
 
 
 
 
 
 
 
 

Usnesení z veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 21. ledna 2014. 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14 
členů zastupitelstva. 
 
2. Schvaluje všemi hlasy přítomných Plán práce na  
rok 2014. 
 
3. Schvaluje všemi hlasy přítomných měsíční  
odměny a příplatky poskytované členům zastu- 
pitelstev obcí podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č.  
37/2003 vydané ve sbírce zákonů č. 459/2013  
s platností od 1. 1. 2014. 
 
4. Schvaluje všemi hlasy přítomných návrh rady,  
aby se objekt bývalé restaurace OÁZA včetně 
pozemků p.č. st. 71 a p. 251/5 v k.ú. Grabštejn  
dále nenabízely k pronájmu, ale rovnou k prodeji 
 – obec připraví zveřejnění zájmu prodat majetek 
obálkovou metodou, nejnižší podání 2 000 000,- 
Kč, zveřejněno bude na našich internetových 
stránkách, v Chotyňáčkovi a v Hrádecku. 
 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 
 

Pořiďte si pro svoji bezpečnost 
domácí detektor  

nebezpečných plynů 
Hasiči v posledních letech zaznamenávají stoupa-
jící počet zranění, poškození majetku nebo úmrtí 
z důvodu úniku nebezpečného plynu. Také počet 
domácností používajících k vytápění, ohřevu vody 
nebo vaření zemní plyn nebo propan-butan stále 
roste. 
Domácí detektor úniku plynu by měla mít pro 
vlastní bezpečnost každá domácnost, kde se nachá-
zí plynový ohřívač, vařič, nebo jiný přístroj, který 
je poháněn plynem, případně místa, kde jsou skla-
dovány tlakové lahve s plynem. Detektor plynu 
dokáže včas odhalit případné nahromadění hoř-
lavých, výbušných či toxických plynů, protože 
reaguje už při koncentracích, které ještě nejsou 
zdraví nebezpečné. Na přítomnost plynu upozorní 
zvukovou a světelnou signalizací. Některé dete- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ktory také na digitálním displeji zobrazí koncen-
traci v dané místnosti.  
Nejčastější nebezpečné plyny v domácnosti  
Metan 
• hlavní složka zemního plynu 
• hořlavý a výbušný 
• lehčí než vzduch, hromadí se pod stropem 
 
Propan-butan 
• hořlavý a výbušný 
• těžší než vzduch, klesá k podlaze 
 
Oxid uhelnatý 
• vzniká při nedokonalém hoření a spalování 
• hořlavý, výbušný a smrtelně jedovatý  
• není ani cítit, ani vidět  
• je mírně lehčí než vzduch, stoupá ke stropu 
Kam umístit detektor 

Detektory instalujeme do místností, kde hrozí únik 
plynu. Nejčastěji jsou to kuchyně, kotelny nebo 
místnosti, kde je například plynový ohřívač vody 
(tzv. „karma“). Místo instalace volíme podle to-
ho, jestli chceme odhalit únik lehkého plynu 
stoupajícího ke stropu, nebo těžkého, který se 
drží u podlahy. Vhodné umístění konkrétního de-
tektoru by mělo být popsáno v návodu použití vý-
robku. Poplašným signálům se vyhneme právě 
správným umístěním a dostatečnou vzdáleností od 
spotřebiče.  
Konkrétních modelů domácích detektorů úniku 
plynu je celá řada. Detekují různé plyny, nejčastěji 
propan-butan, zemní plyn, ropné látky a etylen. Na 
trhu je také dostatečný výběr detektorů plynu, které 
lze zapojit do běžné zásuvky s napájením 220V. 
Jak se zachovat při úniku plynu 
 
Když víme, odkud plyn uniká, okamžitě uzavře-
me hlavní uzávěr plynu. Místnost se snažíme vy-
větrat otevřením oken a dveří. Poté místo ury-
chleně opustíme. Nezapomeneme varovat sousedy 
v domě a událost oznámíme na tísňovou linku 
150 nebo 112. Zamezíme používání otevřeného 
ohně nebo jiného možného iniciátoru výbuchu 
(např. vypínače, elektronické přístroje, spotřebiče). 
Pokud dojde k nadýchání nebezpečného plynu, 
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vyneseme postiženou osobu na čerstvý vzduch, 
udržujeme ji v klidu a teple a sledujeme dýchání a 
stav vědomí. Při zástavě dechu okamžitě zahájíme 
umělé dýchání. Vždy zavoláme lékaře prostředni-
ctvím tísňové linky 155 nebo 112, i když se posti-
žená osoba subjektivně cítí dobře. 
Pro snížení pravděpodobnosti vzniku nežádoucí 
události v souvislosti s provozem plynových za-
řízení je důležité provádět jejich pravidelné revize 
a kontroly. 
 
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková 
koordinátor preventivně výchovné činnosti 
HZS Libereckého kraje 
 

Tiskové prohlášení hejtmana  
Martina Půty 

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta,  
předseda hnutí Starostové pro Liberecký 
kraj (SLK), se podle svých slov až po nad- 
cházejících krajských konferencích STAN  
rozhodne o tom, jestli se bude ucházet o 
 některou z nejvyšších pozic. Rozhodně se 
 ale nezříká své odpovědnosti za Liberecký 
 kraj a prosazení slibů z krajských voleb  
v roce 2012. 
„Do vedení Libereckého kraje jsme jako  
SLK  přišli dělat otevřenou a slušnou politiku  
vstřícnou k obyvatelům, obcím a městům, 
 neziskovému i podnikatelskému sektoru.  
Vnímám to tak, že tohle předsevzetí nejde  
naplnit ani za rok, dokonce ani za čtyři.  
Proto  hodlám i v roce 2016 obhajovat svoji  
práci a znovu kandidovat na post hejtmana, „ 
 řekl Půta. 
Potvrdil také, že se zúčastní celostátního  
sněmu STAN 28. března. „Nepopírám, že  
bych rád mluvil do toho, kam bude hnutí  
STAN směřovat. Ale konkrétně z jaké   
pozice, to se opravdu rozhodnu až po kraj- 
ských sněmech, které chci navštívit,“ pod- 
trhl hejtman s tím, že pro něj a jeho kolegy  
ze SLK jde o jasnou výzvu – angažmá staro- 
stů v krajské a potažmo celostátní politice  
považují za logické pokračování místní poli- 
tiky. 
„Na komunální úrovni mají občané největší  
možnost kontrolovat své zastupitele a ovli- 
vňovat veřejné záležitosti. Proto jsme také  

už v roce 2008 založili SLK a snažíme se  
teď, se zkušenostmi z místní politiky, oteví- 
rat Liberecký kraj. Kraj nebo stát musí být  
podle mého názoru řízen podobně jako 

větši- 
na obcí a měst, tedy pod veřejnou kontrolou,  
zodpovědně a vstřícně vůči občanům. To  
chci také prosazovat v novém vedení celo- 
státních Starostů,“ uzavřel Martin Půta.  
Martin Půta, předseda SLK 
hejtman Libereckého kraje 
starosta Hrádku n. N. v letech 2002 – 2012  
 

Vyhodnocení bezpečnostní situace  
v obci Chotyně za období  

1. 1. – 31. 12. 2013 
Území obce, se v porovnání s dalšími loka-

litami OOP PČR Hrádek nad Nisou, z bezpečnost-
ního hlediska jeví jako jedno z nejklidnějších.  
O tom vypovídají i absolutní čísla nápadu TČ a 
PŘ, jak ukazuje níže tabulka: 
nápad TČ/ objasněné Chotyně celé OOP Hrádek/N 
celkem 14 / 6 339 / 168 
z toho majetkové 11 / 4 225 / 53 

nápad PŘ/ objasněné     
celkem 7 / 2 815 / 599 
Z toho majetkové 5 / 0 187 / 26 
Proti občanskému souž. 2 / 2 46 / 19 
BESIP 0 543 / 543 

 
Z čísel je též patrné, že co se týče typu tre-

stné činnosti, převládá majetková trestná činnost: 
3x vloupání do vozidla (2x Grabštejn, 1x u golfu); 
krádeže (střešní krytina u statku, šrot na skládce – 
zjištěni pachatelé), věcí z domu (nářadí, peníze), 
krádež vozidla (zjištěni pachatelé z Českolipska), 
vloupání do domu, garáže (zjištěni pachatelé 
z PR). Ostatními jsou TČ proti veřejnému zájmu 
(2x zanedbání povinné výživy). 
 
 Předmětem protiprávního jednání majetko-
vého charakteru v přestupkové rovině byly: kolo, 
dřevo, telefon, RZ, nepojízdný vrak. Objektem pře-
stupkového jednání proti občanskému soužití bylo 
vzájemné slovní a fyzické napadání a vzájemné 
schválnosti. 
 
 Na závěr prosba k obyvatelům obce: bez-
pečnost není jen záležitostí policie, ale všech, kteří 
mají o své okolí, jeho bezpečnost a vlastní majetek 
zájem. Absolutní čísla hovořící o protiprávním jed-
nání na území obce jsou sice nízká, ale poměrně 
nízké jsou i počty objasněných skutků – o potřebě 



aktivního přístupu obyvatel Chotyně a informování 
o podezřelé aktivitě a osobách a podchycení pod-
statných informací (RZ, popis auta, osob, směr 
pohybu, jejich činnost, …), vypovídá i ta skute-
čnost, že 3 ze 4 objasněných majetkových tre-
stných činů bylo objasněno právě díky neprodle-
nému informování policie a následnému zákroku 
hlídky… 
 
npor. Mgr. Ondřej Šrám 
ZV OOP Hrádek nad Nisou 
 

Vlajka pro Tibet 
Dne 10. března 2014 si prostřednictvím 

mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ při-
pomeneme 55. výročí povstání Tibeťanů proti 
čínské okupaci Tibetu. Tato kampaň vznikla 
v polovině 90. let v západní Evropě s cílem 
poukázat na dlouhodobé porušování lidských 
práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani 
připojuje pravidelně od roku 1996, v loňském 
roce kampaň v ČR podpořilo 467 obcí, měst, 
městských částí nebo krajů. V letošním roce 
se ke kampani připojuje i obec Chotyně. 

V Tibetu jsou desítky let porušována 
základní lidská práva, včetně systematického 
potlačování svobody slova, politického a ná-
boženského vyznání, národní a kulturní ide-
ntity. Tibeťané nemohou používat své státní 
symboly (např. tibetskou vlajku, státní znak), 
dochází k diskriminaci tibetského jazyka (na 
úřadech, v nemocnicích a většině škol je úře-
dním či vyučovacím jazykem čínština) a v dů-
sledku cílené migrace čínských obyvatel na 
území Tibetu také k diskriminaci rasové. 
Tibeťané se stali menšinou ve své vlastní ze-
mi. Tibeťanům jsou dále odpírána práva na 
vzdělání (podle oficiální statistiky čínské vlá-
dy je míra negramotnosti Tibeťanů starších 15 
let více než 50%), právo na zdravotní péči atd. 
Dochází k cenzuře sdělovacích prostředků a 
internetu. Lidé jsou zatýkáni, zadržováni a 
souzeni bez práva na obhájce a řádný soudní 
proces. Dochází k mučení politických vězňů a 
k diskriminaci jejich rodinných příslušníků. 

V říjnu roku 1949 vyhlásil předseda 
Ústředního výboru komunistické strany Mao 
Ce-tung vznik Čínské lidové republiky. O rok 
později vtrhla do Tibetu čínské vojska a nepo-
četná tibetská armáda byla zničena v bitvě 
v Čhamdu. V roce 1959 uprchl 14. dalajlama 
do Indie, kde později ustanovil tibetskou 
exilovou vládu. Po jeho odchodu ze země 

vypuklo v Tibetu povstání proti několik let 
trvajícím represím a čínské politice, znevýho-
dňující Tibeťany v jejich vlastní zemi. Dne 10. 
března 2014 si připomeneme 55. výročí tohoto 
povstání. Zemřelo při něm přibližně 80 000 Ti-
beťanů. Více než milion Tibeťanů zemřelo 
v následujících letech ve vězeních, pracovních 
táborech, v důsledku hladomoru apod. Po sé-
rii masových demonstrací v letech 1987-89 by-
lo v Tibetu na 13 měsíců vyhlášeno stanné 
právo. Dalajlama se stal ve stejné době laureá-
tem Nobelovy ceny míru, v roce 1990 přijal 
pozvání prezidenta Václava  Havla a poprvé 
navštívil Československo. V roce 2008 probě-
hly v Tibetu masivní protesty proti porušová-
ní lidských práv, při nichž zemřelo několik 
desítek Tibeťanů, více než tisíc lidí bylo zatče-
no  čínskou policií. Tibet je od té doby kvůli 
obavám z demonstrací spojených s výročím 
březnového povstání v období od února do 
května každoročně zcela uzavírán nejen pro 
turisty, ale i pro zahraniční pozorovatele a 
média.  
 

Nový občanský zákoník 
Prvního ledna začal platit nový občanský zákoník, 
který přinesl řadu změn a novinek i do oblasti by-
dlení a souvisejících vlastnických vztahů. 
Stavba a pozemek 
Od roku 1951 nebyla stavba považována za sou-
část pozemku. Docházelo tak k tomu, že stavba 
měla jiného vlastníka než parcela samotná. Souča-
sný obč. zákoník stanovuje, že součástí pozemku je 
prostor nad povrchem i pod povrchem stavby zří-
zené na pozemku. Při prodeji už není nutné specifi-
kovat pozemek a stavbu zvlášť, majitel může pře-
vést jen vlastnické právo k pozemku. Bude-li se 
majitel pozemku lišit od vlastníka stavby, získají 
vzájemné předkupní právo a při prodeji musí na-
bídnout nemovitost nejprve jeden druhému. Druhá 
strana bude mít na zaplacení tři měsíce, pokud ne-
bude dohodnuta delší lhůta. Snahou nového kode-
xu je, aby došlo ke splynutí vlastnictví pozemku a 
stavby. 
Nájemní bydlení 
Nový obč. zákoník ovlivňuje obě strany. Beze 
změny smlouvy o pronájmu se neobejdeme, proto-
že nová úprava pravidel se vztahuje i na nájmy 
uzavřené před prvním lednem 2014. Např. nájemce 
může chovat v bytě zvíře, aniž by potřeboval povo-
lení od majitele. Ale pozor! Váš zvířecí miláček 
nesmí ostatním obyvatelům domu působit potíže, 
protože to by bylo porušení podmínek. Nájemci 
nahrává i další nové pravidlo takzvaného přepro-
nájmu. Bez souhlasu majitele může totiž vzít k so-



bě i dalšího spolubydlícího, stačí pouze nahlášení. 
Kdyby však tento krok opomněl, majitel má právo 
nájemní smlouvu vypovědět. 
Pronajímatel může dát okamžitou výpověď v pří-
padě, kdy se poruší závažných způsobem povin-
nosti vymezené nájemní smlouvou, tj. neplacení 
nájemného či záloh za služby. Stejné platí, když 
nemovitost zásadně poškodí nebo když nájemce 
pořádá bujaré večírky. 
Zemře-li nájemce v době trvání nájmu, přechází 
nájem na osobu, která s ním sdílela domácnost, ale 
jen na dobu dvou let. Výjimka se vztahuje jen na 
spolubydlící důchodce starší sedmdesáti let. 
 

Termíny zápasů 
III. třída Jih – muži 

Camel Jbc : Chotyně  22.3. v 15 hod. 
Chotyně : Hrádek n.N. C 30.3. v 15 hod. 
Bílý Kostel B : Chotyně 5.4. v 16.30 
Chotyně : Rozstání B  12.4. v 16.30 
Žibřidice : Chotyně  19.4. v 15.00 
Machnín : Chotyně  26.4. v 17.00 
Rynoltice B : Chotyně 3.5. v 17.00 
Český Dub : Chotyně  10.5. v 15.00 
Chotyně : Pěnčín  17.5. v 17.00 
Vesec : Chotyně  24.5. v 15.00 
Chotyně : Chrastava B 31.5. v 17.00 
 

Okr.přebor mladších žáků Lbc a Jbc 
Smržovka : Chotyně  6.4. v 10.00 
Hlavice : Chotyně  12.4. ve 12.00 
Chotyně : Harrachov  19.4. v 10.00 
Hejnice : Chotyně  27.4. v 10.00 
Chotyně – Slovan Lbc dívky  3.5. v 10.00 
Chotyně : Stráž n.N.  8.5. v 16.00 
Pěnčín : Chotyně  11.5. v 9.30 
Chotyně : Vratislavice 17.5. v 10.00 
Krásná Studánka : Chotyně 25.5. v 10.00 
Chotyně : Mšeno  24.5. v 10.00 
Rychnov u Jbc : Chotyně 1.6. v 10.00 
Chotyně : Lučany  7.6. v 10.00 
Ruprechtice : Chotyně 14.6. v 10.00 
 

Velcí i malí fotbalisté se těší na zástupy 
fanoušků aspoň při domácích zápasech !!! 
 
Obec Chotyně ve spolupráci s o.s. Diakonie 

Broumov vyhlašuje  

SBÍRKU POUŽITÉHO 
OŠACENÍ 

v klubovně hasičů 
- v pátek    21. 3.  od 12 do 17 hodin 
- v sobotu  22. 3. od 10 do 16 hodin 
Věci, které pomáhají: 
- jakékoliv ošacení letní i zimní(dámské, pánské, 
dětské) 
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
- látky (minimálně 1 m2, ne zbytky látek) 
- domácí potřeby, nádobí bílé i černé, skleničky 
- vatové a peřové přikrývky, polštáře, deky 
- obuv – veškerou nepoškozenou 
- hračky – nepoškozené a kompletní 
- menší funkční elektrospotřebiče (vysavače, 
žehličky, topinkovače, kulmy, holicí strojky, 
hodinky, váhy, mixery, kávovary, vrtačky, 
mikrovlnky 
NEDÁVAT: 
- ledničky, televize, počítače, matrace, koberce 
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky 
- znečištěný a vlhký textil 
Věci zabalit do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem. 
 

Čištění interiérů Matex 
- nabízím vyčištění koberců, kůže a čalou-
něného nábytku ve vašem domě, bytě 
nebo i jiných prostorách 
- nabízím vyčištění celého interiéru auta 
 

Čištění provádím profesionálním extra-
ktorem (mokrou cestou). 
Extračním čištěním koberců a čalounění 
dochází k odstranění skvrn, prachu, mast-
noty, vsáklých a zadupaných nečistot a 
pachů (např. cigaretového kouře) nejen 
z povrchu, ale i z hloubky čištěné textilie. 
Dochází k oživení barev a provonění 
celého interiéru. 
Účinnost čištění extrační metodou je 
výrazně vyšší než u mechanického 
čištění vysáváním nebo ručním 
tepováním. 
Při zájmu volejte na tel. +420 774 145 528 
nebo email: cistenimatex@seznam.cz 
                                Martin Moravec 
 

Co nás čeká v březnu: 
15. března Maškarní ples o.s. Svaz žen 
 

mailto:cistenimatex@seznam.cz
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