
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Poselství víly Nisa 
Milí lidé! 

Já, víla Nisa, znovu přicházím k vám, kteří 

máte podél mých břehů svůj domov. 

Byly doby, kdy jsem se styděla za své 

špinavé šaty, za své koryto, které bylo 

pouhou odpadní stokou. Ryby ani jiní tvorové 

zde nevydrželi a lidé se mi vyhýbali. Byla 

jsem smutná, protože jsem si sama pomoci 

neuměla. 

Dnes ale už jsem znovu paní řeky, ve které a 

u které je opět život. 

Přicházím, abych vám za to poděkovala, 

nebylo by to bez vaší trpělivé péče. 

Moje poselství zní: 

Bez čisté vody není čisté krajiny. Pečujte 

o ni, budu vám vděčná já i vaše děti. Za 

to vás zvu k procházkám, posezení i 

projížďkám. 

Vaše sousedka vodní víla Nisa 

 

V sobotu 18. června jsme opět přivítali vílu 

Nisu. Počasí mohlo být lepší, ale vše se zvlá-

dlo i s deštěm a mnoho z vás déšť také neo-

dradil. Dokonce pár hodin nepršelo a dětem 

mohl být nafouknut krásný velký skákací 

hrad, který si děti po celou dobu opravdu 

užily. Za ten krásný hrad děkujeme sponzo-

rům manželům T. a K. Halalovým, J. a A. Ha-

lalovým a L. a I. Margensternovým. Děti ta-

ké měly zadarmo zmrzlinu, za to dík D. Mál-

kovi, A. Kolínskému, O. Mlejneckému a J. 

Mlejnecké. Představení mimoňů se dětem 

také moc líbilo a vydržely i za deště. Děku-

jeme také paní J. Tvrdíkové a Z. Koutníkové 

a lidem kolem nich za krásné dílničky pro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

děti NA PLOVÁRNĚ. Mohly být delší, ale 

zde déšť vykonal své dílo zkázy. 

Děkujeme p. H. Klapkové a J. Krčkové, které 

jako zástupkyně fotbalistů objednaly pro 

děti mimoně a po celé odpoledne dětem zaji-

šťovaly zdarma párek v rohlíku a pití. Velké 

díky Honzovi Polmovi, který všechny akce 

víly Nisy u nás moderuje a je super. 

Děkujeme p. Munzarovi, že je Chotyňská 

12°a my si ji můžeme při různých akcích 

poslechnout. Díky všem organizacím, které 

zajišťovaly občerstvení – bylo výborné. 

Velký dík škole a školce za krásná předsta-

vení. Díky R. Bluskovi a jeho kamarádům za 

modely aut a další techniky. Díky myslivcům 

za to, že jste si mohli zastřílet na terč. 

Díky Pepovi Charvátovi a spol. za čtyřkolky, 

na kterých jste se v blátě pěkně vyřádili. 

Velký dík panu J. Dlouhému, který moc po-

mohl s elektřinou. 

Děkuji vám všem, kteří jste si něco zakoupili 

ve stánku útulku Azyl pes. 

                                      starostka 

 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 28. června 2016. 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 13 

členů zastupitelstva. 
 

2. Schvaluje všemi hlasy přítomných předložený 

návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 

1. změna územního plánu Chotyně ve znění přílo-

hy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí 

a vydává 1. změnu územního plánu Chotyně ve 

znění předloženého návrhu a ukládá Janě Mlejnec-

ké, určenému zastupiteli pro pořízení 1. změny 

územního plánu, aby zajistil oznámení o vydání 1. 
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25. výročí osamostatnění obce Chotyně - od ledna 1991 má obec 

opět svůj obecní úřad a svůj rozpočet 
 



změny územního plánu ve smyslu § 173 zákona č. 

500/2004 Sb., správního řádu v platném znění. 

Přloha usnesení: Opatření obecné povahy 1.změny 

územního plánu Chotyně. 

Důvodová zpráva: 

Magistrát města Liberec, odbor hlavního architek-

ta, oddělení územního plánování (dále jen „pořizo-

vatel“) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu ve znění po-

zdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) za-

jistil projednání 1.změny územního plánu Chotyně 

(podrobný popis postupu pořizování je uveden 

v textové části odůvodnění 1.změny územního plá-

nu v kapitole A. postup při pořízení změny územ-

ního plánu). Proto pořizovatel dle ustanovení § 54 

odst. 1 stavebního zákona předkládá zastupitelstvu 

obce Chotyně návrh na vydání 1.změny územního 

plánu. 

Dle ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona za-

stupitelstvo obce vydá změnu územního plánu po 

ověření, že není v rozporu s politikou územního 

rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stano-

visky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajské-

ho úřadu. 
 

3.  Schvaluje všemi hlasy přítomných  hospodaření  

Základní školy a Mateřské školy Chotyně, příspěv- 

kové organizace. Výnosy v roce 2015 byly ve výši  

7 034 878,90 Kč, náklady byly ve výši  

6 923 409,90 Kč. Zisk ve výši 111 469,- Kč je  

použit na snížení ztráty hospodaření PO od roku  

2003. Dále schvaluje všemi hlasy přítomných Roč- 

ní účetní závěrku ZŠ a MŠ Chotyně dle Vyhlášky  

č. 220/2013 Sb. a  Kontrolní protokol č. 5/2016/  

VSK Základní školy a Mateřské školy Chotyně,  

příspěvkové organizace. 
 

4. Schvaluje všemi hlasy přítomných 1.změnu   

rozpočtu na rok 2016: 

Příjmy 

Daň z příjmu PO za obec +    658 160,- 

Ostatní neinv. transfery ze SR +    400 000,- 

Správa v lesním hospodářství +      68 000,- 

Komunální sl. a územní rozvoj + 1 650 000,- 

celkem příjmy   + 2 776 160,-,-  
 

Výdaje  

Útulek – zvířata  +       15 000,- 

Správa v lesním hospod. +       20 000,- 

Silnice    +  2 000 000,- 

Čističky   +       90 000,- 

Knihovna   +       50 000,- 

Ostatní zájm. čin. a rekreace +       10 000,- 

Bytové hospodářství  +     400 000,- 

Nebytové hospodářství  +       30 000,- 

Komun. sl. a územní rozvoj +       60 000,-  

Činnost místní správy  +     300 000,- 

Správa – přísp. mikroregionu -        26 000,- 

Daň z příjmu PO za obec +     658 160,- 

Příspěvek mikroregionu  +       29 880,- 

celkem výdaje   +  3 637 040,- 
 

Financování  860 880,- Kč 
 

5. Schvaluje všemi hlasy přítomných prodej p.p.č. 

25/2, ostatní plocha o výměře 35 m2 a p.p.č. 

309/16, ostatní plocha o výměře 11 m2, obě v k.ú. 

Grabštejn za celkovou částku 1 150,- Kč. 
 

6. Schvaluje všemi hlasy přítomných odpis dluhu 

ve výši 18 075,- Kč po zemřelé paní Zuzaně Cho-

dorovské. 

 

7. Schvaluje všemi hlasy přítomných podání 

žádosti mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko o 

dotaci na OPŽP na kompostéry.. 

 

Soutěž Zlatá pětka 
V posledním týdnu před začátkem prázdnin bylo 

grabštejnské nádvoří plně žáků pátých tříd z 
Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko. Už podruhé 

se tu konalo finále soutěže, která klade důraz na 
týmového ducha. 

 Tým mohou v soutěži Zlatá pětka utvořit žáci 
pátých tříd, maximální počet členů týmu je 
pět a pět je i soutěžních kol, které určí 10 nejle-
pších part postupujících až do hradního finále. 
Hlásit se mohou páťáci ze základních škol v 
Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko a počet 
týmů není nijak omezen. Může jich být i víc z 
jedné třídy. 
V průběhu základní části soutěže plní týmy 
úkoly zveřejňované na webu Zlaté pětky a s 
pořadateli komunikují výhradně elektronicky. 
Členové týmů se scházejí před nebo po vyučo-
vání a dávají dohromady odpovědi na řadu 
otázek nebo v sudých kolech plní speciální 
úkoly. Letos například dostali ve čtvrtém kole 
za úkol najít v okolí své školy tajuplné místo, 
vymyslet mu strašidlo, které by jej mohlo obý-
vat a z toho všeho poskládat kratičkou pověst. 
Výsledek organizační tým mile překvapil a 
bylo mimořádně těžké toto kolo hodnotit. 

 Zatímco v základní části soutěže mohou tý-
my k hledání odpovědí používat knihy nebo 
internet, v grabštejnském finále už je všechno 
jen na páťácích. Deset stanovišť rozsetých v 
atraktivních místech hradu od sklepa až po 
vyhlídku ve věži prověří jejich zručnost i 
vědomosti. 
  



Vítězný tým s nejvyšším počtem finálových 
bodů získal titul „Zlatá pětka Mikroregionu 
Hrádecko-Chrastavsko“ pro rok 2016 určený 
nejlepší a nejšikovnější partě páťáků z regio-
nu. Letos si toto ocenění odnášejí Gladiátoři. 
Druhé místo obsadil tým ReMaMoViFRa a o 
třetím místě při rovnosti bodů dvou týmů 
rozhodlo dle pravidel snažení družstev v 
nultém, jinak nesoutěžním kole. Patří týmu 
„My nevíme“. 

 Soutěž připravuje Město Hrádek nad Nisou 
za finanční podpory Dotačního fondu Libe-
reckého kraje a Mikroregionu Hrádecko – 
Chrastavsko. Finále se uskutečnilo na Státním 
hradu a zámku Grabštejn, který nám s kaste-
lánkou paní Ing. arch. Ivou Bártovou poskytl 
nejen prostory, ale věnoval i ceny pro soutě-
žící. Nejatraktivnější ceny pro vítězné týmy 
věnovala iQLANDIA a iQPARK. Žáci 7. třídy 
ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou pod vedením 
ředitele školy Mgr. Jaroslava Poláčka v roli 
astronomů, zbrojířů, kronikářů a pekařů ob-
sadili jednotlivá hradní stanoviště. Z kuše se 
střílelo pod vedením Mgr. Václava Havla, ře-
ditele ZŠ v Loučné a jeho pomocníka. 
Tradičně s námi spolupracoval i Dům dětí a 
mládeže Drak v Hrádku nad Nisou, ten za-
jišťoval podporu při výrobě keramických zna-
ků jednotlivých týmů. O finanční a admini-
strativní servis se postaral Odbor dotací, roz-
voje města a kultury MěÚ Hrádek nad Nisou 
a své týmy  podporovaly i jednotlivé základní 
školy v Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko. 
Letošní realizační tým a porotu tvořili Pavel 
Farský, Mgr. Jaroslav Poláček a Roman Sedlá-
ček. Všem donátorům, spolupracovníkům a 
pomocníkům touto cestou moc děkujeme! 

Zahájení rekonstrukce vodojemu 

v Chotyni 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zaha-

juje na Liberecku další plánovanou investiční 

akci roku 2016 – rekonstrukci 88 let starého 

vodojemu v obci Chotyně. 

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severo-

české vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova 

majetku je v centru našeho zájmu, proto podíl 

prostředků určených na obnovu rok od roku roste. 

Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy 

korun dáváme 80 %, tj. celou miliardu korun, prá-

vě na obnovu vodohospodářského majetku spole-

čnosti. Prioritou jsou pro nás rekonstrukce vodo-

vodních a kanalizačních sítí, ale nezanedbáváme 

ani údržbu souvisejících objektů, kam patří i  zaha-

jovaná rekonstrukce historického vodojemu v Cho-

tyni.“  

Více o stavbě: 

Vodojem v Chotyni je zemní dvoukomorový vodo-

jem před spotřebištěm, s akumulačním objemem 2 

x 50 m3. Byl vybudován v roce 1928. Patří k vodo-

vodu „Liberec“ a zásobní oblasti „Dolní Suchá“. 

Natéká do něj voda z pramenišť Dolní Suchá a Vá-

penný vrch a z přivaděče Pekárka – Hrádek.   Do 

spotřebiště voda odtéká gravitačně. Odpadní voda 

z vodojemu vytéká volně do lesa. Vodojem zahr-

nuje kruhovou zcela zasypanou akumulační nádrž, 

rozdělenou na dvě části, provozované samostatně. 

Dále je jeho součástí vstupní prostor spojený s aku-

mulací a manipulační komora pod vstupem. 

Vlivem stáří a působením vnějších i vnitřních kli-

matických vlivů, především nedostatečným odvě-

tráním, se na vodojemu projevují poruchy, které 

mají negativní dopad na únosnost, použitelnost 

a trvanlivost objektu. SVS proto rozhodla o rekon-

strukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se 

zněním stávajících norem.  

Bude provedena rekonstrukce stavební i technolo-

gické stránky vodojemu. V technologické části 

bude řešena výměna původního vybavení, tj. potru-

bí včetně armatur. Po stavební stránce dojde k rea-

lizaci vzduchotechnických opatření k odvětrání 

vnitřních prostorů vodojemu, k částečným opra-

vám střechy nad vstupem, k očištění a lokálním 

opravám stropů, stěn, podlah a fasády včetně no-

vých hydroizolačních nátěrů, k náhradě zkorodo-

vaných roštů a stupadel za antikorozní materiál, 

jakož i ke stavebním úpravám souvisejícím s vý-

měnou technologie. Dojde k opravě oplocení po-

zemku. Rekonstrukce vodojemu proběhne za 

provozu.  

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena 

předáním staveniště 28. června 2016. Stavební prá-

ce začnou v těchto dnech a mají být podle schvále-

ného harmonogramu dokončeny do 30. září 2016. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro 

okres Liberec, kde SVS pro rok 2016 naplánovala 

celkem 12 staveb k obnově majetku i strategických 

(vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu 

investic 74,4 milionů korun bez DPH.  

       Mgr. Jiří Hladík, tisk. mluvčí SVS a.s. 

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 

VOZIDEL 

Tel. 603846092 a 775444666 



Výkup vozidel za hotové (osobní, nákladní, 

autobusy) - vystavení dokladu k zákonnému 

odlášení vozidla z registru - odtah vozidel 

zdarma - prodej náhradních dílů - výkup a 

likvidace technolog. celků, strojů a hal 

www.zlikvidujauto.cz 

I. ročník oslav Mikroregionu 

Hrádecko-Chrastavsko         

10. 9. V Bílém Kostele n.N. 
 Akce proběhne na prostranství před koste-
lem, dopolední program na podiu od 10 do 
12.30 hod. (školní vystoupení + vystoupení 
seniorek). 
Odpolední program až večerní program, 
oficiální zahájení cca ve 13 hod., vystoupení 
kapel Chotyňská 12°, Lenka Filipová, Ivan 
Mládek, ohňová show, bubenická show, DJ 
Žíla. Pro děti v kostele divadlo. 
Pro každou obec je objednán jeden stánek, je 
na nás, co v něm budeme mít. 
Součástí oslav je fotbalový turnaj – registrace 
v 8.30 hod., zápasy od 9 hod, hrají 5 + 1 (na 
hřišti jedna žena), zaregistrování na 
romanjanacek33@seznam.cz, místo zápasů 
fotbalové hřiště. 
Dále proběhne nohejbalový turnaj – registrace 
v 8, zápasy od 8.30 hod., zápasy 3 na 3, obec 
jeden tým, zaregistrování na 
chmel@seznam.cz, místo zápasů hřiště u 
školy. 
Na programu je dále jízda na lodích u 
dětského koutku u řeky, pořádají vodní 
skauti. 
Celodenní autobusová doprava bude 
zajišťována přes Korid LK. 

 

Státní hrad Grabštejn vás zve 

na 

POHÁDKOVÉ VEČERNÍ 

PROHLÍDKY SE SV. BARBOROU 
 

16. a 23. 7. od 20.00 do 22.00 hod. 

Pohádkové prohlídky začínají ve 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30 a 22.00 hod. 

Svatá Barbora, čerti i královská rodina 

už se na vás těší. 

Rezervace na tel. 482724301, e-mail: 

grabstejn@npu.cz. 

Vstupné: 120/90/350 

Plné/snížené/rodinné 

 

 
 

XXIV. ročník benefičních představení 
Ve prospěch hradu Grabštejn 

 

Leoš Janáček 

JENŮFA 
Scénické provedení opery s klavírním 

doprovodem. 
Kostelnička Buryjovka     Eliška Weisová 
Jenůfa, její pastorkyně      Dana Burešová 
Stařenka Buryjovka          Lenka Šmídová 
Rychtářka                          Jitka Soběhartová 
Karolka                            Alžběta Poláčková 
Pastuchyňa                       Stanislava Jirků 
Barena, služka ze mlýna  Lucie Silkenová 
Jano, pasák                      Barbora Řeřichová 
Laca Klemeň                     Jaroslav Březina 
Števa Buryja                      Richard Samek 
Stárek                                 Ivan Kusnjer 
Rychtář                              Luděk Vele 
Vesničané            Členové sboru ND Praha 
Klavírní doprovod          David Švec 
Dirigent                             Jan Chalupecký 

Scéna: Jitka Jelínková a Hana Dýcková 
 

Sobota 20. srpna 2016 v 17 hodin 
na dolním nádvoří 

 

V 16 hodin vernisáž výstavy 
tapiserií a koláží textilní výtvarnice 

Marie Tomášové v Galerii sv. 
Barbory 

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