
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 22. září 2015. 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 11 

členů zastupitelstva. 
 

2. Bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání  

hospodaření obce Chotyně za rok 2015 od odboru  

kontroly Krajského úřadu pro Liberecký kraj. 

V rámci přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. 
 

3. Schvaluje všemi hlasy přítomných hospodaření  

obce k 31. 8. 2015 – dále v Chotyňáčkovi. 

 

4. Schvaluje všemi hlasy přítomných 3. rozpočto- 

vou změnu na rok 2015: 

Příjmy 

Neinvest. přijaté transfery ze SR (popelnice na  

bioodpad)                           +           453,74 Kč 

Ostatní neinvest. trasfery ze SR (VPP a dotace ZŠ)

   +    464 069,- Kč  

Invest. přijaté transf. ze SR (MŠ + bokimobil) 

               -       85 000,- Kč 

Ostat. invest. přijaté trans. ze SR (MŠ a bokimobil)

               -     450 000,- Kč 

Komunál. sl. a územní rozvoj + 1 250 000,- Kč 

Činnost místní správy  +        6 000,- Kč 

Příjmy celkem    + 1 185 522,74 Kč 
 

Výdaje 

ZŠ    +    304 069,- Kč 

Ostatní záležitosti kultury +      60 000,- Kč 

Ostatín tělov. činnost  +      70 000,- Kč 

Bytové hospodářství  +    100 000,- Kč 

Nebytové hospodářství  +      20 000,- Kč 

Veřejné osvětlení  +    100 000,- Kč 

Kom. služby a územní rozvoj +      60 000,- Kč 

Sběr a svoz komun. odpadů +    460 000,- Kč 

Péče o vzhled obcí  +      25 000,- Kč 

Požární ochrana  +    150 000,- Kč 

Ostatní záležitosti PO – platby ze sbírky 

   +      40 000,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost místní správy  +    160 000,- Kč  

Celkem výdaje    + 1 549 069,- Kč 
 

5. Schvaluje všemi hlasy přítomných prodeje: 

- p.p.č. 347, zahrada v k.ú. Chotyně o velikosti 

1 131 m2  za celkovou částku 28 275,- Kč. 

- p.p.č. 1071/4, ostatní komunikace v k.ú. Chotyně 

o velikosti 167 m2  za celkovou částku 1 670,- Kč, 

zároveň bude zaplacen GP, kterým byl pozemek 

oddělen 
 

6. Schvaluje všemi hlasy přítomných odkoupení 

komunikace p.p.č. 999/3 v k.ú. Chotyně o velikosti 

4 185 m2 za částku 200 000,- Kč. 
 

7. Schvaluje všemi hlasy přítomných odkoupení 

st.p.č. 147 v k.ú. Chotyně o velikosti 89 m2. 
 

8. Schvaluje všemi hlasy přítomných návrh rozho-

dnutí o dalším postupu pořizování změny č. 1 

územního plánu Chotyně a zároveň schvaluje vše-

mi hlasy přítomných paní Janu Mlejneckou jako 

určeného zastupitele obce pro jednání s pořizovate-

lem ve věcech územního plánování. 

Návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování 

Pokračovat v tvorbě návrhu změny č. 1 územního 

plánu obce Chotyně (dále jen „1. změna“) v těchto 

etapách:  

Postup pořizování  

Následující postup pořízení 1. změny vychází 

z ustanovení § 50 až § 54 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“).  

Společné jednání, 

Úprava návrhu 1. změny po společném jednání,  

Dohodovací řízení s dotčenými orgány (DO) 

k upravenému návrhu 1. změny, 

Posouzení návrhu 1. změny krajským úřadem,  

Veřejné projednání návrhu 1. změny,   

Vyhodnocení námitek a připomínek veřejnosti a 

stanovisek DO k částem 1. změny, které byly od 

společného jednání změněny,  

Ročník 23            Říjen  2015                      ZDARMA 

 

V roce 1890 byl v Chotyni založen Sbor dobrovolných hasičů. 

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



Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 

vyhodnocení připomínek (dále jen „návrhy“) 

uplatněných k veřejnému projednání 1. změny,  

Stanoviska dotčených orgánů k návrhům,  

Úprava návrhu 1. změny po veřejném projednání  

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i 

zákona č. 114/1992 Sb., (posuzování vlivů na 

životní prostředí),     

Vydání 1. změny v zastupitelstvu obce.  

 

Dojde-li na základě uplatněných námitek a připo-

mínek veřejnosti k podstatné úpravě návrhu 1. 

změny (podstatnou úpravou je například přidání 

zastavitelné plochy), bude muset být vypsáno opa-

kované veřejné projednání. Opakovaných veřej-

ných projednání může být i několik. Postup poři-

zování by vypadal takto: 

Opakované veřejné projednání návrhu 1. změny, 

Vyhodnocení námitek a připomínek veřejnosti a 

stanovisek DO k částem 1. změny, které byly od 

veřejného projednání změněny,  

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodno-

cení připomínek (dále jen „návrhy“) uplatněných 

k veřejnému projednání 1. změny,   

Stanoviska DO k návrhům,     

Úprava návrhu 1. změny po veřejném projednání, 

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i 

zákona č. 114/1992 Sb., (posuzování vlivů na 

životní prostředí)      

Vydání 1. změny v zastupitelstvu obce.  

  

Důvodová zpráva 

Dle § 47 stavebního zákona a navazujících 

paragrafů musí obec zvolit zastupitele, který bude 

plnit funkce určeného zastupitele pro spolupráci 

s pořizovatelem na tvorbě územně plánovací 

dokumentace. Dle § 55 odst. 2 písm. d) zákona č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 

změně některých zákonů (dále jen „zákon“) 

mandát zastupitele zaniká dnem voleb do 

zastupitelstva obce. Zároveň s tím zaniká i funkce 

určeného zastupitele. Volby do zastupitelstev obcí 

se uskutečnily ve dnech 10. a 11. října 2014. Na 

základě proběhlých voleb byli v souladu s § 55 

odst. 1 zákona zvoleni noví zastupitelé. K volbě 

určeného zastupitele dosud nebylo přistoupeno, 

proto musí být z řad zvolených zastupitelů vybrán 

a schválen nový určený zastupitel.  

 

Magistrát města Liberec, jako pořizovatel 1. 

změny, v souladu s ustanovením § 56 stavebního 

zákona ve znění pozdějších předpisů, předkládá 

návrh rozhodnutí o dalším postupu v pořizování 1. 

změny.  

Podle ustanovení § 56 stavebního zákona, je-li při 

zpracování a projednávání návrhu územního plánu 

překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí 

zastupitelstva obce, je pořizovatel povinen bez 

zbytečného odkladu předložit zastupitelstvu obce 

návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování 

změny územního plánu, pokud zastupitelstvo obce 

při zadání změny územního plánu neurčí delší 

lhůtu.  

Tato lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí 

zastupitelstva obce Chotyně ke změně územního 

plánu se datuje ode dne 25. 2. 2014, kdy došlo 

k přeschválení Zprávy o uplatňování územního 

plánu Chotyně, na základě které projektant 

územního plánu zpracovává návrh 1. změny, byla 

již překročena. Překročena byla, protože projektant 

1. změny dosud nepředal čistopis návrhu 1. změny 

ke společnému projednání. Na základě výše 

uvedeného pořizovatel předává tento návrh 

rozhodnutí o dalším postupu pořizování 1. změny.  

 

9. Schvaluje všemi hlasy přítomných na základě 

žádosti ředitele školy Mgr. et Mgr. Petra Kruliše 

výjimku z minimálního počtu žáků pro školní rok 

2015/2016. 

 

10. Schvaluje 10 hlasy přítomných (1 proti) 

navýšení příspěvku mikroregionu Hrádecko-

Chrastavsko o 40 590,- Kč na odkoupení 100 ks 

knih Zapomenuté hospody, vinárny, kavárny, 

cukrárny v Chrastavě a blízkém okolí. 

 

V různém byli zastupitelé seznámeni s náklady a 

výše dotace na boki mobil a kontejnery na 

bioodpad a rekonstrukci MŠ. 

 

Boki mobil, štěpkovač a kontejnery na 

bioodpad: 

Dotace MŽP r. 2014  1 370 161,75 Kč 

Dotace SFŽP r. 2014       80 597,18 Kč 

Dotace MŽP r. 2015      841 400,55 Kč 

Dotace SFŽO r. 2015        49 493,80 Kč 

Dotace celkem   2 341 653,28 Kč 

Zpracování žádosti o dotaci    109 029,- Kč 

Zadávací řízení r. 2014       83 490,- Kč 

Alfa Profi – 1. část r. 2014  1 523 148,- Kč 

Alfa Profi – 2. část r. 2015  1 006 357,- Kč 

Alfa Profi – kontejner + tažné zařízení 

         49 084,- Kč 

Alfa Profi – popelnice na bioodpad   9 075,- Kč 

Propagační letáky           7 000,- Kč 

Celkové náklady  2 787 183,- Kč 

Vlastní náklady obce na tuto akci činily 

445 529,72 Kč. 



Rekonstrukce MŠ: 

Dotace MŽP    2 118 415,04 Kč 

Dotace SFŽO      124 612,64 Kč 

Očekávané dotace     111 310,40 Kč 

Dotace celkem   2 354 338,08 Kč 

Zprac. žádosti o dotaci r. 2014     131 460,-    Kč 

Energomex – projekt + zaměření 2014  

       106 480,- Kč 

Organizace zad. řízení 2014            48 400,- Kč 

Technický dozor 2015       83 854,- Kč 

Stavoterm   4 125 122,21 Kč 

Malování uvnitř MŠ       58 640,- Kč 

Malování fasády (žirafy)      18 150,- Kč 

Hromosvodářské práce + revize      25 378,- Kč 

Podlahové krytiny     255 400,75 Kč 

Sádrokart. + izolace přístavba     183 270,- Kč 

Celkové náklady  5 036 154,96 Kč 

Vlastní náklady obce na tuto akci činily 

2 681 816,88 Kč. 

 

Dále byli zastupitelé seznámeni s uzavřením kupní  

a zástavní smlouvy na dům č.p. 143 – ve středu 23. 

9. 2015 bude objekt předán novému majiteli. 

Starostka seznámila zastupitele s možným problé-

mem u stavebního pozemku manželů Moravco-

vých (st.p.č. 61/5 v k.ú. Grabštejn) – jedná se o 

blízký lesní pozemek, kdy Lesy ČR vydaly vyjá-

dření, že nepovolují postavit RD – počkáme na 

vyjádření Magistrátu města Liberec ŽP, pokud 

bude třeba, starostka nabídne Lesům směnu (lesní 

pozemek uzavřený ve vojenském prostoru) – za-

stupitelé všemi hlasy souhlasí, že obec maximálně 

pomůže manželům Moravcovým případný problém 

vyřešit. 

Starostka informovala zastupitele o jednání s p. 

Landou, majitele firmy Beta uzeniny o předání ná-

jmu prodejny v č.p. 75 Chotyně firmě Rosa Mar-

ket, která provozuje síť maloobchodních prodejen 

Enapo – zastupitelé všemi hlasy souhlasí s přecho-

dem nájmu na firmu Rosa Market (vše za stejných 

podmínek jako s p. Landou). 
 

Hospodaření obce k 31. 8. 2015 
První číslo ROZPOČET, druhé PLNĚNÍ, v závorce 

PROCENTA 

Příjmy 

Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 

2 000 000 1 378 369 (68,92) 

Daň z příjmu FO ze SVČ 

37 000  3 587  (9,69) 

Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 

220 000 163 711 (74,41) 

Daň z příjmu PO 

2 400 000 1 444 610 (60,19) 

Daň z příjmu PO za obce 

811 110 811 110 (100) 

DPH 

4 650 000 2 940 256 (63,23) 

Odvody za odnětí půdy 

200  0 

 

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 

1 500  0 

Poplatek za likvidaci kom.odpadu 

440 000 397 459 (90,33) 

Poplatek ze psů 

12 000  11 818  (98,48) 

Odvod loterií a podob.her, ne VHP 

33 000  28 575  (86,59) 

Odvod z výherních hracích přístrojů 

160 000 88 637  (55,40) 

Správní poplatky 

26 000  17 760  (68,31) 

Daň z nemovitostí 

600 000 403 970 (67,33) 

Splátky půjčených prostředků od obyv. 

100 000 56 503  (56,50) 

Dotace na veř. správu 

174 000 116 000 (66,67) 

Neinv.přijaté transf.ze SR  

0  453,74 

Ostatní neinv.transfery ze státního rozpočtu 

500 000 713 887 (142,78) 

Invest.přijaté transfery ze SR 

260 000 173 653 (66,79) 

Ostatní incest.přijaté transfery ze SR 

3 500 000 2 952 102 (84,35) 

Správa v lesním hospodářství 

10 000  0 

Sankční platby 

28 000  28 000  (100) 

Odvádění a čistění odpad.vod 

120 000 54 561  (45,47) 

Příjmy – knihovna 

2 500  1 190  (47,60) 

Kultura 

5 000  500  (10) 

Bytové hospodářství – služby + nájem 

1 100 000 781 663 (71,06) 

Příjmy – nebytov. Hospodářství 

100 000 115 896 (115,90) 

Pohřebnictví 

15 000  6 653  (44,35) 

IS – výstavba 

70 000  6 000  (8,57) 

Komun.služby a územní rozvoj – pronájmy a 

prodeje nemovitostí 

871 600 871 960 (100,04) 

Sběr a svoz kom.odpadu – EKOKOM 

55 000  26 295  (47,81) 

Dům s pečovatelskou službou 

1 265 000 825 783 (65,28) 

Požární ochrana 

40 000  22 393  (55,98) 



PO –sbírka 

40 000  39 073  (97,68) 

Činnost místní správy 

8 000  13 771  (172,14) 

Výdaje 

Péče o zvířata 

15 000  6 704  (44,69) 

Správa v lesním hospodářství 

10 000  3 630  (36,30) 

Vnitřní obchod – internet 

10 000  7 008  (70,08) 

Silnice – údržba + opravy 

50 000  18 105  (36,21) 

Dopravní obslužnost 

87 300  43 650  (50) 

Čistička 

110 000 58 795  (53,45) 

ZŠ a MŠ 

5 416 500 4 617 731 (85,25) 

Knihovna 

40 000  11 435  (28,59) 

Ostatní zálež.kultury 

100 000 126 404 (126,40) 

Ostatní tělov.činnost 

140 000 111 255 (79,47) 

Ostatní zájm.činnost 

60 000  30 700  (51,17) 

Bytové hospodářství 

400 000 333 717 (83,43) 

Nebytové hospodářství 

30 000  38 466  (128,22) 

Veřejné osvětlení 

300 000 231 349 (77,12) 

Pohřebnictví 

40 000  30 176  (75,44) 

Inžen.sítě – RD pod tratí 

375 000 371 851 (99,16) 

Komun.služby a územní rozvoj – územní plán 

50 000  0 

Kom.služby a úz.rozvoj – geom. plány + daně 

290 600 287 899 (99,07) 

Sběr a svoz nebezp.odpadů 

7 000  0 

Sběr a svoz komun.odpadů 

1 900 000 1 934 869 (101,84) 

Péče o vzhled obcí 

50 000  56 448  (112,90) 

Pečovatelská služba 

15 000  10 161  (67,74) 

Dům s pečovatelskou službou 

2 246 791 1 320 227 (58,76) 

Ochrana obyvatelstva 

20 000  0 

Bezpečnost a pořádek 

180 000 90 000  (50) 

Požární ochrana 

165 500 156 367 (94,48) 

PO –platby ze sbírky 

  35 356 

Zastupitelstva obcí 

1 165 000 778 936 (66,86) 

Volby – evropský parlament 

19 800  19 800  (100) 

Činnost místní správy 

3 270 500 2 365 586 (72,33) 

Platby daní – daň za obec 

820 000 819 589 (99,95) 

 

1. Chotyňské adventní trhy 
Tak už tu máme říjen a s ním i pomalu blížící 

se čas Adventu, pro mě ten nejhezčí čas 

v roce. Vánoce miluji a vše s nimi spojené, 

s mamkou jsme z nich každý rok „poblázně-

né“. Když jsme se nedávno bavily, došlo nám, 

že to je ještě to, co naší super vesničce 

chybí … Že u nás neprobíhají žádné vánoční 

trhy. Tak jsme se rozhodly, že se to musí 

napravit. Letos tedy máme v plánu 

1. ROČNÍK CHOTYŇSKÝCH 

ADVENTNÍCH TRHŮ 

a doufám, že se to stane další prima tradicí 

ve vsi.  

A teď trochu toho infa. Příjemné odpoledne 

plné adventu a vánoční atmosféry proběhne 

v sobotu 28. listopadu 2015 od 14 hodin 

do 17 hodin v Domě s pečovatelskou služ-

bou v Chotyni. 

A teď to nejdůležitější. Jelikož máme 

v Chotyni mnoho šikovných lidí, ráda bych, 

aby právě účinkujícími a prodávajícími byli 

oni. Aby to opravdu byla naše místní tradice 

a výrobky jsme mohli pořídit od „známých“. 

Takže moc doufám, že náš nápad podpoříte 

a budete sdílet. A hned, jak někoho napa-

dne, že by rád vyrobil a prodal nějaké své 

produkty (ať už adventní věnečky, svícny, 

chaloupky, vánoční ozdoby, perníčky nebo i 

jakékoliv jiné dárečky, jako třeba dečky, 

náušnice, hrníčky atd.) nechť se mi přihlásí 

na číslo 603 510 417, ať je nás co nejvíce. 

Ostatní lidičky samozřejmě srdečně zveme, 

ať dorazí s dětmi něco pěkného pokoupit, 

zakousnout a popít svařáčka. 

          Hezký den, Dituš Mlejnecká 



Domluvili jsme se s Bílým Kostelem nad Ni-

sou, že u nás budou trhy na začátek adventu 

a v Bílém Kostele n.N. budou předvánoční 

v neděli 13. prosince. A protože dobře spo-

lupracujeme, tak našich se zúčastní šikovní 

Bílokosteláci a trhů v Bílém Kostele šikovní 

Chotyňáci. 

Už se moc těším, jak si ta dvě odpoledne 

nádherně vánočně užijeme. 

                                     Starostka 

 

Poděkování 
Dobrý den. Jsem vrchní sestra Helena Ram-
pouchová z Dětské léčebny ve Cvikově a chci 
dodatečně (s čtyřměsíčním zpožděním) podě-
kovat za pozvání na Pohádkový les konaný  
6. 6. 2015.  Na akcích spolku Svazu žen jsme 
už párkrát byli a vždy se děti, jejich rodiče a 
naše sestřičky vrátili s nadšením, jak jsou akce 
úžasně připravené. Děti jsou v léčebně pro 
onemocnění dýchacích cest na 6-ti až 9-ti tý-
denních pobytech a každá zábava je vítána. 
Takže děkujeme paní Jaroslavě Krejcarové, že 
si na naše děti v léčebně vzpomněla. Děkuje-
me za ochotu a vstřícný přístup všech pohád-
kových postaviček (precizně maskovaných – 1 
s hvězdičkou) a za zajímavé soutěže. Za od-
měny, ve kterých nechybělo ani zdravé ovoce 
a za balíčky pro naše děti, které se nemohly 
účastnit z důvodu nemoci. Děkujeme za 
úsměvy a za jiskřičky v očích našich dětí, 
kterým se u vás opravdu moc líbilo. 
Fotografie z akce jsme si našli na rajčeti. Ženy 
z Chotyně jste báječné. Přeji ještě mnoho 
senzačních akcí. 
   Rampouchová Helena 
 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO 

ODPADU 
Do konce října ve středu a v sobotu 

vždy od 14 do 16 hodin můžete 

odevzdávat  nebezpečný odpad do 

sběrného dvora Chotyně (za 

prodejnou BETA). V následujících 

dnech necháme nebezpečný odpad 

odvézt. 
Občané mohou do dvora odevzdat zejména tyto 

druhy odpadů (tekuté odpady je nutno odevzdat 

v uzavíratelných obalech): 

- oleje a tuky 

- zbytky barev, lepidel, pryskyřic, nádoby a štětce 

s jejich zbytky 

- rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn apod.) 

- kyseliny a hydroxidy 

- detergenty a odmašťovací přípravky 

- léky 

- pesticidy (prostředky na ochranu rostlin) 

- galvanické články suché i mokré (baterie, 

akumulátory) 

- zářivky a jiné předměty s obsahem rtuti 

 

Večer sokolských světel 
Proběhl v pátek 9. října u sokolovny a byla to 
moc hezká akce. Přišlo hodně dětí s rodiči i 
s vyrobenými lodičkami, které pouštěli po 
Nise se svíčkami. 
Tento večer byl vzpomínkou na sestry a bra-
try, kteří se nedočkali svobody, za kterou 
položili své životy. Tato akce je pořádána 
především pro děti. Památným dnem Sokola 
byl vybrán 8. říjen – den popravy sokolů  
v Mauthausenu. 
Děkuji moc členům T. J. Sokol za dobře 
připravenou akci. 
                            Starostka 
 

Další vtipné mezinárodní dny a 

svátky 
16. říjen 

MEZINÁRODNÍ DEN PROTI 

MCDONALD´S 
Je součástí Světového dne výživy. Vyjadřu-

je protest proti nezdravému jídlu plnému 

náhražek, umělých dochucovadel a neeti-

ckého cílení na děti. Upozorňuje i na špatné 

pracovní podmínky, kruté zacházení se zví-

řaty, poškozování životního prostředí a do-

minanci korporací. McDonald´s jakožto dět-

mi milovaná, dospělými oblíbená a miliony lidí 

nenáviděná společnost funguje už přes se-

dmdesát let. V roce 1992 se jako první 

fastfood objevil v porevolučním Českoslo-

vensku, dnes má v Česku asi 90 poboček. 

 

28. listopad 

MEZINÁRODNÍ DEN BEZ NÁKUPŮ 
Den bez nákupů (anglicky Buy Nothing Day) 

upozorňuje na nebezpečí konzumního stylu 



života. Nutí lidi zamyslet se nad důsledky 

přehnaného nakupování a jeho dopady na 

životní prostředí. Myšlenka dne bez naku-

pování se objevila v roce 1991 v kanadském 

Vancouveru. Poprvé tam lidé svátek oslavili 

v roce 1992, od té doby se iniciativa rozší-

řila do celého světa a její popularita roste. 

Ve Spojených státech připadá na den po Dni 

díkůvzdání, Evropané si novodobou tradici 

připomínají o den později v sobotu. 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE 

ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 
  Zahájení školního roku proběhlo 1. zá-
ří 2015. Ředitel školy Mgr. Petr Kruliš spolu 
s paní starostkou a místostarostkou slavno-
stně přivítali 12 prvňáčků, na které v jejich 
budoucí třídě čekaly balíčky s pomůckami. 
Dále od tohoto školního nastoupila nová paní 
učitelka, která převzala třídnictví v pátém 
ročníku. Od října bude na naší škole opět ex-
terně působit odborník, který se spolupodílí 
s třídními učiteli na vytváření příznivého kli-
matu ve třídách a bude nápomocen při řešení 
eventuálních výchovných problémů, navázá-
no je tak na úspěšnou spolupráci z předcho-
zích let. V říjnu také zahájí činnost pět zájmo-
vých útvarů.  
Rozdělení tříd: 
1. ročník 12 žáků třídní učitel Mgr. et Mgr. 
Petr Kruliš 
2. ročník 11 žáků třídní učitelka Mgr. Eva 
Kocourková Baumruková 
3. ročník 14 žáků třídní učitelka Mgr. Hana 
Köhlerová 
4. ročník 8 žáků třídní učitelka Mgr. Tereza 
Kodymová Pavlů 
5. ročník 14 žáků třídní učitelka Bc. Anna 
Pavlů 

Tento školní rok je opět plný akcí, 
mimo jiné: 
V měsíci listopadu se žáčci druhého ročníku 

v rámci spolupráce se školou z německého 

Oberlandu zúčastní plaveckého týdne.  

Ekosběr (papír, PET lahve); Zdravé zuby; 
Ovoce do škol. 

Programy v rámci prevence nežádoucích jevů, 
šikana, kyberšikana, harmonizace tříd. 

Spolupráce s Městskou policií  Hrádek nad 
Nisou, Policií ČR, SDH - preventivní program 
Hasík vedený vyškolenými členy z řad 
dobrovolných hasičů.  

Návštěvy ekocenter Divizna, Střevlík, Archa 
Liberec (útulek a záchranná stanice pro 
zvířata). 

Spolupráce s místní knihovnou, Krajskou 
vědeckou knihovnou Liberec, SH Grabštejn, 
vánoční promítání v sále BRÁNY TROJZEMÍ. 

Účast na sportovních a kulturních akcích. 

Plán akcí ZŠ a MŠ na tento školní rok je zve-
řejněn prostřednictvím internetových stránek 
školy (www.skolachotyne.cz). 
   Mgr. Hana Köhlerová 
 

Z historie Grabštejna do r. 1950 
(Z materiálu Státního oblastního archivu 

v Litoměřicích) 

 Obec Grabštejn (německy Grafenstein) 

je malá vesnice ležící pod stejnojmenným hra-

dem na Václavickém potoce severovýchodně 

od Chotyně, jejíž je dnes součástí a s níž je 

prakticky spojena i zástavbou, a východně od 

Hrádku nad Nisou. Rozkládá se zde rybník a 

budovy zámku s vojenským výcvikovým stře-

diskem psů. Dominantou okolí je hrad Grab-

štejn, v 16. století přestavěný na renesanční zá-

mek, jenž býval centrem někdejšího grabštejn-

ského panství, tyčící se nad vesnicí a obklope-

ný nyní neudržovaným parkem. Průměrná 

nadmořská výška obce je 300 m. 

 První zmínka o Grabštejně je z roku 

1377 a vztahuje se k hradu, který v době vlády 

Přemysla Otakara II. drželi Donínové. Jeho 

tehdejší název byl Grafenstein. Kdy a kým byl 

hrad na ostrohu nad Václavickým potokem za-

ložen, je nejisté. Donínové se tu však udrželi 

až do 16. století, kdy byli nuceni jej i s celým 

panstvím prodat. Majetek se dostal do rukou 

zemského rady Jiřího Mehla ze Střelic, který 

se do dějin hradu zapsal jeho rozsáhlou rene-

sanční přestavbou. Hrad za jeho panství získal 

víceméně dnešní podobu. Během Mehlovy 

http://www.skolachotyne.cz/


přestavby byla do dnešního stavu upravena ro-

vněž kaple sv. Barbory, pokládána za jeden 

z nejcennějších skvostů renesančních sakrál-

ních památek u nás. 

 Již roku 1586 Jiří Mehl prodává rene-

sančně přestavěný hrad i s panstvím Ferdinan-

du Hoffmannu z Grünenbühlu. Za třicetileté 

války Grabštejn byl po krátkou dobu součástí 

frýdlantského panství Albrechta z Valdštejna a 

po válce hrad přešel do majetku Trautman-

nsdorfů. V té době bylo na rozkaz císaře roku 

1655 strženo mohutné opevnění, patrně proto, 

aby se již nemohla opakovat situace z konce 

třicetileté války, kdy se na hradě usadili Švé-

dové a používali jej jako základnu pro loupež-

né vpády do okolí. 

 Roku 1704 prodal Jan Josef z Traut-

tmannsdorfu zámek hraběti Janu Václavu Ga-

llasovi. Když smrtí Filipa Josefa Gallase (+ 

1757) a jeho manželky Anny Marie (+ 1759) 

rod Gallasů vymřel, stal se dědicem celého 

gallasovského majetku její nezletilý synovec 

Kristián Filip Clam, který ke svému jménu 

přibral i jméno vymřelého rodu, Gallas. Za 

Clam Gallasů došlo k dalším přestavbám pů-

vodního zámku, roku 1818 byl klasicistně 

upraven také dnešní nový zámek a okolo byl 

vybudován rozlehlý park. Clam Gallasové 

v mužské linii vymřeli roku 1930 Františkem 

Clam Gallasem, majetek včetně Grabštejna 

však držely jeho dcery až do roku 1945, kdy 

jim byl konfiskován na základě Benešových 

dekretů, byly odsunuty a dožily v Rakousku. 

 Samotná vesnice vzniklá v podhradí je 

velmi malá. Berní rula i Tereziánský katastr 

dokládají, že tu nebyla žádná poddanská držba, 

jen 5 dominikálních stavení. V té době tu stál 

rovněž panský mlýn na nestálé vodě a rybník. 

V polovině 19. století bylo v Grabštejně evido-

váno 156, na začátku 20. století něco přes 200 

a před 2.světovou válkou (roku 1939) 224 oby-

vatel a kolem 30 domů. 

 V roce 1869 byl Grabštejn osadou Ol-

dřichova na Hranicích, roku 1880 se osamo-

statnil a jako samosprávná obec fungoval až 

do roku 1950. O dějinách obce v tomto období 

však nelze z dochovaných dokumentů zjistit 

příliš mnoho. 

 Po volbách roku 1931 byl starostou 

zvolen Josef Scholz st. z Grabštejna č.p. 2, kte-

rý tento úřad zastával již v předchozím voleb-

ním období. Jeho náměstkem se stal Franz 

Pacovsky, radními Franz Rudolf a Walther 

Bariczek. Po volbách roku 1938 funkci staro-

sty získal Walther Baroczek, kandidát č. 1 za 

SdP, která zvítězila obdržením 95 hlasů proti 

37 hlasům pro Republikánskou stranu a získala 

7 z 9 mandátů. Bariczek byl starostou po celou 

válečnou dobu až do převzetí správy obce 

místní správní komisí. 

 V obci fungoval hostinec a po jistou 

dobu také obecná škola. Ta však byla roku 

1921 pro příliš malý počet dětí (pouhých 11 

žáků) zrušena a děti nadále docházely do školy 

v blízké Chotyni. Tam a v Hrádku nad Nisou 

hledali zaměstnání rovněž obyvatelé 

Grabštejna pracující mimo oblast zemědělství 

(těsně před 2. světovou válkou byla 

v zemědělství zaměstnána necelá polovina, 

v průmyslu necelá čtvrtina ekonomicky 

činných osob). Farností patřil Grabštejn 

k Hrádku nad Nisou. 

Počet obyvatel a domů /podle retrospektivního 

lexikonu obcí Československé socialistické 

republiky 1850 – 1939): 

Rok Počet obyvatel Počet domů 

1850  156   -- 

1869  199   27 

1880  212   30 

1890  235   31 

1900  209   30 

1910  229   33 

1921  187   33 

1930  186   33 

1939  224   -- 

 V únoru 1946 evidoval MNV 107 Ně-

mců a  Čechoslováků. Po odsunu německého 

obyvatelstva a následném dosídlení v květnu 

1947 žilo v obci 164 osob, o tři roky později 

však už jen pouhých 135 ve 36 domech (sčítá-

ní lidu roku 1950). Počet domů i obyvatel se 

v následujících letech ještě dramaticky reduko-

val. 

 Po osvobození v květnu 1945 vznikla 

v Grabštejně Místní správní komise, jejímž 

předsedou byl na počátku r. 1946 Jan Braun. 

Místní správní komise byly jmenovány v mís-

tech s většinou národnostně nespolehlivého 

obyvatelstva. Teprve poté, co počet Čechů 

(Čechoslováků) dostatečně vzrostl nebo byli 

Němci odsunuti, mohly být místní správní 

komise nahrazeny národními výbory. 

 Národní výbory se staly základem or-

ganizace veřejné správy podle ústavního de-



kretu prezidenta republiky č. 18 Úředního věs-

tníku ze dne 4. 12. 1944, o národních výborech 

a prozatímním Národním shromáždění. Jejich 

působnost a pravomoci upravovala vládní naří-

zení č. 4/1945 Sb. z 5. 5. 1945, o volbě a pra-

vomoci národních výborů, a č. 44/1945 Sb. ze 

dne 7. 8. 1945, kterým se mění vládní nařízení 

č. 4/1945 Sb. Národní výbory byly definovány 

jako orgány zastupitelské a org. veřejné správy 

ve všech veřejných záležitostech  obvodu své 

působnosti. Podle Ústavy 9. Května z 9. 5. 

1948 byly národní výbory definovány jako 

„nositelé a vykonavatelé státní moci v obcích, 

okresích a krajích“, čímž získaly rozhodující 

roli ve státní správě. 

 V dubnu 1946 byl ustanoven Místní ná-

rodní výbor pod předsednictvím Antonína 

Kreibicha a o rok později byl předsedou zvo-

len Stanislav Přikryl. Ten v čele národního vý-

boru setrval až do připojení Grabštejna k Cho-

tyni. V obci nebyla žádná školská či kulturní 

zařízení, služby ani významné pracovní příle-

žitosti (vyjma zemědělství). Na Grabštejně si 

zřídil farmu Státní statek Hrádek nad Nisou, 

který zaměstnával část zdejších obyvatel. Oby-

vatelé a návštěvníci  měli pro své společenské 

vyžití k dispozici někdejší Zámeckou restaura-

ci pod národní správou Jana Procházky a po 

jeho odvolání dalších držitelů. Roku 1949 byl 

oficiálně založen již dříve fungující Sbor do-

brovolných hasičů. Budovy starého a nového 

zámku byly po válce zčásti nevyužity, některé 

mělo do roku 1950 přiděleno pražské bytové 

družstvo Rebytno pro závodní rekreaci. V 50. 

letech byly oba zámky předány ministerstvu 

zemědělství, které zvažovalo jejich užití pro 

školské účely, a nakonec připadly armádě. 

 Již počátkem roku 1950 vznikl plán na 

připojení Grabštejna k sousední Chotyni, které 

bylo realizováno po souhlasu MNV v Chotyni 

a usnesení Jednotného národního výboru v Li-

berci z 25. 5. 1950 v létě téhož roku. 

  

Fotbal – zápasy 
Muži 

17. 10. od 15.00 Chotyně – Rynoltice B 
Mladší žáci 

17. 10. Od 13.00 Chotyně – Vesec 
31. 10. Od 13.00 Chotyně – Habartice 
 
 

 

Velké poděkování manželům 
Jaroslavu a Bc. Soně Mrvovým, 

kteří darovali obci krásnou a 
vybavenou kolébku na vítání 

občánků. 
MOC DĚKUJEME!!! 

 

Restaurace KLUB pořádá dne  

23. 10. 2015 koncert.  

Večerem vás bude provázet  

„NÁHODNÉ SETKÁNÍ“ 
Začátek v 19.30 hodin, vstupné 

dobrovolné – vybírá se do klobouku. 

T. J. Sokol Chotyně ve spolupráci 

s obcí Chotyně a hradem GRABŠTEJN 

pořádá  

v pátek 30. října 2015  

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 

NA HRAD GRABŠTEJN 
Sraz v 17.30 hodin před sokolovnou 

v Chotyni. 

Na hradě zajištěn program a 

občerstvení pro děti.  

Dospělí si budou moci zakoupit 

medovinu. 

 

Na OÚ můžete zakoupit lampion 

s tyčkou a s elektrickou svíčkou. 

FOTBALOVÝ „OLDIES PLES“ 
V sobotu 14. Listopadu, od 16 hod. pro 

děti a od 20 hod. pro dospělé. 
Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, 

dražba, dobrovolné vstupné. 

 

V pondělí 19. října 2015 

bude z důvodu školení 

uzavřena pošta v Chotyni. 
 

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


