná 

moc musí mít úředně ověřený podpis zmocnitele). 

Všechny ţádosti doručené jiným způsobem nebo 

po tomto termínu budou automaticky vyřazeny. 

Ţádost o dotaci se spolu s projektem zpracovaným 

podle závazné osnovy předkládá v 1 tištěné a 1 ele-

ktronické verzi na CD. Obě verze musí být iden-

tické. Přílohy podle jednotlivých fichí se předklá-

dají pouze v tištěné verzi. 

 

Specifikace výzvy: 

Fiche 1 – Zvýšení konkurenceschopnosti 

zemědělství v Podještědí 

Fiche 7 – Podpora cestovního ruchu a sportu 

v Podještědí 

Fiche 8 – Zlepšení stavu infrastruktury 

v Podještědí 

 

Kdo můţe ţádat: 

Fiche 1  – zemědělský podnikatel, tzn. fy-

zická nebo právnická osoba, který podniká v ze-

mědělské výrobě v souladu se zák. č. 252/1997 

Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 

  - podnikatelský subjekt, který je 

z převáţné většiny vlastněn zemědělskými prvo-

výrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat 

práce, výkony nebo sluţby, které souvisejí výhrad-

ně se zemědělskou výrobou a při kterých se vyuţijí 

prostředky nebo zařízení slouţící zemědělské 

výrobě. 
 

Fiche 7  -  zeměd. podnikatel viz fiche 1 



  - nezemědělské podnikatelské su-

bjekty, pouze pokud činnost zahajují, nebo mají 

kratší neţ dvouletou historii v oblasti podnikání 

v cestovním ruchu ke dni podání Ţádosti o dotaci. 
 

Fiche 8  -  obce podle zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

  - svazky obcí dle zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj-

ších předpisů. 

 

Finanční prostředky pro 1. výzvu    

6 739 434,- Kč 

Max. způsobilé výdaje na projekt 

2 000 000,- Kč 

Min. způsobilé výdaje na projekt 

50 000,- Kč 

Výše podpory 

40 – 90 % (přímá, nevratná, podle fiche, aktivity a 

příjemce) 

Termíny realizace projektu: 

Doba realizace projektu max 18 měsíců od podpisu  

Dohody o poskytnutí dotace. 

V 1. výzvě jsou bodově zvýhodněny projekty 

s dobou realizace do 12 měsíců. 

 

Doplňující informace: 

Projektová dokumentace (Pravidla k opatření 

IV.1.2, Strategický plán Leader MAS Podještědí – 

Zlepšení kvality ţivota a ţivotního prostředí 

v Podještědí II a jednotlivé fiche), elektronický 

formulář ţádosti o dotaci včetně instruktáţního 

listu, závazná osnova projektu a další formuláře ke 

staţení jsou k dispozici na www.podjestedi.cz 

(sloţka LEADER). 

 

Naše škola 
 

1. září začal pro všechny žáky základní i 
mateřské školy nový školní rok. Tradičně 
jsme slavnostně uvítali 8 žáků první třídy. 
Škola má v letošním roce 99 dětí, z toho 53 
školáků. Nově nastoupila za mateřskou 
dovolenou  paní učitelka Jana Šubrtová a 
do školky trvale jako uklizečka paní 
Zuzana Šmudlová. 
Velmi jsme se všichni těšili na nově 
zrekonstruovanou školní kuchyň, která se 
opravdu povedla. Chtěla bych touto 
cestou poděkovat představitelům obce, a 
také všem řemeslníkům, zaměstnancům a 
brigádníkům za velký a za tento drahý 
dárek pro děti. Těší mě, že Chotyňáci 

nepovolili již téměř 90 let v úsilí mít 
pěknou školu pro své děti, a že pro ně 
pořádají  mnoho akcí i mimo školu. Zvu 
touto cestou všechny občany Chotyně, 
bývalé žáky a přátele obce na oslavu 90 let 
školy, která proběhne ve školním roce 
2009-2010. Letošním žákům přeji mnoho 
úspěchů a rodičům radost z jejich práce a 
hodně trpělivosti. 
                Mgr. Eva Futerová, ředitelka 

 

Nové knihy v knihovně 
Winkler Nina, Břicho, stehna, zadeček inten-

zivně  
 

Klimeš František, Blecha Tamara – Veselé 

vyprávění o tom, ţe i blechy mají svůj ţivot. A 

kdyby vás, děti, něco lechtalo za košilí nebo se váš 

pejsek drbal za uchem, vzpomeňte si na tyto bleší 

příběhy. 
 

Froböse Ingo, Nové cvičení na bolavá záda  
 

Čermáková Blanka, K porodu bez obav  
 

Eliášová Irena, Naše osada – Vzpomínky z autor-

čina ţivota. Kniha o romských lidech, prostých, 

nevzdělaných, ale zároveň moudrých, kteří uměli 

milovat celým svým srdcem a kteří museli bojovat 

s ústrky a diskriminací. 
 

Cox Michael, Tutanchamon a jeho hrobka plná 

pokladů 
 

Cornwell Patricia Daniels, V ohroţení 

Vyšetřovatel massachusettské státní policie Win 

Garano je pověřen, aby za pomoci moderních kri-

minalistických metod objasnil případ dvacet let 

staré vraţdy. 
 

Almond David, Skellig – Půvabný příběh o zázra-

cích mezi námi. Jeho hrdinou je dvanáctiletý Mi-

chael, který v polorozpadlé garáţi nového domova 

objeví tajemné stvoření, něco mezi člověkem, ptá- 

kem a andělem. Svůj objev svěří nové kamarádce 

Míně, s níţ o tajemnou bytost, Skelliga, začnou 

pečovat. 
 

Socolovsky Rudi Gisela 

Ilustrovaná encyklopedie lidského těla 
 

Cimický Jan, MUDr. Jan Cimický: ţivotní 

zpověď i osudová setkání 
 

Štíplová Ljuba, Pojď s koťaty do pohádky – 

Kluci kočičí, které děti znají z televizních ve-
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černíčků, provádí malé čtenáře veršovanými 

pohádkami a příběhy. 
 

Dolejší Pavel, Pohádky z podhorské vesničky: 

sedmero pohádek pro malé i větší děti 
 

Francková Zuzana, Smolařka – Příběh Karolíny, 

která se vdává z lásky, ale dost rychle přijde na to, 

ţe její muţ chce ţenu, která ho bude svědomitě 

opečovávat a zřekne se všech svých ambicí. 
 

Frýdlová Pavla, Ţeny mezi dvěma světy: deset 

ţivotních příběhů ţen, které odešly do ciziny a po 

letech se vrátily. 
 

Jakoby Bernard, Zprávy od zemřelých 
 

Komárková Martina, O pastelce bez barvy – 

Pohádkový příběh o dobrodruţstvích malé 

Pastelky, její maminky Tuţky a tatínka Fixe. 

Určeno pro děti od 6 let. 

 

Brycz Pavel, Mé ztracené město – Příběh, který se 

odehrává v sedmdesátých a osmdesátých letech 

převáţně v hornickém Mostě, v době, kdy staré 

město slouţilo jako kulisa k natáčení válečných 

filmů, v nichţ nadšeně statovali studenti. 
 

Košanová Marcela, Kateřina v zemi Ásů: 

islandské nepohádky z dávné minulosti – Příběh 

osmileté dívky Kateřiny, která strávila s rodiči 

prázdniny na Islandu. 
 

Mára Jiří, Nový Zéland: Návrat k protinoţcům 
 

Meyer Kai, Ledový oheň – Tajemný příběh 

z mrazivého Petrohradu – souboj mezi kouzelnicí 

Tamsin a chladnou Sněhovou královnou. O vítězce 

nerozhodne magie, ale odvaha malého děvčátka. 
 

Pekárková Iva, Láska v Londýně – Sbírka 

povídek, jejichţ hrdinkami jsou dívky a ţeny 

z rodin přistěhovalců z Afriky, Jamajky, arabských 

zemí i z východní Evropy, které ţijí a pracují 

v Londýně. Tématem je láska v různých podobách 

– milenecká, mateřská a sourozenecká. 
 

Plzák Miroslav, Admirálové z Kozí ulice – 

Humoristická próza, v níţ autor potvrzuje známé 

pravidlo, ţe v kaţdém muţi je kousek malého 

kluka, který si chce hrát. Příběh je zaloţen na 

skutečném setkávání osmnácti dospělých muţů, 

kteří v letech 1971 aţ 1985 podnikali společné 

akce. 
 

Price Katie, Angel – Kdyţ Angel objeví modelin-

gová agentura, jednou provţdy jí to změní ţivot. 

Včas si ale uvědomí, ţe stoupající hvězda můţe i 

stejně rychle padnout. 
 

Lehane Dennis, Sbohem baby: předloha k filmu 

Gone, baby, gone – Čtyřletá Amanda zmizí z bytu 

své matky. Pátrá po ní bostonská policie, ale i sou-

kromí detektivové Patrick a Angie. 
 

Němcová Helena, Andula a ty druhé – Paralelně 

vyprávěné příběhy tří ţen různého věku, které 

společně pracují v maloměstské knihovně. 
 

Fforde Katie, Rajská zahrada – hrdinkou příběhu 

je matka tří dětí, které po smrti manţela vychovává 

sama a zároveň podniká řadu aktivit pro své spolu-

občany. Její milostný ţivot však stagnuje. Situace 

se mění s příchodem okouzlujícího právníka Jaka. 
 

Nesvadbová Barbara, Pohádkář – Další peripetie 

mladé novinářky Karly, hlavní hrdinky, kterou 

znají čtenáři uţ z minulých autorčiných příběhů. 
 

Green Jane, Jsem v tom! – Příběh tří ţen, jejichţ 

ţivot se točí kolem dítěte. 

 

Rowland Laura, Palác dračího krále 

Historický román z Japonska 17 stol. pro ţeny. 
 

Jílek Jan, Milování s hudbou – románová sága o 

dvacátém století na Moravě a v Čechách. 
 

Cooper Natasha, Tudy cesta nevede – Další 

napínavý příběh s londýnskou právničkou Trish 

Maguireovou. 
 

Dietrich William, Napoleonovy pyramidy – 

historický román. 
 

Hamerová Zdeňka, Hlídej si svou holčičku – 

detektivka. 
 

Horáková Naděţda, Bestie z Karlštejna, aneb 

Kronika hříšného kněze – historický román, 

příběh o kruté paní na hradě Karlštejně, která 

mučila své sluţebné tak, ţe mnohé z nich zemřely. 
 

Heyer Georgette, Debora – román pro ţeny. 
 

Láska Václav, Advokát – román, příběh bývalého 

policisty Tomáše Krásy, který po konfliktu se 

svými nadřízenými odchází od policie a stává se 

advokátem. 
 

Horáková Naděţda, Kronika zapomenutého 

templáře – historický román ze středověku, kdy 

do českých zemí přišli templáři. 
 

Crusie Jennifer, Říkej mi lţi – román pro ţeny, 

vtipný příběh o maloměstských tajemstvích, 

velkých zradách a osvobozující síle lásky a 

smíchu. 
 

Blake Jennifer, Divoký ráj – román pro ţeny. 
 



Adamová Anna, Na lásku se neumírá: jen to 

občas bolí, kurevsky – román  pro ţeny. 
 

Braun Lilian Jackson, Kočka, která zpívala 

ptáčkům – detektivka. 
 

Moaali Behjat, Roztrhnout závoj bezmoci – 

román pro ţeny z islámské společnosti. 
 

Beverley Jo, Andělská nevěsta – román pro ţeny. 

 

České zvyky a obyčeje  

září 
Dožínky – dožínková oslava je starým oby-

čejem, protože lidé závislí na zemědělské 

produkci se vždycky radovali nad dokonče-

ním sklizně – zvlášť pokud byla dobrá úroda, 

která zajistila  dostatek potravy pro všech-

ny a krmení pro dobytek na další rok. Kořeny 

oslav sahají do pravěku, postupem času však 

různě měnily svou podobu. Slavily se v anti-

ckém Řecku a Římě. Ve starogermánském 

světě patřily k nejdůležitějším svátkům 

roku, původně jako poděkování bohu spojené 

s lidskými nebo zvířecími oběťmi. Tyto 

kruté prvky zlikvidovalo až křesťanství a 

v dalších stoletích z nich zbyly jen ohlasy 

v podobě různých symbolických darů. 

Ostartně i svážení posledního snopu může 

být připomínkou pradávných lidských obětí. 

Nicméně už středověká kultura potlačila 

pověrečné prvky dožínek a hlavním smyslem 

oslav bylo, aby se lidé pobavili. 

Dnes známou podobu s ozdobenými vozy a 

průvodem ženců, kteří šli obřadně oznámit 

majiteli polí ukončení sklizně, získaly 

dožínky nejspíš až po třicetileté válce v 17. 

století, kdy se feudální velkostatky začaly 

orientovat na pěstování obilí ve velkém. Do 

té doby existovala převážně menší 

hospodářství, také výnosy polí byly nižší, a 

tak venkované konec žní slavili zřejmě méně 

okázale. 

 

Václav (28. září) – Od druhé poloviny 11. 

století  byl Václav považován za ochránce 

českého státu a stal se symbolem přemy-

slovského panovnického rodu. Za svého pa-

trona ho považoval i prostý lid. Hodně pro 

jeho slávu udělal Karel IV., který se k pře-

myslovské tradici hlásil. Byl po matce Pře-

myslovec, po otci Lucemburk. Sepsal legen-

du o sv. Václavovi, kde ho vyzdvihl jako své-

ho předka. Nechal také zhotovit svatová-

clavskou korunu, která byla s papežským 

požehnáním zasvěcena Václavovi. Vzácnou 

relikvií je i lorika sv. Václava z počátku 10. 

století, uložená jako součást svatováclav-

ského pokladu na Pražském hradě. Jedná se 

o středověkou drátěnou košili, zhotovenou 

z malých železných kroužků, které vytvářejí 

husté pletivo. Kromě košile k ní patří ještě 

dlouhý límec, který kryl současně i ramena. 

Celá váží 11 kilogramů a s ohledem na jem-

nost provedení se soudí, že byla vyrobena 

v Orientu. Ve své době musela  být velice 

drahá a mohl si ji skutečně dovolit jen kní-

že. Patřila k typické rytířské zbroji a svědčí 

i o tom, že Václav nebyl zřejmě zbabělcem, 

který by se vyhýbal boji. Po celá staletí od-

cházeli čeští vojáci do válek a bojů s jisto-

tou, že je sv. Václav s nimi. Začalo to v bitvě 

u Chlumce v roce 1126, kdy se střetlo po-

četně slabší české vojsko s německým pro-

tivníkem. Po celou dobu bitvy držel kaplan 

knížete Soběslava nad hlavou vztyčené kopí 

sv. Václava a řady velmožů  a kněží ho chrá-

nily svými těly, aby se nepřítel nemohl vzá-

cné relikvie zmocnit. Náhle se nad hrotem 

kopí objevil sv. Václav na bílém koni. V této 

bitvě tak poprvé pomohl Čechům k vítězství. 

Sv. Václava uctívali i husité, kteří rozšířili 

známý svatováclavský chorál ze 13. století o 

slova mnohokrát pak opakovaná v těžkých 

obdobích historie českého národa: Ty jsi 
dědic české země, rozpomeň se na své 
plémě, nedej zahynouti nám ni budoucím.  
Svátek  sv. Václava uctívala v minulých sta-

letích celá země. Konaly se slavnostní mše i 

lidové veselice, pořádaly se poutě a posví-

cení. Některé slavnosti byly spojeny s tím, 

že Václav byl pokládán za patrona vinařů a 

sládků. V podhorských oblastech a v kopco-

vitých krajích se obvykle toho dne vracela 

stáda ze vzdálených pastvin do chlévů 

k přezimování.  Podle tradice v některých 



krajích končila toho dne služba čeledi, kte-

rá si hledala nového hospodáře pro další rok 

(stejně jako tomu bylo jinde na sv. Martina). 

Někde to bylo spojeno i s volbou tzv. chudé-

ho krále a chudé královny, s obchůzkami po 

domech a veršovanou koledou. Den končíval  

večerní hostinou a tancem. 

 
Obec Chotyně v souladu se svou vyhláškou ze 

dne 19. 10. 1998 a Dodatku číslo 1 ze dne 29. 4. 

2003 a Dodatku číslo 2 ze dne 12. 12. 2006   

o vytvoření účelového fondu obce v rámci 

Programu poskytování 

státních půjček na opravy, modernizaci a 

rozšíření bytového fondu 
 

vypisuje 
 

19. kolo  výběrového řízení 
 

na půjčky z Fondu oprav bytového fondu. 
 

Podmínky výběrového řízení na půjčky pro 

následující stavební akce fyzických či 

právnických osob. 
 

01 Obnova střechy starší 10 let 

do 100 000,- Kč 

02 Zřízení malé ČOV 

do 35 000,- Kč 

03 Dodatečná izolace stavby proti spodní vodě 

do 25 000,- Kč 

04 Zateplení obvodového zdiva 

do 70 000,- Kč 

05 Obnova fasády – včetně klempířských 

prvků – do 50 000,- Kč 

06 Vybudování WC, koupelny, sprch. koutu 

do 30 000,- Kč 

07  Při půdní nástavbě rušící ploché střechy 

do 100 000,- Kč 

08 Při vestavbě, popř. rozšíření bytové 

jednotky – do 100 000,- Kč 

09 Vybudování nebo rekonstrukce ústředního 

vytápění – do 50 000,- Kč 

10 Výměna oken a dveří 

do 70 000,- Kč 
 

Přihlášky podle závazného formuláře včetně v něm 

uvedených příloh je nutno podat do 15. října 2008 

do 16 hodin na podatelnu Obecního úřadu Choty-

ně. 

O všech přihláškách bude rozhodnuto najednou 

dne 29. 10. 2008. O výsledku výběrového řízení 

budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně a 

vybraní ţadatelé budou vyzváni k uzavření 

smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy 

zaniká, pokud se ţadatel nedostaví k uzavření 

smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku 

výběrového řízení.    

                  Starostka 

 

Opět vyhlašujeme soutěž 
O NEJHEZČÍ DŮM OBCE 

CHOTYNĚ 
 

Hodnotit se bude celkový vzhled domu, 
květinová výzdoba, předzahrádka, zahrada a 

blízké okolí. 
 

Každý může vhodit návrh do schránky na 
obecním úřadu do 15. září 2008. 

 
Vyhlášení výsledků bude v říjnovém 

Chotyňáčkovi. 
 

Ceny: 
1. místo 3 000,- Kč 
2. místo 2 000,- Kč 

3. místo 1 000,- Kč 

 

Připomínám dětem a mládeţi 

vyhlášení literární soutěţe na 

téma 

Můj prázdninový příběh. 

Odevzdání literárních prací 

je do středy 17. září do 17 

hodin na OÚ. 
 

O hradu Grabštejn  
ze zprávy o činnosti za rok 2007 
Národního památkového ústavu 

 

Návštěvnický provoz a kulturní akce 

Celkem 19 655 turistů si v sezoně 2007 
přišlo prohlédnout interiéry a exteriéry 
Státního hradu Grabštejn, oproti roku 
2006 je to  o 4 989 osob více, tj. nárůst 
o 34%.  
Pro návštěvníky bylo připraveno několik 
novinek. Původní expozice nábytku ve 
druhém patře zámku byla doplněna a vý-



razně oživena o výzdobu stěn. Bezpro-
střední okolí hradu bylo zahradnicky 
upraveno. Změn doznala západní zahrada 
(nové lavičky,rostliny v květináčích a 
jižní bylinková zahrada – rozšíření počtu 
léčivých bylin a celková úprava).  
Nabídka klasických prohlídek zámku by-
la obohacena o celou řadu kulturních 
akcí. První akcí byla tradiční velikonoční 
pobožnost a koncert na Bílou sobotu 
v kapli sv. Barbory. U příležitosti Mezi-
národního dne památek a sídel navštívilo 
hrad a kulturní akce zde pořádané 258 
osob. Kromě odborné prezentace hradu 
byl zájem i o divadlo Rolnička a o bylin-
kovou zahradu. Ve spolupráci s partnery 
se uskutečnily dne 30. dubna 2007 
Grabštejnské čarodějnice. Několik kon-
certů a další doprovodný program na-
vštívilo cca 500 osob. Ve spolupráci 
s obcí Chotyně se uskutečnilo dne 18. 5. 
Americké jaro – koncert amerických 
umělců. Loňský větší projekt Putování za 
renesancí měl svůj start pro veřejnost 
dne 26. května akcí Putování na Grab-
štejn. Přibližně 500 lidí navštívilo celo-
denní bohatý kulturní program. Ve dnech 
5. – 8. 7. byly prohlídky obohaceny o šer-
mířská vystoupení skupiny Grex-Sever. 
V těchto dnech hrad navštívilo 2 050 
osob. 5. 7.  se uskutečnil folkový kon-
cert Jaroslava Samsona Lenka a 14. 7. 
se uskutečnil varhanní koncert Jany Ha-
vlíčkové. K vrcholům sezony patří již 
tradičně Grabštejnské léto – festival 
divadla, staré hudby, řemesel a šermu.  
O víkendu 4. – 5. 8. tuto akci navštívilo 
1 906 diváků. 4. 8. na Grabštejně vrcho-
lila putovní akce Trojzemím – varhanní 
maraton. 18. 8. se konal Benefiční kon-
cert pro Grabštejn. Tato tradiční akce 
patří k vrcholům sezony a vždy na sebe 
poutá i značnou mediální pozornost. 7. – 

9. 9. se konal ve spolupráci s našimi part-
nery festival World Fest. V rámci naší 
země ojedinělý festival etnické a alter-
nativní hudby. 9. 9. se konal Den evrop-
ského dědictví. Dokladem úspěšné spolu-
práce s obcí Chotyně byl i pochod s lam-
piony a večerní prohlídky s divadelní a 
hudební show. Tato akce se uskutečnila 
27. 10. Sezonu zakončily dvě akce o 
adventu: Grabštejnské Vánoce 15. 12. a 
polední zpěv koled 24. 12. V roce 2007 
se uskutečnily 2 výstavy: Umělci Troj-
zemí a zejména výstava Olbrama Zou-
bka. Kulturní akce navštívilo  celkem 
8 134 platících diváků. 
V areálu hradu se konalo deset svateb-
ních obřadů, dvě mše a několik dalších 
společenských a kulturních akcí. 
 
Nejvýznamnější stavební a restaurá-
torské práce na obnově a údržbě ne-
movitostí areálu: 
- zahájení všech tří etap závěrečné fáze 
rekonstrukce hradu, která by měla zavr-
šit 17 let pokračující úsilí o záchranu 
hradu 
- záchranný archeologický průzkum 
předcházející rekonstrukčním pracím 
v oblasti východního a jižního křídla 
hradu 
- restaurování maleb v kapli sv. Barbory 
– byly provedeny práce na odstranění 
fixace a restaurování v prostoru empory 
a části hlavní lodě 
- zahájení opravy východního křídla a 
úpravy části  objektu pro euroregionální 
kulturní centrum 
- zahájení opravy střech a krovů a 
restaurování severního a západního 
průčelí 
- v rámci malé údržby a dobrovolných 
aktivit byla provedena úprava východní 



části parku, parkoviště a přiléhajících 
cest 
Stavebně rekonstrukční a úklidové 
práce se částečně realizovaly za pomoci 
cca 300 dobrovolníků z řady zemí 
Evropy, Asie a Ameriky. 

 

Očkování psů proti vzteklině 
Očkování psů proti vzteklině je zajištěno na 

pondělí 15. září 2008 od 17.50 do 18.20 hodin 

u Jednoty. Očkování provede MVDr. Andrea 

Šebestová. 

Cena za vakcinaci: 

- vzteklina s platností 1 rok  130,- Kč 

- vzteklina s platností 2 roky  250,- Kč  

- vzteklina a ostatní inf. nemoci 350,- Kč 

 

KINO CHRASTAVA 
 

čtvrtek 11.9. v 18 hod. VALL-I 

úterý 16.9. v 18 hod. NEUVĚŘITELNÝ HULK 

čtvrtek 18.9. v 18 hod. KRTEK A OREL 

čtvrtek 18.9. ve 20 hod. AKTA X: Chci uvěřit 

úterý 23.9. v 19 hod. TEMNÝ RYTÍŘ 

čtvrtek 25.9. v 18 hod.  SISSI A JETTI 

čtvrtek 25.9. ve 20 hod. PAŘÍŢ 

úterý 30.9. ve 20 hod. SLEPÉ LÁSKY 

čtvrtek 2.10. ve 20 hod. ROLLING STONES 

 

KONTEJNERY 
 

Během měsíce října opět necháme přistavit na 

obvyklá místa kontejnery. Prosím, neházejte 

do nich zelený odpad, na který je kontejner u 

hasičárny. Do tohoto kontejneru na zelený 

odpad ale nepatří silné větve. Pokud máte 

doma silné větve a nemáte je kde spálit, 

dovezte je na plochu po mlýnu k velkému 

ohništi a my je postupně spálíme. 

 

DEN EHD 
13. 9. 2008 hrad 
GRABŠTEJN 

památky v krajině a krajina jako 
památka 

14.00 Martin Krummholz – putování po 
hradě s populárním historikem umění a 
známým „gallasologem“ 
 
15.30 divadlo NA CESTĚ – PLAVÁČEK 
Tři zlaté vlasy Děda Vševěda aneb 
příběhy neohroženého hrdiny. 
 
19.00 VLADIMÍR MERTA – jde celý život 
svojí vlastní, mnohdy trnitou cestou. 
Nezpívají si ho davy u táboráků a není 
slyšet do omrzení v rádiu. Přesto je 
jedním z pomyslných úhelných kamenů 
českého folku. 
 
Po celý den mimořádné prohlídky půdy, 
krovů a dalších nepřístupných, či 
v současné době opravovaných prostor. 
Vernisáž výstavy fotografií shrnující 
téměř 20 let záchrany této památky. 
 
www.grabstejn.cz 

 

DOŢÍNKY 2008  
Město Hrádek nad Nisou 

20. září 2008 od 14 do 20 hodin 
hasičská louka 

NON STOP   TORZO BRNO 
KATASTROFÁLNÍ PŘEDPOVĚĎ 

POČASÍ 
* výstava zemědělské techniky 
* výstava chovatelů 
* prodej zemědělských produktů 
* řemeslné trţiště 
* prezentace spolků 
* soutěţe a výtvarné dílničky pro děti 

 

V úterý 30. září se koná veřejné 

zasedání obecního zastupitelstva 

 

- v 18 hodin na skládce odpadů  

- další jednání po návratu v klubovně 

hasičů – upřesnění programu na 

plakátech 
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