
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Blýská se na lepší časy 
Doufám a snad to tak i bude. Myslím, že vši-

chni pro to musíme udělat maximum. Takže, 

když nám snad konečně dají volnost v nošení 

roušek venku, buďme k sobě fajn a respek-

tujme, že tu roušku venku mít nemusím, ale 

můžu. Víc o tom psát nebudu. 

Náš pan hejtman Martin Půta nám staros-

tům napsal na začátku každého krizového 

týdne prima dopis. Dnes v pondělí 11. května 

přišel tento: 

Vážené starostky, vážení starostové, mílí 

přátelé, 

je za námi osm týdnů v situaci, kte-

rou jsme nečekali, nebyli jsme na ni připra-

veni, a přesto se s ní zvládli vyrovnat. 

Hodnocení toho, jak se nám to všechno po-

vedlo zvládnout, nechám na jiných. Nejsem, 

snad z pochopitelných důvodů, nezaujatý a 

nestranný. 

Byl jsem v sobotu na kole s přáteli a nejsta-

rší dcerou a připomněl si, kolik zajímavých 

míst je jen malý kousek od místa, kde žiji 

celý život. Transbordér v Andělské hoře, 

zřícenina hradu Hamrštejn založeného ve 

14. století, stoupání Machnínem a krásný 

sjezd Vískou, občerstvení Na kopečku a 

chybějící kus cyklostezky Nisa mezi Bílým 

Kostelem a Chotyní. Prostě ochutnávka vol-

ného dne bez všech omezení, opatření a dů-

razných doporučení. Ale s úkoly, které jsou 

před námi. Hned zítra ráno nás čeká návrat 

do reality všedních dní s koronavirem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celá společnost se podle mého vnímání na-

chází v situaci, kdy nad všechny obavy a 

strachy převažuje touha po návratu do vše-

dních a normálních dní, dní bez roušek a za-

vřených hospod. 

Zároveň jsou v každém z nás pochybnosti a 

obavy z dalších měsíců. Také proto se Rada 

Libereckého kraje rozhodla v minulém týdnu 

nakoupit nano masky, které od nápadu do 

výroby vyvinuly za posledních sedm týdnů 

dvě české firmy v Liberci a Turnově. Jejich 

účinnost proti částicím o velikosti viru je 

podle měření 99,9%, a na rozdíl od mnoha 

ochranných pomůcek, kterými jsme byli zá-

sobováni leteckým mostem, jako ochrana 

proti Covid 19, fungují. Chceme být připra-

veni na druhou vlnu, se kterou operuje řada 

epidemiologů, a nechceme být znovu závislí 

na dodávkách z Číny. O ceně a kvalitě dodá-

vek psát nebudu a o ekonomických aspek-

tech některých „obchodů“ raději nebudu 

přemýšlet a zaplňovat si tím hlavu. 

Je před námi období po koronaviru. Blíží se 

a všichni se na něco těšíme, avšak někde za 

tím těšením máme nejspíš každý z nás i 

skryté obavy. Bude to stejně těžká doba 

jako první dny a týdny krize a nouzového 

stavu. Budeme hledat úspory v rozpočtech, 

a naopak hledat cesty, jak podpořit naše 

malé a střední firmy a podnikatele, které 

jsou v našem kraji doma, zaměstnávají 

zdejší lidi a úspěchy neměří jen růstem 

zisku a čtvrtletní výsledovkou. Budeme 

společně hledat způsoby jak podpořit kul-
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Před 110 lety byla do Chotyně zavedena elektřina z tepelné 

elektrárny v Andělské Hoře. 

Před 130 lety byl u nás založen Sbor dobrovolných hasičů. 
 



turní instituce, sportovní kluby a aktivity 

zajišťované dobrovolníky. 

Přeji nám všem, ať jsme v příštích dnech 

stejně úspěšní jako v minulých osmi týd-

nech. A když píši o úspěchu, je to především 

výsledek vaší práce pro obyvatele vašich 

obcí a měst. A skvělé spolupráce mnoha do-

brovolníků a lidí, kteří nečekali na to, co kdo 

udělá pro ně a pomáhali druhým, všude, kde 

to bylo potřeba. 

 

S pozdravem 

 
Pan hejtman je člověk, kterého si velmi 

vážím. Spolupracujeme již 18 let a nikdy 

jsem o jeho férovosti nepochybovala. 

Dopisy na začátku týdne byly vždy fajn a 

pomohly. 

Díky pane hejtmane. 

                     Starostka Chotyně 

 

Dary na sportovní činnost 

v roce 2020  
Žádosti se podávají do pondělí 18. května 

2020 do 16. hodiny na Obecní úřad Chotyně. 

Jednotlivci podají žádost volnou formou, 

kde budou uvedeny sportovní výsledky 

v roce 2019 a plán sportovních akcí. 

Sportovní oddíly v žádosti také psané 

volnou formou uvedou, na co dar chtějí 

použít. Pokud dostaly dar v roce 2019, na co 

ho použily a počet členů. 

Žadatel musí být starší 18-ti let a nesmí 

mít u obce žádný dluh!!! 

 

Povídky pana Mirka Černého 
Jak nám Dareček zachránil Trabanta 

   Když jsem tenkrát na severu Moravy Da-

rečka pro armádu kupoval, nevěděl jsem, že 

se mezi námi vytvoří pouto, které nedovolí, 

abych na něho zapomněl… 

   Vynikal na svoji dobu a úroveň německých 

ovčáků u nás elegantní stavbou těla i ladno-

stí pohybu a k lidem měl rovný a přátelský 

vztah. Nebyl to tedy žádný psí neurvalec, 

který vás kousne, aniž ví proč. Divil jsem se 

tenkrát, proč ho majitel prodává, ale byla to 

čistě jeho věc. Rozhodl jsem se však, že si 

Darečka ponechám jako svého služebního 

psa pro instruktáže a výuku psovodů. 

   Dareček sice nebyl žádný tvrdý obranář, 

ale v pachových disciplínách vynikal nad vše-

chny ostatní známé psy a myslím, že jsem 

neviděl dosud lepšího. 

   Byl jeden z posledních krásných prázdni-

nových víkendů a tak jsme se s manželkou 

rozhodli, že provezeme našeho nového Tra-

banta Českým rájem a závěrem výletu pře-

spíme někde „pod širákem“. Zabalili jsme te-

dy rychle nejnutnější a na zadní sedadlo po-

sadili Darečka, aby si také s námi užil tu 

„českorajskou“ pohodu.  A udělali jsme 

dobře. 

   Krátce před polednem jsme zdolali zříce-

niny Trosek, Pannu a Bábu a skrovný oběd na 

louce v podhradí chutnal všem. Další cesta 

vedla malými vesničkami k rybníku Věžák, 

který jsme znali od dřívějška a kde jsme ta-

ké chtěli přenocovat. Dáreček vystrkoval 

hlavu z okna a pozorně sledoval veškeré dění 

podél silnice, včetně venkovských koček. 

   U rybníka bylo plno, ale nakonec jsme pře-

ce jenom našli zapomenuté místečko u vody, 

kde jsme mohli zaparkovat auto a rozložit 

tábor. Dareček se ukázal jako zdatný pla-

vec, ale nebylo vhodné plavat vedle něho, 

zkoušel totiž občas vlézt někomu na záda a 

svézt se zadarmo. 

   Večer se pomalu snášel na naše malé tábo-

řiště a s ním i hejna krvežíznivých komárů. 

Rozdělal jsem proto malý ohníček a dbal na 

to, aby více kouřil nežli hořel. Výsledkem byl 

sice patrný úbytek komárů, ale více očouze-

né nežli upečené vuřty. Karcino-nekarcino-

genní, snědli jsme je všichni všechny. Nastal 

čas uložit se ke spánku. Kvůli komárům jsem 

ustlal manželce v autě a my s Darečkem už 

to tady nějak přežijeme. Navlékl jsem si 

poutko vodítka na zápěstí, zalehl vedle psa a 

přikryl nás oba zbylou dekou. Spánek však 



za moc nestál. Od vody táhl chlad a občas i 

nějaký komáří vytrvalec zkoušel ochutnat, 

jakou máme krev. Pak mě ale probudil rychlý 

pohyb psa. Dáreček z pod deky doslova vy-

skočil. Svítalo, bylo pět hodin ráno. Rozhlí-

žel jsem se kolem, zdali není v blízkosti ně-

jaká zvěř, ale nic jsem neviděl. Co tedy pro-

budilo psa do střehu? A pak jsem uslyšel i já 

nějaký vzdálený hluk, křik nebo zpěv? Ano, 

za nedalekým návrším se něco dělo a za 

chvilku již bylo vidět co. Z malého lesíka se 

vynořila skupina povykujících mladíků, zřej-

mě notně posílena alkoholem. Kolik jich bylo 

nevím, snad patnáct nebo dvacet, ale jakmile 

uviděli zaparkované auto, rozběhli se přímo 

k nám s pokřikem, že posadí „toho bakeliťá-

ka“ na vodu, zdali také plave. Neviděli mě ani 

psa, protože jsme byli schováni za autem a 

tak okamžik překvapení byl na naší straně. 

Nechal jsem je doběhnout na vzdálenost de-

seti metrů a pak jsme se objevili. Účinek byl 

silný a válečný pokřik o vodě a trabantu se 

proměnil ve sborové zahučení: ty vole! Aby 

také ne. Dareček stál na zadních, zavěšený 

do napnutého vodítka a za zuřivého štěkání 

ukazoval útočníkům svoje dlouhé bílé zuby. 

Bylo po boji. Parta zmateně ustupovala podél 

vody až se ztratila v mlhavém oparu. 

   Po mnoha letech situaci znovu rozebírám a 

nevím, jak bychom byli my i náš trabantík 

bez psa dopadli. Zcela určitě však vím, že 

Dareček byl ve správný čas na správném 

místě a zachoval se statečně proti velké 

přesile. Inu nejen fešák, ale i hrdina, ten 

náš Dareček. 

 

Grabštejn není strašidelný, ale 
dávají tu lišky dobrou noc 

(Rozhovor redaktora J. Loudy s kastelánkou 
hradu Grabštejn Ing. Arch. Ivou Bártovou, 

který vyšel v Libereckém deníku) 
Hrad Grabštejn má bohatou historii a od 
roku 1990 prošel značnou rekonstrukcí. 
Letos stejně jako ostatní hrady a zámky 
neotevřel své brány návštěvníkům, jelikož 
kvůli koronaviru byl v březnu odložen 
start sezóny. Život se zde ale nezastavil, 

pokračuje se ve zvelebovacích pracích a 
opravách. 
„Grabštejn není žádný strašidelný zámek, 
ale hrad, kde lišky dávají dobrou noc,“ 
usmála se místní kastelánka Iva Bártová. 
Jak se dotkla karanténa a bezpečnostní 
opatření hradu Grabštejn? 
Zrušil se termín začátku sezóny, který měl 
připadnout pro státní památky na 28. bře-
zna. A začali jsme tak trochu žít v nejisto-
tě, co a kdy bude. Práce na hradě ale neu-
staly, připravovalo se dál, byť v omeze-
ném rozsahu – s minimálním kontaktem 
s dodavateli a externisty. 
Připravili jste si nějaké alternativy pro 
lidi, aby na hrad nezapomněli? 
Snažíme se návštěvníkům, po kterých se 
nám stýská, hrad neustále připomínat. Ať 
už zhodnocením úspěšné loňské sezóny 
na našem webu, ale třeba také projektem 
virtuálních prohlídek, do kterých se Grab-
štejn zapojil. Zájemci o dění na památkách 
i jejich historii je mají možnost zhlédnout i 
zpětně na Facebooku pod hastagem 
skastelanempopamatce či na youtubovém 
kanálu ÚPS na Sychrově. 
Využili jste uzavření hradu k činnostem, 
které se nestíhají přes rok? 
Ano. Hrad má k dispozici jen 6 úvazků. 
Proto je „prodloužená doba příprav“ pro 
nás možností, jak se dostat k činnostem, 
na které by byl čas třeba až příští zimu. 
Jde o úklid nepřístupných míst, hradního 
lesoparku, ale třeba také řadu „neuchopi-
telných“ činností – likvidaci různého „di-
gitálního nepořádku“ tak, aby se nám lépe 
pracovalo v kancelářích, nebo snadněji ře-
šily inventury a třeba prodej zboží návště-
vníkům. 
Můžete přiblížit aktuální dění na hradě? 
Momentálně se pořád chystáme na otevře-
ní. Snažíme se reagovat na všechny poža-
davky tak, aby nás otevření hradu veřej-
nosti nezaskočilo nepřipravené. Úklid ex-
pozic je hotov, stačí pak „jen“ odkrýt po-
vlaky z nábytku, vyluxovat podlahy a vy-
třít. Nicméně paní uklízečka třeba využívá 
krásného počasí k mytí oken, které kvůli 
teplotním podmínkám s ohledem na expo-



náty v zimě prostě neuděláte. Uklízíme 
v depozitářích, reorganizujeme je. Opra-
vujeme nefunkční a rozbité části objektu. 
Zahradníci a údržbáři v parku odklízejí 
popadané větve po jarních orkánech a 
různý další nepořádek. Opravili jsme ces-
ty k hradu a „odzimováváme“ květenu. 
To se nezastavíte, že? 
Ano. Připravujeme také rozšíření druhého 
okruhu či nové dětské prohlídky tak, aby 
byly v souladu s povinnými opatřeními. A 
stále také pokračujeme v přípravě oblíbe-
ných letních akcí. Doufáme, že tak našim 
návštěvníkům zajistíme příjemný zážitek 
z hradu. 
Dá se odhadnout, jaké budou finanční 
ztráty? 
Ztráty budou rozhodně nezanedbatelné, 
konkrétní částku si ale nedovolím „střelit 
od boku“. Pro nás to bude o to složitější, 
že loňská sezóna byla pro Grabštejn histo-
ricky zdaleka nejúspěšnější, co do počtu 
návštěvníků i tržeb. Snažíme se tak šetřit 
na všech frontách, doufám ale, že to náv-
štěvníci nepocítí. Určitou úroveň a kvalitu 
musíme udržet. 
Chystáte po znovuotevření nějaké novi-
nky? Na co byste nalákala návštěvníky? 
Hlavním tahákem, doufáme, bude zmiňo-
vané rozšíření druhého okruhu. A to o 
prostory věnující se stavební historii hra-
du. Nabídneme třeba nálezovou situaci 
s fragmentem pozdně gotického portálu, 
vše zachované in situ, na původním místě 
a bez zásahů. Po letech výzkumů budeme 
moci prezentovat archeologické nálezy 
z hradu a jeho okolí. Mohu prozradit, že 
se v našem kraji bude jednat i o pár napro-
stých unikátů. Další změnou pro naše ná-
vštěvníky bude nově pojatá a vybavená 
pokladna. V neposlední řadě chystá novi-
nky i hradní krčma, kde se lze občerstvit 
třeba během čekání na prohlídku. 
V čem si myslíte, že je hrad Grabštejn 
originální? 
Grabštejn je jedinečný tím, že si ve správ-
ný okamžik k sobě „připoutá“ správné li-
di, kteří ho posouvají dopředu. Vezměte si 
třeba, jak vypadal před třiceti lety, a jak 

vypadá a působí dnes. To by se bez přis-
pění mnoha organizací či dobrovolníků 
nikdy nepodařilo. Grabštejn jim vděčí za 
to, že se dostal do stavu, který mu mnoho 
památek může jen závidět. Jedinečná je i 
okolní krajina, která nabízí možnost toho 
spoustu poznat i v okolí hradu. 
Můžete popsat svou cestu, jak jste se 
stala kastelánem? Jak dlouho už na této 
pozici působíte? 
Na „druhé straně“ památek – ve službách 
pro návštěvníky – se pohybuji už od 
svých patnácti let. Nejprve jsem byla prů-
vodkyně. Časem se mi podařilo nahléd-
nout za roušku jejich tajemství i během 
studia na Fakultě architektury ČVUT. Na 
cestě za snem stát se kastelánem mě ovli-
vnil i můj bývalý nadřízený, dnes už kole-
ga, kastelán Jirka Holub z Hrubého Roho-
zce. Už v mých šestnácti mi tenhle „ko-
nec“ predikoval. Před sedmi lety jsem se 
spíš ze zvědavosti zúčastnila výběrového 
řízení na kastelána Grabštejnu. A ono to 
tehdy vyšlo. Jsem tu už sedmou sezónu a 
jsem za to ráda. 
Je ještě něco, čím vás dokáže hrad 
překvapit? 
To víte, že ano. (úsměv) V rámci jeho 
dlouhé historie  jsem tu strávila jen její 
mizivou část a tajemstvím tak zůstává 
třeba zahaleno. Například, kdo přesně, 
kdy a v jakém rozsahu hrad založil. To je 
častá a oblíbená otázka návštěvníků. My 
samozřejmě máme určitou představu, ale 
těžko se někdo zaručí, že je stoprocentní. 
Proto mě loni během archeologického prů-
zkumu horního nádvoří překvapila, stejně 
jako kolegy památkáře, existence starší 
stavby ukryté našim zrakům pod jeho po-
vrchem. Zatím pouze odhadujeme, jaký 
účel plnila… A v neposlední řadě prochá-
zka kolem hradu vždy překvapí tím, co je 
zase potřeba udělat, co se kde pokazilo. 
Pro děti, ale i některé dospělé, předsta-
vuje život na hradu splněnou pohádku. 
Je opravdu život na hradě pohádkový? 
Tahle otázka souvisí s tím, co jsem zrovna 
zmínila. Ano, z vnějšího pohledu je to krá-
sné, romantické. Což svým způsobem 



opravdu je. Často se z toho ale romantika 
vytrácí, někdy si spíš než hezkého západu 
slunce všimnete toho, co je v nepořádku. 
Žijete vlastně pořád v práci, a tak mozek 
chtě nechtě pracuje od rána do večera a 
někdy i v noci. 
Jsou s Grabštejnem spojené nějaké 
pověsti nebo strašidla? 
Pověstí je jako všude mnoho. O tom, jak je 
skála, na níž hrad stojí, protkána spletí 
chodeb vedoucích do Hrádku nad Nisou 
či ještě dál, o tom, co se tu kdy událo. Ně-
co se zakládá na pravdě, něco je spíš zbož-
ným přáním vypravěčů a posluchačů ta-
kových příběhů. 
Budíte se někdy strachem? 
Zatrne mi, jak jsme po těch sedmi letech 
s hradem propojeni. Takový noční po-
plach kvůli neklidným pavoukům či vě-
trem otevřenému oknu, který přijde ve 
chvíli, kdy člověk sám prožívá vypjaté 
chvíle, vybízí k myšlence, že to hrad vní-
má, což je dílem milé, dílem trochu děsivé. 
Zážitkem je spíš setkávání s „nenadpřiro-
zenem“. 
Máte nějakou historku? 
Třeba před pár dny jsme po pálení klestí 
seděli za tmy u dohasínajícího ohně. A na-
jednou nás asi z dvaceti metrů okukuje 
statný lišák. Pár minut jsme se vzájemně 
pozorovali, až ho cosi vyplašilo a zmizel 
směrem k vojenskému prostoru. To jsou ty 
nejkouzelnější chvíle. Grabštejn prostě ne-
ní strašidelný zámek, ale „hrad“, kde lišky 
dávají dobrou noc. 
 

HASIČI RADÍ OBČANŮM  
 

Evakuace 

Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, 

bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a 

majetku z objektu nebo oblasti ohrožené mi-

mořádnou událostí do bezpečí.   

Nejčastějším typem je evakuace řízená a dále 

samovolná, kdy se evakuovaní občané o ná-

hradní ubytování postarají vlastními silami a 

prostředky (např. u příbuzných nebo zná-

mých). V případě řízené, dlouhodobější eva-

kuace jde o přemístění do evakuačních středi-

sek, která jsou předem vytipována. To zname-

ná do prostor pro nouzové ubytování a stravo-

vání, pro menší evakuovaná zvířata a usklad-

nění věcí. V Libereckém kraji se jedná zejmé-

na o prostory základních škol nebo internát-

ních zařízení. 

Kdo a kdy může nařídit evakuaci? 

Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu při 

záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj 

objekt, starosta obce v rámci území své obce, 

starosta obce s rozšířenou působností (ORP) 

pro svůj správní obvod ORP a hejtman kraje 

pro část území svého kraje. S evakuací se dnes 

nejčastěji můžeme setkat například při požá-

rech výškových budov, nákupních center a 

kulturních zařízení, při nahlášení uložení vý-

bušného systému, nebo při povodních a úniku 

nebezpečných látek, případně pokud se v by-

tech nebo objektech naleznou zbraně, výbušni-

ny a střelivo. 

Pokud hrozí bezprostřední nebezpečí, dozvíme 

se o evakuaci například od velitele zásahu, za-

městnavatele nebo správce objektu, z místního 

rozhlasu, z radiovozů policie nebo hasičů. Po-

kud nebezpečí z prodlení nehrozí, dozvíme se 

potřebné informace také z médií, zvláště Čes-

ké televize a Českého rozhlasu. 

Musíme uposlechnout výzvy k 

evakuaci? 

Výzvy velitele zásahu k opuštění prostoru ne-

bo objektu při mimořádné události jsou občané 

povinni uposlechnout podle ustanovení § 25 

odst. 2 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., o inte-

grovaném záchranném systému. Neuposlech-

nutí výzvy znamená nejenom ztěžování práce 

záchranných složek, ale může vést i k ohrožení 

zdraví a životů evakuovaných osob a záchra-

nářů provádějících zásah. V případě, že osoba 

evakuaci odmítne, je povinna prokázat svoji 

totožnost a následně je zahájeno správní řízení 

o přestupku. Fyzické osobě může být za odmí-

tnutí evakuace uložena pokuta až do výše     

100 000 Kč. 

Co dělat a na co nezapomenout při 
vlastní evakuaci?                                    
V případě vyhlášení evakuace je důležité vě-

dět, co udělat před odchodem z domácnosti, 



kanceláře či jiného objektu. 

Při krátkodobém opuštění objektu (na 

několik hodin): 

 Vypněte všechny plynové a elektrické 

spotřebiče, zhasněte světla, vypněte 

vodu. 

 Uhaste otevřený oheň. 

 Vypněte topení (plynový kotel). 

 Vezměte s sebou zabezpečené domácí 

mazlíčky. 

 Malým dětem dejte do kapsy cedulku 

se jménem a kontaktem na rodiče. 

 Uzamkněte objekt a přesvědčte se, že i 

ostatní v budově o evakuaci vědí. 

 Pomozte malým dětem, osobám 

starším, invalidním či jinak 

hendikepovaným. 

Při dlouhodobém opuštění objektu (kromě 

výše jmenovaných): 

 Připravte si evakuační zavazadlo. 

 Pro zabezpečené domácí mazlíčky, 

které berete s sebou, nezapomeňte 

krmivo a vodu. 

 Zabezpečte hospodářské zvířectvo 

dostatkem krmiva a vody. 

 Vypněte hlavní uzávěr vody a plynu. 

 Označte obydlí zprávou o počtu 

evakuovaných osob a místě Vaší 

evakuace, která slouží orgánům 

krizového řízení. Vhodné je také 

připojit číslo Vašeho mobilního 

telefonu. 

Evakuační zavazadlo 

Evakuační zavazadlo je kufr, taška nebo batoh 

s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné 

opuštění domova na více než jeden den. Každá 

osoba by měla mít pouze jedno zavazadlo (do-

spělí do 25 kg, děti do 10 kg) označené jmé-

nem, případně telefonním kontaktem. Obecně 

platí, že by evakuační zavazadlo mělo 

obsahovat věci, které jsou třeba při třídenním 

pobytu v přírodě. 

Obsah evakuačního zavazadla: 

 trvanlivé potraviny, balená voda, 

hrnek, miska, příbor, zavírací nůž 

 peníze, cennosti, dokumenty, smlouvy, 

přenosné disky s důležitými daty 

 běžné hygienické potřeby a léky nebo 

zdravotní pomůcky k dennímu užívání 

 oblečení odpovídající danému ročnímu 

období, náhradní prádlo a obuv 

 spací pytel, deka, případně karimatka 

 mobilní telefon s nabíječkou, rádio s 

náhradními bateriemi, svítilna, šití 

 předměty pro vyplnění volného času - 

knihy, menší společenské hry a hračky 

pro děti  

Další rady pro občany naleznete pod tímto 

odkazem https://www.hzscr.cz/sluzby-a-rady-

pro-verejnost-rady-obyvatelstvu.aspx  

 

              Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková 

           koordinátorka preventivně výchovné                                                 

činnosti HZS Libereckého kraje 

 

Jak se žilo v Chotyni na 

přelomu 19. a 20. století 
( z knihy Chotyně) 

Lepší dopravní spojení a postupující indus-

trializace umožňovaly obyvatelům Chotyně 

vést zajímavější život. Bylo více volného ča-

su a občané začali zakládat různé spolky, 

v nichž se sdružovali. 

V roce 1888 si textilní dělníci založili pod-

půrný spolek, který vyplácel finanční pod-

poru těm, kdo přišli o zaměstnání nebo byli 

při práci u strojů zmrzačeni a nemohli dále 

pracovat. 

V roce 1889 bylo založeno tzv. zemědělské 

kasino. Nebyla to herna, jak bychom se po-

dle názvu mohli domnívat, ale jakási půjčo-

vna finančních prostředků těm, kteří si 

https://www.hzscr.cz/sluzby-a-rady-pro-verejnost-rady-obyvatelstvu.aspx
https://www.hzscr.cz/sluzby-a-rady-pro-verejnost-rady-obyvatelstvu.aspx


chtěli koupit modernější stroje, společně se 

tu objednávalo osivo a hnojiva pro všechny 

zemědělce. 

V roce 1890 byl v obci založen Sbor dobro-

volných hasičů. Chránit majetek spoluobča-

nů i s nasazením vlastního života – to byla 

ušlechtilá myšlenka. Chyběla však účinná 

technika, která by hasičům při jejich oběta-

vé činnosti pomáhala. Do sboru se přihlásilo 

50 členů, později se jejich počet měnil a 

sbor se neustále rozrůstal. Bylo zřízeno ta-

ké zdravotnické družstvo, neboť při požá-

rech docházelo dosti často k úrazům a po-

páleninám. 

Téhož roku byly v Chotyni při silnici přes 

Dolní Suchou do Jítravy vybudovány žele-

zito-sirné minerální lázně. Výletní restau-

race s vanovými koupelemi se jmenovala 

„Warburg“. Byly tu hostinské pokoje a malé 

lázně si brzy získaly velkou oblibu v širokém 

okolí. V minerální vodě byl značný obsah ky-

seliny ortokřemičité, uličitan železnatý, vá-

penatý a hořečnatý. Léčila se tu dna, reu-

matické potíže, nervové choroby a různé ko-

žní vyrážky. Lázně založil Antonín Habe-

nicht, později byl majitelem Josef Gahler. 

V roce 1928 koupil lázeňský objekt Eduard 

Kratzer. Po 2. světové válce nebyla léčba již 

obnovena a objekt chátral. Později byl zcela 

zbourán. 

Roku 1891 byl v Chotyni založen mužský pě-

vecký spolek, byla zřízena i spolková kniho-

vna, aby se dělníci mohli po dvanáctihodino-

vé směně v továrnách také vzdělávat. 

V roce 1907 si čeští i němečtí dělníci zalo-

žili místní pobočku sociálně demokratické 

strany. Roku 1910 si čeští textiláci založili 

DTJ, tedy Dělnickou tělovýchovnou jednotu. 

V průběhu roku se nadále zachovávaly různé 

tradice a zvyky, které byly v pohraničních 

oblastech u německých i českých obyvatel 

velmi podobné. Každoročně se dodržovaly 

velikonoční a vánoční obyčeje, konaly se do-

žínky, dělníci místních továren se zúčastňo-

vali prvomájových oslav. Matky a babičky tu 

stejně jako kdekoliv jinde vyprávěly dětem 

a vnoučatům pohádky o hadím králi, o krás-

ných princeznách či o lesních žínkách, vod-

nících a skřítcích, kteří hlídají v zemi pokla-

dy. 

Zápis do MŠ 
Zápis do Mateřské školy na školní rok 
2020/2021 bude probíhat v termínu od    
2. – 16. 5. 2020. Přihlášky bude možno 
podávat elektronicky, tzn. vyplněné přihlá-
šky poslat na emailovou adresu: 
skolkachotyne@seznam.cz, nebo doru-
čit vložením do poštovní schránky MŠ 
(plot u vchodu do jídelny MŠ). 

K zápisu je nutno doložit kopii OP žada-
tele, rodný list dítěte, lékařské potvrzení o 
povinném očkování (popř. čestné prohlá-
šení s kopií očkovacího průkazu). 

Formuláře je možné vyzvednout v 
kanceláři p. starostky na OÚ Chotyně 
nebo stáhnout z webových stránek školy. 

Děti budou přijímány na základě 
stanovených kritérií. 

Poplatky za odpad a psy 
Pokud můžete poslat platby přes účet, 

zašlete na účet 2222820329/0800. K platbě 
napište číslo popisné nebo příjmení a 
počet osob nebo psů, za které platíte. 

Pokud účet nemáte, samozřejmě můžete 
zaplatit v pondělí nebo ve středu na 

pokladně obecního úřadu. 
Poplatek za osobu za odpad činí 550,- Kč, 
děti do 10-ti let jsou osvobozené. Poplatek 
za 1 psa činí 50,- Kč a za každého dalšího 

v domácnosti 75,- Kč. 
Splatnost poplatků je posunuta do konce 

listopadu 2020. 
 

Náš hřbitov 
V těchto dnech krásně rozkvétají všechny lou-
čky na našem hřbitově. Trochu posekáme jen 
cestičky, všude jinde necháme všechny květi-
ny dokvést. 
Na našem hřbitově se nesmí používat chemi-
cké prostředky na hubení plevele, nenapadlo 

http://www.skolachotyne.cz/?p=9140


mě, že to budu muset někomu říkat, ale bohu-
žel se stalo a já když jsem to zjistila, tak jsem 
málem brečela. Takže: 

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ 
CHEMICKÝCH PROSTŘEDKŮ NA 

HUBENÍ PLEVELE NA NAŠEM 
HŘBITOVĚ PŘI ÚPRAVĚ HROBŮ 

 

Starostka 
 

A když už jsme u těch kvetoucích luk, 
tak informace pro vás, že se pokoušíme 

trochu více rozkvést i některé další 
loučky ve vesnici. Na naší středové ploše 

to bude louka, kde jsme zasadili lípu a 
úsek mezi oválem a řekou – tato místa 

nebudou pravidelně a často sekána.  
Také to plánujeme před Domem 

s pečovatelskou službou, ale asi jen 
pravou část, když jdete k hlavnímu 

vchodu. 
Nevím, jestli jste už viděli před hradem 

Grabštejn, když půjdete lesem od 
Chotyně, kvetoucí vlčí máky a chrpy. Na 

rozkvetení je třeba si ještě počkat, ale 
pak se tam určitě zajděte podívat – je to 

nádhera. 
 

Na Obecním úřadu je opět 
k dispozici permanentní 

vstupenka do ZOO. Je pro 5 
osob a děti do tří let vstupné 

neplatí. 
 

V loňském roce jste si permici 
půjčili celkem 86x a to vlastně 

březen a duben 2020 se již do ZOO 
nemohlo. Mám radost, že se takto 

využívá. Zatím jsou v ZOO 
k dispozici pouze venkovní 

výběhy, ale doufám, že brzy již 
bude vše v normálu. 

 

V současné době probíhá celková 

oprava chodníků ve středu obce. 

Prosím o trpělivost a shovívavost 

během prací, ale výsledek bude super. 

Nejdříve se musí dát do pořádku 

všechny obruby, případná snížení a 

potom se bude asfaltovat. Stejná 

firma, která bude asfaltovat chodníky 

potom dodělá i veškeré překopy, 

které se dělaly kvůli elektřině. 

 

V pátek 15. května 2020  

od 14 do 16 hodin 

se bude konat  

PRODEJ 

PŘEBYTKŮ SADBY 
Na ploše po bývalém mlýnu 

na středové ploše. 

Kdo má zájem, může přijít 

prodat nebo nakoupit 

sazeničky. 
V úterý 19. května od 18.30 hodin se 

bude konat veřejné zasedání 

zastupitelstva obce v Domě 

s pečovatelskou službou. 

Program: 

1. Určení návrhové komise, 

zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Hospodaření obce v roce 2019, 

schválení Závěrky 

3. Hospodaření ZŠ a MŠ Chotyně 

v roce 2019, schválení Závěrky 

4. Zpráva o kontrole hospodaření 

obce v roce 2019 a schválení 

Závěrečného účtu obce 

5. Dary na sportovní činnost 

6. Závěrečný účet mikroregionu 

Hrádecko-Chrastavsko 

7. Zařazení území obce do územní 

působnosti MAS Podještědí 

8. Různé 
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