
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Začal nám rok 2015  
Mám pocit, že by to mohl být klidný a hezký 

rok. Klidný neznamená, že nebudeme nic dě-

lat, ba naopak, ale budeme mít na tu práci 

klid. A hezký bude, když si ho hezký udělá-

me  - a to my přece umíme. 

Přeji vám po celý rok pevné zdraví, štěstí, 

lásku, spokojenost a ať se vám splní nějaký 

sen. Nenechte si nikým a ničím zkazit dob-

rou náladu a více se smějte. Radujte se tře-

ba i z malých nepodstatných věcí, pomáhá 

to, mám to vyzkoušené. A moc prosím, buď-

me k sobě ohleduplní a hodní. 

 

A co bude hlavním úkolem roku 2015 – cel-

kové zateplení budovy mateřské školy. Již 

začátkem února firma Stavoterm Černý, 

která vyhrála výběrové řízení, začne s vý-

měnou všech oken a dveří. Tuto první část 

musí stihnout během jarních prázdnin, kdy 

bude školka uzavřena. Dále za provozu MŠ 

bude probíhat zateplení střech s výměnou 

střešní krytiny a zateplení fasády. Vše by 

mělo být hotovo do 31. července 2015. 

V rámci těchto oprav dojde ještě k výměně 

stropu v jídelně, vymalování celé mateřské 

školy a položení nových koberců.  

Na tuto akci máme slíbenou dotaci od Stát-

ního fondu životního prostředí ve výši téměř 

2,5 milionu korun. Náš podíl k této akci malý 

také nebude, ale krásná opravená zateplená 

školka zářící jasnými barvami za to bude 

stát. 

 

Samozřejmě dál splácíme úvěr na Dům s pe-

čovatelskou službou. Začínáme čtvrtý rok a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

potřebujeme 1 636 104,- Kč na splátku 

jistiny a 1 656 791,- Kč na splátku úroků.  

Každým rokem platíme cca o 100 000,- Kč 

méně. 

                                           Starostka 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 16. prosince 2015. 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 
 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 13 

členů zastupitelstva. 
 

2. Schvaluje všemi hlasy přítomných (13) tyto 

členy výborů a komisí zastupitelstva: 

finanční výbor – členové p. J. Hejlek a p. J. Novák 
 

kontrolní výbor – členové p. P. Janek a p. D. 

Málek 
 

Sbor pro občanské záležitosti – předseda – p. V. 

Landová, členky p. V. Markovičová, p. J. Velová, 

p. J. Bímová, p. A. Holická, p. I. Barešová, p. M. 

Landová 
 

Osadní výbor Grabštejn – předseda – p. P. Janek, 

členové – p. S. Cejnar a p. L. Studená 
 

4/ Schvaluje všemi hlasy přítomných navrženou 3. 

změnu rozpočtu na rok 2014: 

I. příjmy 

Daň z příjmu FO ze záv. čin. +      50 000,- 

Daň z příjmu právn. osob +      80 000,- 

DPH    +    380 000,- 

Splátky půjček   +      20 000,- 

Dotace na komunální volby +      22 000,- 

Invest. dotace z evr. rozp. + 1 370 162,- 

Investiční dotace ze SFŽP +      80 600,- 

Neinvestiční dotace od kraje +      12 200,- 

Správa v lesním hospodářství +        7 000,- 

ČOV    +        6 000,- 

Bytové hospodářství  -     200 000,- 

Nebytové hospodářství  -       40 000,- 

Pohřebnictví   -       20 000,- 

Výstavba a údržba inž. sítí -       30 000,- 
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V roce 1890 byl v Chotyni založen Sbor dobrovolných hasičů. 

V roce 1950 byly Chotyně a Grabštejn spojeny do jednoho celku. 
 



Komun. služby a územ. rozvoj +    850 000,- 

Využívání a znešk. odpadů +      15 000,- 

Celkem   + 2 602 962,- 
 

II. výdaje 

Silnice    -       80 000,- 

Pitná voda   -       25 000,- 

ČOV    +      40 000,- 

Oprava potoka   +      40 000,- 

ZŠ a MŠ   +    115 000,- 

Bytové hospod.   +      50 000,- 

Veřejné osvětlení  +      80 000,- 

Pohřebnictví   -       45 000,- 

Komun. sl. a územ. rozvoj +    110 000,- 

Sběr a svoz kom. odpadů + 1 830 000,- 

DPS – plyn a voda  +      50 000,- 

PO – pojistka   +      60 000,- 

Zastupitelstvo    +      50 000,- 

Komunální volby  +      22 000,- 

Správa – přesun 70 000,- z platů na dohody 

- majetek  +      30 000,- 

- služby  +      40 000,- 

Garáže    +    253 000,- 

Celkem    + 2 620 000,- 
 

Financování   + 17 038,- Kč 
 

5/ Schvaluje všemi hlasy přítomných (13)  roz-

počtové provizorium na začátek roku 2015 do 

doby schválení rozpočtu v únoru 2015. V měsíci 

lednu a únoru budou financovány běžné provozní 

náklady obecního úřadu, splácen úvěr a splátkové 

kalendáře. 
 

6/ Schvaluje všemi hlasy přítomných (13)  předlo-

žený plán práce zastupitelstva na rok 2015.  

Termíny veřejných zasedání v roce 2015, které se 

konají v Restauraci Klub nově od 18.30 hodin: 

27. ledna, 24. února, 21.dubna, 30.června, 22. zá-

ří, 24. listopadu a 15. prosince. 
 

7/ Všemi hlasy přítomných (13) nechává 

v platnosti Jednací řád zastupitelstva obce Chotyně 

schválený 14. 12. 2010. 
 

8/ Schvaluje všemi hlasy přítomných (13) poplatek 

za likvidaci odpadů pro rok 2015 ve výši 550,- Kč 

na osobu, děti do 10-ti let jsou osvobozeny. 

Všechny poplatky (za odpad i za psy) zůstávají ve 

stejné výši jako v roce 2014. 
 

9/ Schvaluje všemi hlasy přítomných (13) Smlouvu 

o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

4008393/001 Lbc, Chotyně – TS, kNN pro DPS. 

 

OBROVSKÝ DÍK patří všem, kteří se podíleli 
na sbírce pro opuštěné a týrané psy a kočky 
v útulku AZYLPES v Krásném Lese. 

Vybralo se množství granulí, konzerv, paml-
sků, kapsiček, i hračky se nějaké našly. Jelikož 
se mě lidé ptali, zda bude ještě po svátcích 
možné něco donést, odpovídám, že ANO – do 
konce ledna byste ještě mohli pomoci darem 
pro zvířátka. Mnozí říkali, že měli o Vánocích 
a Silvestru velké vydání a že by přispěli po 
svátcích. Vůbec to nevadí, kdo bude ještě chtít 
něco donést, může. Budu jenom ráda. 
Pomůžete i tím, že donesete starší deky, 
pelíšky, vodítka, obojky, přípravky na 
odblešení, dezinfekční a čistící prostředky na 
vydlážděné kotce, kbelíky na vodu, plastové 
pelíšky, misky na krmení a vodu, hřebeny pro 
pejsky. Některé z věcí může mít někdo doma 
po svých pejscích a neví, kam s tím. Poté bude 
sbírka odvezena do útulku v Krásném Lese. 
Ještě jednou velké díky všem hodným 
lidem, kterým není lhostejný osud zvířat bez 
domova. 
                                                     A. Hejlková 
 

Obvinění hejtmana Martina Půty 
V druhé polovině listopadu byl pan hejtman 
Martin Půta obviněn pro podezření z převzetí 
úplatku. Naprostý nesmysl a pevně doufám, 
že ti, co to proti panu hejtmanovi  vymysleli, 
se budou smažit v pekle. Nejsem věřící, ale 
vím, že boží mlýny melou, sice pomalu, ale 
jistě. 
Pan hejtman Martin Půta vždycky měl, má  a 
bude mít moji naprostou důvěru. Znám ho ja-
ko slušného, poctivého a pracovitého člověka 
a vím, že takový je. 
                                                  Starostka 
 
V sobotu 20. prosince vyšel v Libereckém dnu 
rozhovor s hejtmanem. Uvádím pro ty, které 
to zajímá. Rozhovor vedla redaktorka Jana 
Švecová. 

Hejtman Půta dál nesouhlasí  
s obviněním 

Už měsíc čelí hejtman Libereckého kraje obvi-
nění pro podezření z převzetí úplatku a ze 
zneužití pravomoci v kauze sporného projek-
tu Centra pro využití geotermální energie, 
které mělo vzniknout v bývalém kostele Máří 
Magdalény v Liberci. Hejtman odstoupil z fu-
nkce republikového předsedy Starostů a nezá-
vislých a posléze i z předsednictví Regionální-
ho operačního programu (ROP) Severový-
chod, aby se kvůli vyšetřování případně ne-



blokovaly další projekty. V čele kraje ale 
nadále zůstává. „Jsem nevinný a nevidím 
žádný důvod pro odstoupení,“ říká. 
Ve čtvrtek to byl přesně měsíc, co vás policie 
obvinila. Co se od té doby změnilo? 
Absolvoval jsem výslech. Také advokáti do-
stali konečně souhlas, aby mohli nahlédnout 
do spisů, je to čtrnáct šanonů. Byli tam dvě 
hodiny. 
Vy sám jste se k němu už dostal? 
Ne, nedostal. Byl jsem seznámen pouze 
s obviněním. 
Nepřekvapuje vás, že padlo obvinění na vaši 
osobu, ale ne na současného ekonomického 
náměstka primátora Jana Korytáře, který byl 
také na seznamu osob, které měly převzít 
úplatek (u jeho označení „Nejčistší“ byla 
částka 700 tisíc korun, pozn. redakce)? 
Já to nechci nijak komentovat. Předpokládám, 
že policie i státní zástupce vědí, co dělají. Na 
rozdíl od pana Korytáře se nehodlám stavět 
do pozice soudce. 
A nepozastavil jste se nad tím, že Krajské 
protikorupční pracoviště disponovalo infor-
macemi kolem kauzy, které jste vy neměl? 
Zhruba tak od května šířily různé osoby 
v Liberci, jmenovitě pan Tauchman (web Náš 
Liberec, pozn. redakce) informace, že existují 
odposlechy, záznamy ze schůzek mimo kraj-
ský úřad že se budou všichni divit. Takže mě 
to úplně nepřekvapuje. Na základě toho se mě 
někteří lidé z mého okolí neoficiálně ptali, co 
je na tom pravdy, že jsem vzal údajně úplatek 
od Metrostavu. Na to jsem mohl odpovědět je-
diné, že mám naprosto čisté svědomí a že po-
kud by měla podobné informace policie, tak 
by mě jistě vyslechla. Když jsem pak byl před 
měsícem pozván k výslechu jako svědek, tou 
dobou už bylo obvinění napsané. Nemyslím, 
že tohle bylo úplně v pořádku… 
Tento čtvrtek jste se měl sejít se svými práv-
níky. Rozšířili jste už podanou stížnost poté, 
co se seznámili se spisem? 
Vzhledem k rozsahu ho nemáme ke dnešnímu 
dni k dispozici kompletně. Takže text stížnosti 
budeme doplňovat až v lednu po jeho získání 
a prostudování. 
Vy jste opravdu netušil, s jakými lidmi o 
dokončení projektu jednáte? 
Z pozice předsedy ROPu jsem se setkával prá-
vě spíš s lidmi, kteří s projekty problémy mají. 
Ti žadatelé, jejichž projekty jsou v pořádku a 
běží bez problémů, nemají potřebu jezdit na 

zasedání výboru a vysvětlovat předsedovi, že 
mají na věc jiný názor než úředníci. Bohužel 
součástí této funkce je setkat se občas s lidmi, 
kteří mají pocit, že jim výbor ubližuje, úřední-
ci ubližují a vůbec všichni jim ubližují a oni 
tak nemohou  zdárně dokončit projekt. S Me-
trostavem jsem žádné negativní zkušenosti 
neměl. V Hrádku n.N. opravovali po povod-
ních náměstí a nikdy jsem z jejich strany ne-
měl sebemenší pocit, že by si mě chtěli nějak 
zavázat. Ale asi jsem to se svou důvěřivostí 
přehnal. Kdybych tušil, že si vytvářejí nějaké 
tabulky a lidem něco nabízejí, nikdy bych s je-
jich zástupci nejednal. Vůbec mě nenapadlo, 
že by něco takového mohli organizovat. 
Jenže tahle praxe, tedy že si firmy, jež se 
ucházejí o státní zakázky vypisují tabulky 
důležitých a zainteresovaných lidí, je prý 
docela běžná. Nevaroval vás třeba někdo 
z kolegů, nebavili jste se o tom neoficiálně 
třeba v rámci Asociace krajů? 
Poprvé jsem se dostal do situace, kdy se o ta-
kové tabulce vůbec mluví. Přiznám se, že mě 
to překvapilo. Pokud by to tak mělo opravdu 
fungovat, pak to ukazuje, že některé firmy 
tento sytém používají a určitě ne v ojedinělém 
případě… 
Ale v rámci kraje je to naprosto zbytečné. Za-
dávání zakázek je natolik transparentní, že ne-
existuje prostor pro nějaké ohýbání zakázek, 
takže logicky nemůže existovat žádná motiva-
ce, proč takové tabulky zpracovávat, protože 
ovlivnit zakázky nelze. Jestli to v případě ev-
ropského projektu kostela Máří Magdaleny 
byla osobní iniciativa těch pánů, nemůžu 
posoudit. 
Právě v souvislosti s evropskými dotacemi 
snad neuplyne měsíc, aby nepadlo nějaké 
obvinění za jejich zneužívání. Jak je možné, 
že k tomu u nás dochází. Máte podobné zku-
šenosti z jiných zemí nebo je tu tak rozbuje-
lý klientelismus? 
Projektů, které se povedly a o kterých se nepí-
še, jsou stovky. Těch problematických a medi-
alizovaných je tak do dvaceti. Myslím si, že 
v sousedních zemích jsou procentuálně stejné 
problémy jako u nás. 
Kdo kontroluje správnost žádosti EU, tak 
aby o dotace nemohla účelově žádat napří-
klad nově vzniklá obecně prospěšná spole-
čnost? 
Podmínky jsou veřejné a žádost od takové 
společnosti s nimi není v rozporu. Primárně se 



nepředpokládá, že jde o podvod. Často jsou 
podmínky určitého programu nastaveny tak, 
že je to jediná možnost. Z formálního hlediska 
je to v pořádku. 
Kdo kontroluje tu formální část? 
Úředníci, nikoliv Výbor regionální rady 
ROPu. Pokud jde o projekt v rámci integrova-
ných projektů města (IPRM), pak o správnosti 
rozhoduje obec. Úředníci kontrolují admini-
strativní náležitosti, dál se zkoumá, zda pro-
jekt souvisí s dalším rozvojem kraje. Pak jsou 
na řadě experti, kteří hodnotí, zda žádosti spl-
ňují další důležité body nebo jsou například 
napojeny na projekty širšího, evropského cha-
rakteru. Na základě tohoto postupu se pak se-
staví žebříček oprávněnosti žádostí a na Vý-
boru regionální rady ROP pak je, že řekne: 
Máme dvacet projektů,peníze dáme jen na 
prvních deset, pod nimi se udělá hraniční čá-
ra. Tím chci říct, že absolutně není v pravomo-
ci výboru, aby toto pořadí mohl měnit a pro-
jekt z dvacátého místa jednoduše posunout na 
první. Výbor a jeho předseda je v podstatě 
takový dohlížitel. 
Normální člověk si ale říká, že když žádá o 
cokoliv, musí žádost doložit trestním rejstří-
kem. Jak je možné, že o peníze na svůj pro-
jekt žádá někdo, kdo sice má žádost formál-
ně bez chyb, ale jeho trestní rejstřík není 
v pořádku? 
Ale to je i u těchto žádostí samozřejmou sou-
částí žádosti. Žadatel musí doložit bezdluž-
nost, trestní rejstřík statutárních zástupců 
žadatele, to se kontroluje zcela nepochybně. 
A v tomto konkrétním případě kostela Máří 
Magdaleny se to provedlo? 
Pan Zeronik (předseda správní rady o.p.s. 
GEPO a bývalý liberecký zastupitel za ODS, 
pozn. redakce) v době, kdy se žádost podáva-
la, problémy neměl. Poté, co byl odsouzen 
v jiné kauze, vyměnilo GEPO správní radu, 
protože žadatelem nebyl on, ale právě tato 
o.p.s. 
Z odposlechů ale vyplývá, že právě v této 
době už projekt začal být trochu podezřelý. 
Opravdu se nedal raději stopnout? 
Projekty se stoupnout dají, ale ze strany 
poskytovatele to musí být podloženo 
argumentací, nikoliv jen dohady. Pokud tyto 
argumenty nemáte, jde stále o standardní 
smlouvu a druhá strana může vyžadovat její 
plnění. Mimochodem ta smlouva byla 

podepsána ještě před tím, než jsem se stal 
předsedou. 
Tady všechny podmínky splněny byly? 
Úřad projekt zkoumal, protože přišel dopis 
z GEPO, že chtějí odstoupit. Pak si to rozmy-
sleli, řekli, že vyměnili statutární orgány a po-
važují to za vyřešené. Peníze jsme jim ale chtě-
li poslat až po dokončení projektu. 
Pokud jste měli podezření, nedal se projekt 
vyměnit za další v pořadí? 
Znovu říkám, muselo by být dost argumentů 
proti nebo by musel žadatel odstoupit, musel 
by se úplně vyškrtnout. GEPO se zavázalo, že 
podmínky splní, protože projekt dostaví za 
peníze Metrostavu. Riziko tedy jednoznačně 
padlo na stranu žadatele. Předpokládalo se, že 
když soukromá firma půjčí na dokončení 60 
milionů korun, tak si zároveň ohlídá, že 
projekt bude v pořádku. 
Je to standardní postup? 
Schválili jsme to právě z důvodu, že projekt 
začal být rizikový a tohle měla být podmínka, 
kterou jsme považovali za nesplnitelnou. 
Předpokládali jsme, že GEPO od projektu 
samo ustoupí. 
Nemohl jste z titulu předsedy ROPu požádat 
o prověření policii, abyste s čistým svědo-
mím mohli přikývnout, že to je v pořádku? 
Pro mě je v tuto chvíli spíš zvláštní, že projekt 
policie dlouhodobě prověřovala bez vědomí 
poskytovatele dotace. Tedy ROPu, a že nás o 
tom neinformovala. Podobným způsobem po-
stupovala u prověřování zakázky libereckých 
Lázní, projekt prověřila, řekla, že je v pořádku 
a mohl pokračovat. 
Přesto skutečnost, že jste se s lidmi, kteří 
chtěli sporný projekt za každou cenu protla-
čit, sešel právě na čerpací stanici, vypadá 
alespoň v českém prostředí, řekněme, poně-
kud nestandardně… 
Chápu, že to tak může vypadat, ale takové 
místo schůzky jsem volil jen z časových důvo-
dů, jiný důvod pro to nebyl. Na druhou stra-
nu pak existuje otázka, zda se politik může 
vůbec neoficiálně s někým scházet na různých 
pracovních obědech, neformálních společen-
ských akcích a podobně. Navíc schůzky mám 
zapsané v diáři, takže nešlo o žádné konspira-
ční jednání. 
Když si to měsíc promíláte v hlavě, k jakým 
závěrům jste sám došel? Říkáte si třeba, kdo 
za tím stojí? 



Nejsem v situaci, abych to hodnotil, ale věřím 
tomu, že až celé vyšetřování skončí, ukáže se, 
kdo na tom měl zájem. Nevěřím tomu, že se 
věci stávají náhodou. 
Za dva roky budou krajské, za tři roky parla-
mentní volby, Starostové se možná stávají 
nebezpečím pro etablované strany, nepřemý-
šlel jste o tom, že by za tím mohla být třeba i 
diskreditace strany? 
Pořád věřím tomu, že jde o lokální záležitost, 
ale uvidíme. Věřím, že spoustě lidí tahle věc 
udělala radost. To nezastírám. 
V podobné situaci se ocitla i současná euro-
komisařka Věra Jourová, která dokonce če-
lila obvinění ve vazbě, než se prokázalo, že 
byla nevinná. Podpořila vás? 
Za poslední měsíc jsem dostal maily a sms 
s podporou od celé řady lidí, kteří psali, že mi 
drží palce a že nevěří obvinění policie. Toho si 
ohromně vážím, vzhledem k tomu, jak nízké 
důvěře obecně se u nás politici těší. Vážím si 
těch lidí, kteří mi věří, ale chápu i ty, kteří věří 
policii. Protože, kdyby v ní ztratili důvěru, asi 
by tu vůbec nemohli žít. Na druhou stranu se 
ukazuje, že jsou případy, u nichž se policii a 
státnímu zastupitelství některé věci nepoda-
řily. Případ nespravedlivého stíhání Věry Jou-
rové je jen špička ledovce podobných případů, 
kdy s obrovským mediálním humbukem pa-
dne nějaké obvinění a nakonec se ukáže, že 
k ničemu nezákonnému nedošlo. 
Já spím docela klidně. Vím, že věci, které v ob-
vinění jsou, se nestaly. Na druhou stranu jsem 
si vědom, že už teď je spousta těch, kteří to 
využívají k ničení mého dobrého jména na 
regionální i celostátní úrovni. Ty, kteří mi jen 
nevěří, se snažím pochopit. Těm druhým jed-
nou určitě dokážu odpustit, ale určitě vím, že 
jejich jména nikdy nezapomenu. 
 

Statistika obyvatel obce Chotyně 

k 31. 12. 2014  
Věk muži       ženy 

0-5 36           36 

6-17 66           52    

18-29 75           72 

30-39 74           61 

40-49 86           74 

50-59 42           52 

60-69 69           80 

70-79 29           35 

80-89 8             11 

90-99 4             6 

Celkem  968 obyvatel, z toho 489 mužů a 

479 žen. Celkový věkový průměr naší obce 

je 40,83 let. 

 

Učíme se pro život 
Bezplatné vzdělávací kurzy v obcích 

Finanční gramotnost 

Občanskoprávní minimum 

Počítačové dovednosti 

Práva a ochrana spotřebitele 
Cílem projektu je podpora ekonomicky akti-

vních občanů ve vybraných obcích do 2 tisíc 

obyvatel. Cílem je podpořit vzdělávání v o-

blasti obecných a odborných kompetencí, 

které jsou praktické pro život. Smyslem je 

jak zvýšení kvality zmíněných kompetencí, 

tak i posílení aktivnějšího postoje a přístupu 

jednotlivců k dalšímu vzdělávání. Celkovým 

cílem je pak vyšší uplatnitelnost zapojených 

obyvatel na trhu práce. Realizací projektu 

přispějeme k posilování systému celoživot-

ního učení a podpoříme vzdělávání. 

Účastnit se můžete jednoho i více vybra-

ných kurzů dle vašeho individuálního zájmu a 

možností. Za účast v každém kurzu obdržíte 

samozřejmě osvědčení o jeho absolvování. 

Všechny nabízené kurzy jsou financovány 

formou projektu (grantu) a pro účastníky 

jsou tedy ZCELA ZDARMA. Máte tak jedi-

nečnou šanci bez jakýchkoliv nákladů absol-

vovat kurzy, jejichž běžná cena je 1 000 – 

3 000 Kč. 

Kde budou kurzy probíhat? 

Vytipovali jsme a oslovili celkem 27 obcí 

z Libereckého, Středočeského a Králové-

hradeckého kraje, jejichž starostové pro-

jevili o účast zájem a poskytli nám potřeb-

nou organizační podporu. Konkrétně se jed-

ná o obce: Kněžmost, Žďár, Jiřetín pod 

Bukovou, Jenišovice, Lučany nad Nisou, 

Dlouhý Most, Radimovice, Chotyně, Svě-

tlá pod Ještědem, Všelibice, Paseky nad 

Jizerou, Martinice v Krkonoších,Benešov u  

Semil, Bozkov, Háje ad Jizerou, Chuchel-

na, Karlovice, Libštát, Mírová pod Kozá-

kovem, Nová Ves nad Popelkou, Poniklá, 

Přepeře, Radostná pod Kozákovem, Rove-



nsko pod Troskami, Libáň, Libuň a 

Železnice. 

Všechny kurzy budou probíhat přímo v ob-

cích ve vhodných prostorách a to včetně 

kurzů počítačových, pro které si vždy přive-

zeme veškeré potřebné vybavení a vybraný 

prostor změníme v plnohodnotnou počítačo-

vou učebnu. Kurzů se ovšem mohou účastnit 

i občané ze spádových a okolních obcí. Pro-

jekt bude probíhat od září 2014 do června 

2015. 

Časově budou kurzy probíhat v odpoledních 

hodinách či spíše podvečerních hodinách 

(nejdříve od 16 hodin), aby vaše účast na 

nich pokud možno nekolidovala s vašimi 

pracovními povinnostmi. 

Projekt je určen pro ekonomicky aktivní 

občany vybraných obcí. Jedná se tedy 

především o všechny pracující, nezaměst-

nané, živnostníky, podnikatele, maminky a 

tatínky na rodičovské dovolené a pracující 

starobní a invalidní důchodce. Účastnit se 

bohužel nemohou senioři ve starobním 

důchodu, kteří nepracují a studenti. 

Přihlásit se můžete na telefonu 

731 156 807 nebo e-mailem na adrese 

info@ucimeseprozivot.cz 

Bližší informace na www.ucimeseprozivot.cz 

 

Z historie obce 
V roce 1895 rozhodlo obecní zastupitelstvo o 
zřízení nynějšího hřbitova, povolení k tomu 
udělilo okresní hejtmanství v červnu 1896. 
Jako první tam byla 13. ledna 1898 pohřbena 
devítiletá dívenka Emilie Kašparová. Její 
matka se ze žalu utopila v Nise. 
 
Několik informací k továrně, která byla v roce 
2014 zbourána: 
V roce 1884 byla vybudována velká přádelna 
bavlny firmy J. B. Limburger. Prosperující 
podnik byl později v letch 1895-96 rozšířen o 
další budovu. Výkon parního stroje dosahoval 
1 200 koňských sil. Při plném provozu měla 
přádelna 500 – 600 zaměstnanců. Během první 
světové války dostala firma výhodné zakázky 
pro armádu. V době velké hospodářské krize 
ve 30. letech 20. století byla výroba nejprve 
omezena, později zcela zastavena. 

V jedné z původních budov přádelny zahájila 
firma Körber v roce 1936 výrobu čokolády. 
V souvislosti s tím firma koupila objekt tzv. 
Kronovky u Dolní Suché a zřídila v něm kar-
tonážku, ve které se vyráběly krabice na bon-
boniéry. Během druhé světové války sem bylo 
před spojeneckými nálety přestěhováno z Ber-
lína zařízení továrny zabývající se kovovýro-
bou. Po skončení 2. světové války firma Kör-
ber vyráběla pod národní správou čokoládu a 
čokoládové bonbóny. Národním správcem byl 
jmenován Arnošt Donth, bratr Emila Dontha, 
který byl velmi aktivní osobou ve veřejném ži-
votě obce jako promítač v místním kině a hla-
satel v obecním rozhlase. Čokoládovna zamě-
stnávala téměř 400 pracujících. V 50. letech se 
stala továrna součástí libereckého podniku Li-
po (Liberecká poživatina) a nadále se tu 
vyráběly jen tvrdé bonbóny. 
V roce 1964 objekt převzal hrádecký podnik 
SVA (Státní výrobna autodílů). Vyráběly se tu 
kostry sedadel pro škodovky a ventily do mo-
torů až do roku 1996. V 70.  a 80. letech zde 
byli ubytováni v tzv. administrativní budově 
kubánští pracovníci, zaměstnaní v hrádeckém 
závodě Praga. 
Na počátku 90. let upadá činnost závodu – 
v prosinci 1990 má závod 83 zaměstnanců, 
v prosinci 1991 již pouze 27 zaměstnanců. 
Během roku 1992 provoz končí.  
Majitele objektu se v dalších letech stala firma 
STRING a kam to dovedla, všichni víme. 
 
V roce 1890 byl v obci založen Sbor dobrovol-
ných hasičů. Chránit majetek spoluobčanů i 
s nasazením vlastního života – to byla ušlech-
tilá myšlenka. Chyběla však účinná technika, 
která by hasičům při jejich obětavé činnosti 
pomáhala. Do sboru se přihlásilo 50 členů, 
později se jejich počet měnil a sbor se neustále 
rozrůstal. Bylo zřízeno také zdravotnické 
družstvo, neboť při požárech docházelo často 
k úrazům a popáleninám.  
Roku 1925 byla zakoupena pro místní hasič-
ský sbor motorová stříkačka od firmy R. He-
rold z Chomutova nákladem 62 000,- Kč. U 
příležitosti 35. výročí založení hasičského sbo-
ru byla uspořádána v obci velká slavnost, jíž 
se zúčastnilo přes 6 000 osob. 
Sbor dobrovolných hasičů také patřil mezi 
první spolky, které se po 2. světové válce 
v obci obnovily. Jeho prvním předsedou byl 
Milda Janoušek. Hasiči pravidelně cvičili na 

mailto:info@ucimeseprozivot.cz
http://www.ucimeseprozivot.cz/


louce mezi mlýnek a hostincem „U Patočků“ a 
jejich cvičení se těšilo značnému zájmu veřej-
nosti, zejména kluků. Hasiči pořádali vyhlá-
šené bály, asistovali při různých společen-
ských událostech, jako byla například v roce 
1946 vzpomínková slavnost ve výroční den 
upálení Mistra Jana Husa. V prvních letech 
své existence zasahovali při požáru zeměděl-
ské usedlosti ležící při silnici k čokoládovně. 
Pomáhali při všech povodních, které postihly 
obec. V roce 1973 – 75 byla v akci Z postavena 
hasičská zbrojnice. Slavnostní otevření se zá-
bavou se konalo 21. června 1975. 
 
V dřívější budově německé školy byla od září 
1945 zřízena trojtřídní česká obecná škola (ve 
třetí třídě se vyučovaly tři postupné ročníky – 
třetí, čtvrtý a pátý). Prvními učiteli zde byli 
manželé Hana a Josef Mikuláškovi, ve třetí 
třídě vyučovala Jaroslava Hrabáková, dcera 
ředitele prvorepublikové české menšinové 
školy v Hrádku nad Nisou Josefa Suchého. 
 

Jizerská padesátka 

v historických datech 
1968 

Na startu 1. ročníku v roce 1968 bylo 52 zá-

vodníků a do cíle jich nedorazilo jen šest. 

Závod vyhrál horolezec a lyžař Josef Driml. 

Startovné bylo 5 korun a účastníci dostali 

dvě tatranky a čaj. 

1970 
Přelomová událost pro celou akci se udála 

v roce 1970. Tehdy dne 31. května zahynuli 

všichni členové československé expedice 

v jihoamerickém Peru, kteří se tam chystali 

pokořit nejvyšší horu peruánských And. Od 

čtvrtého ročníku proto nese Jizerská pade-

sátka podtitul Memoriál Expedice Peru 1970 

na počest patnácti zemřelých horolezců, 

kteří se několik měsíců předtím zúčastnili 

třetího ročníku tehdy začínajícího závodu. 

Při prvním memoriálu v roce 1971 se už na 

startu objevilo 797 závodníků, mezi nimi i 

80 žen. 

1978 
V roce 1978 provázela Jizerskou padesátku 

těžká nepřízeň počasí, husté sněžení a vi-

chřice, což donutilo bezmála tisícovku běžců 

ke skreči. Na start desátého ročníku se 

tehdy postavilo 7 800 lyžařů. 

1979 
V tomto roce vyběhli natěšení běžci na trať 

v počtu 5 315 při hromadném startu o osm 

minut dříve. 

1986 
V roce 1986 ničila závod vichřice o síle až 

100 km za hodinu a pořadatelé museli běh 

zkrátit. Šlo o nejkratší Jizerskou 50 v hi-

storii, měřila jen 43 kilometrů. 

1988 
Pro naprostý nedostatek sněhu se závod 

poprvé v historii Jizerské 50 na lyžích 

nejel. Tato zpráva přišla ještě čtyřikrát. 

Popáté v historii se závod nejel loni. 

1989 
Nebezpečí zrušení závodu hrozilo i při pří-

pravě 22. ročníku. Po celý týden trakaři 

upravovali starý sníh, do trasy se navážely 

náklaďáky sněhu na holé silnice, aby se 29. 

ledna 1989 po roční pauze přece jen mohlo 

znovu do lyžařských stop z Hrabětic vyra-

zit. Pod dozorem technického delegáta FIS 

Gerharda Grimmera museli pořadatelé mimo 

jiné ručně naházet 1 500 metrů tratě a při-

vést 50 sněhových fůr nákladními auty. 

1996 
Kvůli počasí se musely v tomto roce běžet 

dva okruhy po 25 km a noc před závodem se 

v mrazu přes mínus 20 stupňů stěhovaly 

občerstvovací stanice. 

 

Knihovna v roce 2014 
Registrovaní uživatelé        40 

- dospělí     30 

- děti          10 

Půjčené knihy celkem                         1 730 

- beletrie dětská     174 

- naučná dětská       33 

- beletrie pro dospělé   1 484 

- naučná pro dospělé        39 

Internet                             161 návštěvníků 

Nové knihy 

- nákup   124 knih v celkové 

hodnotě 19 999,- Kč (naučná 11, 



beletrie 85, naučná mládež 1, 

beletrie mládež 27)  

- dar České knihovny 32 knih 

v celkové hodnotě 9 097,- Kč 

(naučná 2, beletrie 16, naučná 

mládež 2, beletrie mládež 12) 

Knihy z výměnného fondu   222 knih 

v zapůjčení. 

Celkem knihovnu navštívilo 406 lidí (199 

dospělých čtenářů, 46 dětských čtenářů, 161 

lidí využilo internet. 

 

Základní škola a Mateřská 

škola Chotyně, příspěvková 
organizace, Chotyně 79, 463 34 

IČO: 72744707 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
Pro školní rok 2015/2016  

 

15. ledna od 15 do 18 hodin 
(s sebou rodný list dítěte a doklad 

totožnosti) 

Naše škola nabízí: 

Malý počet žáků ve třídě. 

Individuální přístup. 

Anglický jazyk od prvního ročníku. 

Výuku přizpůsobenou individuálním 

potřebám našich dětí. 

Kvalitní výuku zaměřenou na ekologii a 

zdravý životní styl. 

Aktivní pobyt na školní zahradě během 

přestávek. 

Alternativní metody – časté střídání 

činností, skupinové práce, projektové 

vyučování, práce s informacemi, pou-

žití vlastních prostředků ICT ve vý-

uce, vyučování je tak pro žáky zají-

mavější a pestřejší. 

Třídy vybavené moderní výpočetní 

technikou včetně iPadů a vizualizérů. 

Pravidelné návštěvy knihovny a diva-

delních představení. 

Výtvarné dílny v historických prosto-

rách státního hradu Grabštejn. 

Pozitivní třídní klima, spolupráci s od-

bornými poradenskými pracovišti. 

Partnerství s příhraničními německými 

a polskými školami. 

Možnost umístění dětí ve školní 

družině. 

Stravování ve školní jídelně s vlastní 

vývařovnou. 

 

V odpoledních hodinách mohou žáci 

navštěvovat VAŘENÍ, KERAMIKU, 

SPORTOVNÍ KROUŽEK, AEROBIC, 

HRU NA FLÉTNU, FOTBAL, GOLF, 

HASIČSKÝ KROUŽEK, SKAUTY.  

V případě potřeby lze navštěvovat 

nápravu specifických poruch učení 

(REEDUKACE). 

Více na www.skolachotyne.cz 
 

Připomínáme, že stále je k dispozici 
abonentka do ZOO. 
 

Plesy v Chotyni a Hrádku n.N. 
17. ledna 

Zimní countryhrá(d)ky 
Country bál hrádeckých Starých známých 

a jejich přátel. DK Beseda 
 

17. ledna 
XXVI. Myslivecký ples 

Ples mysliveckého sdružení Chotyně. 
Sokolovna Chotyně 

 

24. ledna 
Myslivecký ples 

Ples mysliveckého sdružení Hrádek n.N.. 
DK Beseda 

 

31. 1. 
Hasičský ples 

Ples hrádeckých hasičů. DK Beseda 

V úterý 27. ledna od 18.30 hod. 

v Restauraci Klub veřejné zasedání 

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

http://www.skolachotyne.cz/

