
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jak se rodila republika 
(Z časopisu Moje země si budeme 

připomínat vznik naší republiky) 

Nechceme bohatství, chceme svobodu! 

 Pátý rok Velké války, ve které zem-

řelo 16 milionů lidí, přinesl všeobecné vy-

čerpání a deziluzi. Nejhůře na tom byly obě 

nejslabší z bojujících velmocí – ruská říše a 

rakousko-uherské císařství. Rozpadaly se 

přímo před očima a jejich obyvatelé se do-

žadovali vytoužené svobody. 

 Počátek roku 1918 byl krušný po 

všech stránkách. Mrzlo, jen praštělo – ry-

chlík z Vídně do Prahy zapadl u Grešlového 

Mýta a pod sněhovou záplavou čekal devět 

hodin, než se ho podařilo vysvobodit! 

Lidé hladověli. Těžce pracující měli nárok na 

264 gramů mouky denně, ostatní na 196 

gramů, k tomu kilogram brambor týdně, ale 

žádné máslo nebo vejce, o mase ani ne-

mluvě. Mléko měly dostávat jen kojící mat-

ky, děti a nemocní. V mnoha případech však 

šlo o nároky teoretické, protože zásobování 

kolabovalo a mouku nedostávali ani pekaři. 

K tomu navíc začaly na Moravě další vojen-

ské rekvizice – už bůhvíkolikáté. Dělali je 

maďarští vojáci, od nichž věru Moravané 

soucit čekat nemohli. Leckde se prý zaba-

vovalo i obilí určené na osivo – starý svět se 

zkrátka hroutil a kdekdo se řídil heslem: „Po 

mně ať potopa!“ 

 Našli se ale lidé, kteří ani v těžké do-

bě neztráceli optimismus – v Brně se tak na 

„přátelské schůzce členské“ sešli podílníci 

Dubrovnické lázeňské a hotelové společ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

nosti, aby promýšleli plány rozvoje po všeo-

becně očekávaném ukončení války. A ve ví-

deňské Dvorní opeře slavila nečekaný obrov-

ský úspěch Janáčkova Její pastorkyňa, jíž 

aplaudovalo převážně německy hovořící a 

rakousky smýšlející publikum. 

Císař ustupoval pozdě 

 Zatímco v zázemí lidé přemýšleli, jak 

přežít, na frontách se pořád bojovalo. 

Rakousko-Uhersko mělo i v této chvíli pořád 

ještě ve zbrani zhruba 2,8 milionu mužů! 

Je-jich morálka však byla v hlubokém 

úpadku: většinu ovládalo jediné přání – 

dostat se do-mů a vyhnout se přitom kulce 

za dezerci. Cí-sař Karel I. (nedávno 

blahoslavený) sice na-levo napravo sliboval 

nejrůznější ústupky, ale rozpad habsburské 

říše už tím zastavit nemohl. Nepomohlo mu 

ani omilostnění k trestu smrti pro velezradu 

odsouzených poslanců Klofáče, Kramáře a 

Rašína, ani jeho plány na korunovaci českým 

králem a další gesta. 

 Nejhlasitěji se samostatnosti doža-

dovali právě Češi ve spojení se Slováky. 

V Evropě to budilo určitý podiv. Například 

Frankfurter Zeitung přinesl obsáhlý článek 

dokazující, že by hospodářsky vyspělé Čechy 

mohly z jednotné střední Evropy znamenitě 

profitovat a stát se novým Švýcarskem. List 

se pozastavuje nad tím, že Češi dávají před-

nost svobodě a nejisté budoucnosti před po-

hodlnou existencí v rámci nějaké „širší 

vlasti“. 

 Reaguje tak mimo jiné na Tříkrálovou 

deklaraci – první opravdu zásadní projev 

protihabsburských a protirakouských 

Ročník 26            Únor  2018                             ZDARMA 

 

Před 100 lety vznikla Československá republika – 28. 10. 1918. 
 



postojů českých i slovenských politiků (v 

roce 1917 už sice vznikl Manifest českých 

spisovatelů, který také volal po spojení Če-

chů a Slováků, nicméně předpokládal ještě, 

že se tak stane v rámci federalizace Rakou- 

sko-Uherska). 

                                  Pokračování příště  

 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 30. ledna 2018. 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 

14 členů zastupitelstva. 
 

2. Schvaluje všemi hlasy podat žádost o dotaci  

na rekonstrukci veřejného osvětlení z Progra- 

mu obnovy venkova Libereckého kraje. 
 

3. Schvaluje všemi hlasy podat žádost o dotaci  

do Dotačního fondu požární ochrany Liberec- 

kého kraje na pořízení dýchací techniky. 
 

4. Schvaluje všemi hlasy připojení se obce 

Chotyně k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“.  
 

5. Schvaluje všemi hlasy dar do výše 40 000,- 

Kč na zakoupení stanů skautům – Junák – 

český skaut, středisko Hrádek nad Nisou. 
 

Rady pro nejen začínající 

zahrádkáře od souseda Franty 
Drazí sousedé, zahrádkáři a pěstitelé všeho 

možného, i když je jaro ještě dost daleko a 

příroda spí, nebo spíš dřímá, člověk 

zahradní již musí být v plné síle a 

rozmýšlet, co v tom letošním roce bude od 

své zahrádky chtít. No a podle toho si svou 

zahrádku bude mu-set připravit. 

Prohlídneme ovocné stromy, a pokud se 

rozhodneme ovocnou část zahrady vylepšit, 

odstraníme staré málo plodící stro-my a 

připravíme jarní výsadbu nově nakou-pených 

stromků z velké chuťové nabídky odrůd 

prezentovaných na podzimní výstavě 

v hasičárně. Pokud chceme některé stromy 

přeroubovat, tak je nejvyšší čas nařezat si 

rouby a uskladnit je v chladu. Nejlépe je za-

pícháme na severní straně budovy, kam slu-

níčko nedosáhne, nebo pokud máme chladný 

sklep, tak je zapícháme do kbelíku s vlhkým 

pískem a uložíme do sklepa. 

Řekl bych, že již je ten správný čas na ná-

kup semen, na přípravu výsevních misek a 

miniskleníčků. Jejich pořádné vymytí, přípa-

dně desinfekce. Koncem ledna vysévám odol-

nější odrůdy salátu, a pokud chci mít slušné 

papriky, tak je rovněž vyseji do misek. Ty 

pak umístím na parapet okna (jih – jihový-

chod). Rajčata a okurky vysévám později, 

aby sadba nebyla pro nedostatek světla vy-

tažená.  

Pokud máte uložená jablíčka, řádně je pro-

hlídněte. Napadená hnilobou nebo plísní vy-

třiďte a odneste ze sklepa. Ta povadlá se 

dají spotřebovat v kuchyni třeba na štrúdl 

nebo jablíčkové lívance, ty jsou obzvláště 

dobré.  

Tak teď, když jsem vám řekl, co jsem měl 

na srdci, už jen popřeji hodně zdraví, pěsti-

telských úspěchů a šťastných dní.  

                                 Váš soused Franta 

 

Společnost Dolmen představuje 

novou sociální službu 
  

     Společnost Dolmen má dlouholetou zkuše-

nost s poskytováním sociálních služeb dospě-

lým lidem s mentálním postižením a kombino-

vanými vadami. Vznikla v roce 2006 s cílem 

vytvořit alternativní pobytovou službu pro do-

spělé osoby s mentálním postižením, aby ne-

musely prožít svůj život ve velkých zařízeních. 

Díky projektu „Podpora samostatného bydle-

ní“ se mohli již v roce 2007 přestěhovat do 

chráněného bydlení společnosti první klienti 

z domovů pro osoby se zdravotním postiže-

ním. V následujících letech se zvyšoval nejen 

počet klientů a chráněných bytů, ale objevila 

se i poptávka po dalších službách, které dosud 

na trhu sociálních služeb chyběly. Společnost 

postupně získala důležité místo mezi nestátní-

mi organizacemi v oblasti poskytování sociál-

ních služeb a dnes má ve své nabídce již tři 

sociální služby – Chráněné bydlení, Sociálně 

terapeutickou dílnu a Podporu samostatného 

bydlení, a to na území Libereckého a Karlo-

varského kraje.      



     Na základě potřeby definované Libereckým 

krajem se Společnost Dolmen rozhodla v le-

tech 2018 až 2020 zapojit do projektu Liberec-

kého kraje „Podpora a rozvoj služeb v komu-

nitě pro osoby se zdravotním postižením v Li-

bereckém kraji“, který bude spolufinancován 

z prostředků Evropské unie, Operačního pro-

gramu Zaměstnanost. V rámci tohoto projektu 

dojde k rozšíření terénní služby Podpora sa-

mostatného bydlení, a to v lokalitě správní-

ho území obcí s rozšířenou působností Ja-

blonec nad Nisou, Liberec, Tanvald a Frý-

dlant. Služba nabízí šanci dospělým lidem 

s mentálním postižením a kombinovanými 

vadami, kteří potřebují pomoc a podporu na 

své cestě k co nejvíce samostatnému životu, 

ale nechtějí se stěhovat ze svých domovů či žít 

v pobytové službě. Ráda by také pomohla ro-

dinám s dospělým členem s postižením, které 

se obávají toho, co s ním bude, až jim dojdou 

síly. Služba nabízí možnost, včas se připravit 

na co nejvíce samostatný život. Je založená  

na individuálním přístupu, což znamená, že je 

klientům poskytovaná pomoc a podpora pouze 

v těch oblastech života, ve kterých to skutečně 

potřebují. Pro bližší informace, prosím, konta-

ktujte sociální pracovnici společnosti Mgr. Re-

natu Bečkovou (tel.: 725 841 763; e-mail: 

beckova@spolecnostdolmen.cz) nebo 

koordinátorku služby Mgr. Bohdanu Bensaou-

cha (tel.: 776 662 676; e-mail: 

bensaoucha@spolecnostdolmen.cz). 
 

Odpady 
1/ Poplatek za odpad 

Vše zůstává stejné jako v loňském roce, 

takže částka 550,- Kč na osobu a rok a děti 

do 10-ti let jsou osvobozené, to znamená, že 

poprvé se za ně platí v roce, kdy jim je 11 

let. Poplatek je možno zaplatit ve dvou 

splátkách, první část je splatná do 31. 5. 

2018 a druhá část do 30. 11. 2018. 

2/ Popelnice 

Pokud máte nějak poškozenou popelnici 

(např. utržené víko), dejte vědět na obecní 

úřad, domluvíme opravy nebo výměny. 

3/ Bioodpad 

V současné době je pouze jeden kontejner 

na místě proti restauraci U lip. Na jaře, až 

začnou práce na zahradě, budou zase dva 

kontejnery – jeden u sokolovny a jeden proti 

restauraci U lip. 

4/ Stavební suť 

Na jaře opět bude na stejné místo kontej-

ner na suť postaven.   

5/ Papír 

Svázaný nebo papír v krabici můžete nosit 

buď do kůlny na zahradě školy nebo na 

obecní úřad – peníze za veškerý papírový 

sběr jdou dětem do školy, takže čím více 

papíru, tím více peněz pro naše děti. 
 

Svatý Valentýn (14. únor) 
Život sv. Valentýna je historicky doložen. 

Pocházel z města Terni nedaleko Říma a žil 

ve 3. století. Byl biskupem, o jeho působení 

se vyprávějí legendy. Měl také lékařské 

schopnosti, vyléčil mimo jiné dívku, do které 

se zamiloval. V jedné z legend se vypráví, že 

prý tajně oddával zamilované páry, aby muže 

ochránil před odchodem do války. Tehdejší-

mu vladaři císaři Claudiovi II. se jeho postoj  

k uzavírání sňatků nelíbil, nechal ho uvěznit 

a po krutém mučení byl 14. února roku 269 

popraven. 

Tohoto dne slaví svátek všichni zamilovaní. 

Existuje mnoho domněnek  a spekulací, proč 

a kdy tento svátek vznikl. Legenda však pra-

ví, že dcera žalářníka, který střežil uvězně-

ného Valentýna, se do něho zamilovala. On jí 

před popravou napsal na rozloučenou dopis 

s podpisem „S láskou Tvůj Valentýn“. A tak 

prý vznikly známé „valentýnky“ – anonymní 

přáníčka, která si v tento den posílají zami-

lovaní.  

Mezi nejčastější symboly, které se v nich 

objevují, jsou srdíčka, květiny, rudé růže, 

bůžek Amor, šípem prostřelené srdce, holu-

bičky a labutě. Speciálně k těmto jmenova-

ným ptákům se váže pověra, že si v tento 

den vybírají své partnery, se kterými, jak je 

známo, zůstávají po celý život. Proto také 

symbolizují nejen lásku, ale také věrnost. 

Další pověry a praktiky, které se k tomuto 

svátku váží: 

Zamilovaní by měli posnídat „valentýnský 

toast“ – potřený máslem a posypaný skořicí. 
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Vzájemně by se měli obdarovat malými dá-

rky, přičemž se zvláště cení dárek, jenž 

překvapí a rozesměje. 

Potomci v tento den také oceňují lásku a 

věrnost svých rodičů darováním květin nebo 

sladkostí. 

Láska k domácím přátelům se projevuje uvá-

záním červené stuhy kolem krku. 
 

Pranostiky pro měsíc únor 
Únor bílý – pole sílí. 
Únor – úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě 
tele a v kobyle hříbě. 
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již 
nepodrží. 
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu 
poleze za kamna. 
V únoru sníh a led– v létě nanesou včely med. 
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima 
potom bývá. 
Jestli únor honí mraky, staví březen 
sněhuláky. 
Když únor vodu spustí, ledem ji březen 
zahustí. 
Teplý únor – studené jaro, teplé léto. 
Co si únor zazelená – březen si hájí; co si 
duben zazelená – květen mu to spálí. 
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto. 
Můžeš-li se v lednu vysvléci do košile, 
připravuj si na únor kožich. 
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí 
se na poli neurodí. 
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy 
kácí. 
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký 
srpen. 
 

V knihovně je volně k dispozici brožura 

POZOR, DROGY! 
Informace pro rodiče, sourozence a 

všechny, kdo pracují s dětmi. 

Knihovna – statistika 
Registrovaní uživatelé – dospělí 28, děti 42 
Celkem poplatky za registraci – 2 500,- Kč 
Výpůjčky – beletrie děti 221, naučná děti 37, 
beletrie dospělí 1 719, naučná dospělí 100 
Internet – 16 návštěvníků 
V roce 2017 nakoupeno 131 nových knih 
Výměnný fond – beletrie dospělí 122, beletrie 
děti 34, naučná dospělí 14 
Návštěva knihovny – dospělí 523, děti 284 

Čtení v knihovně – akce MŠ a ZŠ – 171 
 

Nové knihy v knihovně: 
Manželovo tajemství 
České Vánoce Josefa Lady 
Dášeňka čili život štěněte 
Megaencyklopedie 
Nečekaná úmrtí zapsaná do dějin 
Předčasná úmrtí zapsaná v dějinách 
Karlík a továrna na čokoládu 
Vypadni z mýho života! 
Harry Potte a Kámen mudrců 
Zakázaná láska u císařského dvora – František 
Ferdinand a Žofie z Hohenbergu, rozená 
hraběnka Chotková 
Řeka bohů 
Londýnský případ 
Uličnice 
Štvanice 
Jedinečná dovolená Franka Derricka, 82 let 
Císařská vyhlídka 
Dvojitý gambit 
Tanec bohů 
Údolí ticha 
 

Golfové hřiště hledá 

spolupracovníky, brigádníky na 

sezónu 2018. 
Místo – golfové hřiště Grabštejn 

Pozice: 

Údržba golfového hřiště 

Recepční 

Kuchař/kuchařka 

Kontakt: +420 607 932 216 
 

Maškarní ples pořádaný   

Svazem žen                      

se koná 17. března.                     

Bez témat, fantazii se meze 

nekladou. 
 

V úterý 27. února 2018 od 18.30 hodin se koná 

v Domě s pečovatelskou službou 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 
Program na plakátech 

Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 

MK ČR U 11 793. 


