
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Středová plocha 
Krásně se nám začíná zelenat naše středová 

plocha.  Jistě jste si všimli, že tam jsou ori-

entační mapky a u hřišť  návštěvní řády. Psi 

nesmí pobíhat volně, z obou stran máte py-

tlíky na psí hovínka a koše. Sbírejte je, pro-

sím, a pokud uvidíte někoho, kdo tak nečiní, 

řekněte mi to a já s ním promluvím. Ani lidi 

(velcí i malí) by zde neměli dělat svoji po-

třebu. Proto jsou odemčené venkovní zácho-

dy z boku sokolovny, hlídáme je, uklízíme a 

doplňujeme papír. Na odpadky jsou po celé 

ploše koše. Nečmárat na lavičky a herní 

prvky, je zde zákaz kouření a pití alkoho-

lických nápojů. A také sem nepatří koně, ani 

mlatové cestičky, ani ovál pro bruslaře není 

dělaný na koně. S koňmi, prosím, běžte do 

přírody mimo obec.  

Letos určitě ještě nebude možné využívat 

fotbalové hřiště, takže ani nebudeme dávat 

branky – máme je, ale dají se až příští jaro. 

Potřebujeme, aby se tam založil pořádný 

trávník. Takže taky ještě vydržte a mimo 

cestičky moc nešlapejte. 

Děkuji moc, že se všichni budeme snažit, 

aby nám to co nejdéle vydrželo hezké. 

                                            starostka 

 

Informace pro občany ČR 
Plánujete letní dovolenou v zahraničí a 

nemáte platný cestovní pas? 
 

Požádejte o vydání nového cestovního pasu a 

nenechávejte podání žádosti až do doby před letní 

turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným 

frontám na úřadech a ušetříte čas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si, do kdy 

platí. Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii, 

zjistěte si u zastupitelského úřadu daného státu, 

jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu 

vyžaduje. 

 

Upozorňujeme, že dnem 26. června 2012 skončí 

možnost cestování dětí zapsaných v cestovních 

dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít kaž-

dý občan České republiky k vycestování do za-

hraničí vlastní cestovní doklad. Z tohoto důvodu 

doporučujeme včas požádat o vydání cestovního 

dokladu dítěti. K vycestování do států Evropské 

unie lze kromě cestovního pasu použít rovněž 

občanský průkaz. Od 1. ledna 2012 lze požádat o 

vydání občanského průkazu také pro občany 

mladší 15 let. 

 

Kloboukový den v MŠ 
V pondělí 12. března bylo v naší školce vese-
lo. Od brzkých ranních hodin přicházely děti 
s různými pokrývkami hlavy, neboť konečně 
nastal ten dlouho očekávaný „Kloboukový 
den“. Každý se chlubil svým výtvorem, ně-
kteří odmítli sundat svou pokrývku hlavy i na 
svačinu. Při módní přehlídce na „molu“ byly 
k vidění velmi zajímavé kloboukové kreace. 
Nechyběl klobouk bonbónový, motýlkový, 
pavoučí či čarodějný a dokonce i jeden 
s originálním ptačím hnízdem. Opravdu se 
bylo na co koukat a porota měla plné ruce 
práce s udílením bodů. Po přehlídce následo-
vala oblíbená diskotéka, kterou jsme zákon-
čili společným fotografováním. Pak už nás 
čekala jen dopolední vycházka, která se 
k nespokojenosti našich dětí, musela obejít 
bez vyrobených modelů. Pro nepřízeň počasí 
každý vyrazil jen se zimní čepicí. 
 
 

Ročník 20                     Duben 2012                 ZDARMA 

 

29. 9. 1962 byla slavnostně otevřena sokolovna  

T. J. Sokol Chotyně 



ZÁPIS 

do Mateřské školy v Chotyni 

(pro školní rok 2012 – 2013) 

 

3. května 2012  

od 8.00 do 16.00 hodin 

 
Děti budou do MŠ přijímány na základě 

stanovených kritérií. K zápisu nutný 

občanský průkaz rodiče a rodný list 

dítěte. Další informace na tel. čísle 

482 723 150. 

 

MAŠKARNÍ PLES 
Dne 17. 3. 2012 o.s. Svaz žen Chotyně pořá-
dalo v místní sokolovně již tradiční maškarní 
ples ve stylu „pohádkové bytosti“. 
Již při vstupu vás přivítali klauni, kuchyň se 
proměnila v ráj plný andělů a z baru bylo 
peklo čertů a čertic. K tanci a poslechu hrála 
kapela MAX BAND, která ví, jak roztančit a 
pobavit plný sál lidí včetně masek jako jepti-
šky, Karkulku, Kelly family, Palečka a jeho 
kamarády, kouzelnice, uklízecí komando, 
zvěrokruh atd. Ti všichni se dokázali bavit a 
tančit až do pozdních nočních a brzkých ran-
ních hodin. Kolem půlnoci bylo vyhlášení 
masek a rozdávání opět krásné a bohaté tom-
boly, za kterou děkujeme všem sponzorům a 
dárcům, kteří přispěli. 
Velký dík patří organizátorům a všem, kdo se 
na této akci podíleli a taky těm, kdo se doká-
zali do masky ustrojit a tím přispět k dobré a 
veselé náladě maškarního plesu. 
Ještě jednou díky za o.s. Svaz žen Chotyně 
jedna z vás. 
 

Mail, který dostali manželé 
Koutníkovi po Country bálu 

 
Milá Zlatko, 
moc děkujeme za krásný country bál. Jste 
prostě skvělí – Vy dva, Vaši přátelé a celý 
kolektiv sehraných lidí, kteří se podílejí na 
přípravě country bálu. Opět jste nás pře-
svědčili o tom, že to není jen v hodinách obě-
tavé práce, ale že úspěch spočívá v tom, že 

přípravě věnujete i srdce a lásku. Velmi nás 
dojalo vystoupení dětí z dětského domova 
v Jablonném v Podještědí. Dlouho budeme 
vzpomínat na malé ŠMOULY, na taneční 
vystoupení a dojemnou písničku zpívanou 
dětmi a panem ředitelem („Říkej mi táto, že 
jsem tvoje zlato…“). Milý byl i ohlas přítom-
ných Chotyňáků. 
S dětmi z DD jsme se setkali již několikrát – 
pamatujeme si jejich tváře a také tváře lidí, 
kteří o tyto děti pečují. Vždy máme z těchto 
setkání velmi dobrý pocit, protože personál 
DD se o svěřené děti stará mimořádně srdeč-
ně. Vztahy mezi dětmi i dospělými jsou ne-
formální, je to prostě velká RODINA. 
Ani letos jste nás nepřipravili o překvapení – 
tanečnice z libereckého divadla s kankánem – 
to bylo nádherné zpestření. Ještě mi zbývá 
pochválit výborný guláš a řízky a také tom-
bolu. Prostě jste vše zvládli na jedničku. 
Jedničku si zaslouží i kapela SEŠLOST – 
nenechávala tanečníky zahálet a všichni si 
užili tance podle chuti. 
 

Koleda – lidová tvořivost 
Hody, hody, doprovody, já jsem malý 

blbeček, 
jak bych jinak mohl koupit za pajdu deset 

vajíček ! 
Ještě že tu pomlázečku dovedu si uplíst 

sám, 
to mi letos k štěstí stačí, já už fakt víc 

nehledám ! 
Leda že bych našel klacek na tu verbeš 

prohnanou, 
přes jajka bych je pak natáh, až by pěli 

hopy, hou ! 
Hody, hody, doprovody, uctívejme tradici, 
nalejte od všeho trošku, ať mám pěknou 

opici ! 
 

Letos v září (15.9.) oslavíme 

50. výročí otevření sokolovny 
Vybírám úryvek z naší knihy o Chotyni, která 

se této kapitole dějin věnuje. 

  Ze vzpomínek pamětníků, které vyšly 

v brožurce vydané k 25. výročí otevření 

sokolovny: A co u nás v Chotyni? 



Všechny poválečné celospolečenské udá-

losti se velice intenzivně promítly i do ži-

vota tělovýchovy a sportu v naší obci. 

Ihned po osvobození v roce 1945 bok po 

boku s průběhem procesu dosídlování po-

hraničí rostla v lidech touha sdružovat se 

v zájmových organizacích. Léta války pro-

žitá v izolaci vyburcovala v lidech touhu 

trávit společně v kolektivu co nejvíce ča-

su. Tak došlo v naší obci i na organizované 

cvičení. Po zdravém protáhnutí těla touži-

li muži, ženy i žactvo. Cvičilo se „U Patoč-

ků“, později na sále „ U Ederů“. Pamětníci 

dnes již s úsměvem vzpomínají na tehdejší 

podmínky, kdy prostory na cvičení s níz--

kým stropem nedovolovaly ani udělat stoj 

na bradlech.. Jen ti nejmenší si mohli do-

volit stoj pouze o ramenou. Přesto, anebo 

právě proto, bylo v lidech tolik nadšení. 

Velkou motivací byl i XI. všesokolský slet 

v Praze, na který se usilovně nacvičovalo i 

v Chotyni a sportovci z našich řad na tom-

to sletě na Strahově také cvičili. O vel-

kém nadšení svědčí například i to , že teh-

dejší nelehkou situaci v zásobování, která 

byla velmi tvrdě svázána lístkovým systé-

mem, naši chotyňští řešili i společným vy-

krmením prasete, aby bylo na přilepšenou. 

Cvičilo se v Chotyni, cvičilo se i v Dolní 

Suché. Zdejší tělovýchova prošla stejně 

jako tělovýchova v celospolečenském mě-

řítku řadou úskalí, organizačních změn a 

překonala ve svém rozvoji řadu překážek. 

Tím vším vždy dokazovala svoji života-

schopnost.   Naše TJ Sokol sdružovala 

vedle základní a rekreační tělovýchovy i 

další sportovní oddíly. V samém začátku 

se o vavříny slávy snažili fotbalisté, kteří 

se svým pláckem procestovali řadu cho-

tyňských parcel. Postupem času to byla 

odbíjená, nohejbal, košíková, kulturistika 

a velmi oblíbený atletický mládežnický ví-

ceboj a další. Rozvoj těchto odvětví spor-

tu si vyžádal vybudování dalšího sporto-

viště. Začalo se za podpory odborových  

organizací místních závodů se stavbou 

kulturního a tělovýchovného domu. To se 

psal rok 1949. Pro stavbu jednota Sokol 

získala budovu bývalé zlikvidované továr-

ny na broušení skla, která patřila rodině 

Czerzovských. Dílo podpořené nadšením 

šlo, jak se říká, od ruky a záhy spatřila 

světlo světa hrubá stavba. Tato etapa 

výstavby vyčerpala nadšence, ale i poklad-

nu do té míry, že na dlouhá léta zcela 

osiřela.Vykonané dílo pozvolna ničil zub 

času. V prostorách jeviště se docela do-

bře dařilo břízkám, položené krovy hnilo-

ba proměnila v ruiny. Tak pozvolna plynul 

čas a lidé v domácnostech vyměnili deset 

ročních kalendářů, než v obci dozrálo od-

hodlání.   Našlo se několik nadšenců a obě-

tavců, kteří poloamatérsky a s pomocí 

„fachmanů“ – řemeslníků posoudili stav 

tehdejšího rumiště. Potom přišla řada spo-

lečně prosezených dlouhých večerů s hla-

vami v dlaních. Jako jeden muž se posta-

vili za rozhodnutí – pokračovat. Vyžado-

valo to celou řadu jednání, přesvědčování 

na úrovni tělovýchovných orgánů i orgánů 

státní moci, jak okresu, tak i kraje. Přes 

značné potíže se podařilo získat souhlas, 

příděl stavebních hmot a sdružené pro-

středky pro pokračování ve stavbě.   

Dalším historickým datem je 11. duben 

1960, kdy byla stavba obnovena podle 

upraveného projektu a kdy byl ustaven 

stavební dozor. První zápis do stavebního 

deníku provedl s. Stehlíček, pracovník 

Stavokombinátu, který byl funkcí dozoru 

pověřen. Bez přehánění lze tvrdit, že tou-

to stavbou žila celá obec. O brigádnickou 

výpomoc nebyla nouze. Nejprve bylo nut-

né ze staveniště odstranit všechno, co 

stavbě překáželo a co z původní hrubé 

stavby bylo již špatné. Mnozí z hrůzou 

vzpomínají na rizika tohoto podnikání, ale 

vidina dokončeného díla ku prospěchu celé 

obce byla příliš silná. Odborné práce pro-

váděl Stavokombinát, další profese pak 

řemeslníci a brigádníci z obce.   Nešlo 

všechno tak hladce, jak se zde snažíme 

vylíčit, ale přesto se pozvolna přibližoval 

velký den 29.září 1962, kdy chotyňští 



sportovci převzali z rukou tehdejšího 

předsedy místního národního výboru s. 

Josefa Rudolfa klíče od sokolovny. 

Obrovské dílo se skvělo novotou. Slav-

nostní program otevření byl obohacen 

koncertem orchestru Karla Valdaufa 

s jeho sólisty v čele s populární Zorkou 

Kohoutovou.   Každý z chotyňských byl 

hrdý na vykonané dílo. Kdo ze sousedních 

měst, obcí a jednot se mohl tehdy pochlu-

bit takovým dílem? Pocit hrdosti z vyko-

naného díla byl v duších takových lidí, ja-

ko například Františka Březky, Josefa 

Veleho, Josefa Boháče, Josefa Mikuláška, 

Adolfa Pešiny, Václava Zejdy, Jiřího No-

váka, Aloise Tomišky, Emila Havla, Karla 

Hádka, Eduarda Vodáka, Josefa Dlouhé-

ho, Emila Dontha, Jiřího Bartoně, Josefa 

Česáka, Věroslava Březky, Miroslava Bar-

toně, Ladislava Březky, Aloise Drahoňo-

vského, Ladislava Pleštila, Josefa Mareše, 

Josefa Rudolfa, Josefa Kraje, Karla Ku-

čery, Karla Zemana, Josefa Bíma, Otaka-

ra Flégla a ještě dalších, zcela právem. Je 

to dílo, které do dnešních dnů vydává svě-

dectví o jejich charakteru a schopno-

tech, o jejich lásce k obci a lidem, kteří 

v ní žijí. Mnozí z jmenovaných již nejsou 

mezi námi. Věnujme jim při této příleži-

tosti alespoň krátkou tichou vzpomínku, a 

z tohoto místa vřelý dík a úctu.   Po uve-

dení sokolovny do provozu začal prudký a 

spontánní rozvoj tělovýchovné činnosti 

v Chotyni.  

SMS Info kanál 
Pokud chcete dostávat aktuální SMS zprávy  

z OÚ Chotyně a dosud nejste přihlášeni, níže  

je uveden způsob přihlášení nebo odhlášení. 

Při přihlášení: 

na tel. číslo 605 733 680 zašlete SMS zprávu 

ik  chotyne  reg 

 

Při odhlášení: 

na stejné tel. číslo zašlete SMS zprávu 

ik  chotyne  odreg 

 

 

Brána Trojzemí – kino 
čtvrtek 26.4. v 17 hod., pátek 27.4. v 19.30 hod., 

sobota 28.4. v 17 hod. a neděle 29.4. v 19 hod.  

MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK 
čtvrtek 26.4. v 19.30 hod., pátek 27.4. v 17 hod. 

S LEDOVÝM KLIDEM 

sobota 28.4. v 19.30 hod., středa 2.5. v 19.30 hod. 

VRTĚTI ŽENOU 

 

Pálení čarodějnic 
 

Tento rok ještě na ploše u 
sokolovny, protože středová plocha 

potřebuje pořádně zatravnit. 
 V pondělí  30. 4. v 18 hodin 

zapálíme oheň. Pro děti špekáčky a 
pití zdarma, kdo přinese čarodějnici 

na spálení,  
dostane ještě překvapení. 

Dospělí si budou moci špekáčky a 
točené  pivo zakoupit – občerstvení 

zajistí členové T. J. Sokol 
Hrát bude skupina VOBUTÝ 

 
Nabízíme zapůjčení grilů 

velký gril (cca 65 kg – sele) á 500,- 
Kč/den nebo dle dohody 

malý gril (cca 15 kg – kýta) á 250,- 
Kč/den nebo dle dohody 

Info p. Fedáková 731 529 985 
vratná záloha 2 000,- Kč 

 
Připomínáme splatnost poplatků za 

odpad a za psy do konce května 

 
41. ročník Lužické padesátky se jde 

v sobotu 5. května 2012. 

 
V pondělí 30.4. bude Obecní úřad 

uzavřen z důvodu čerpání dovolené. 

 
 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační 
číslo MK ČR E 11 793. 


