
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Výsledky hlasování ve volbách 

do zastupitelstva Libereckého 

kraje v obci Chotyně 
Počet občanů zapsaných v seznamu voličů   782 

Počet odevzdaných hlasovacích lístků           366 

Počet neplatných hlasovacích lístků                   6 

Procento účasti ve volbách                             46,8% 

 

1. Starostové pro Liberecký kraj            263 hlasů 

2. ANO 2011                                         34 hlasů 

3. Komunistická strana Čech a Moravy   12 hlasů 

4. Koalice Svoboda a přímá demokracie 11 hlasů 

5. ČSSD                                                      9 hlasů 

6. ODS                                                        8 hlasů 

7. Česká pirátská strana                              5 hlasů 

8. Budoucnost pro Liberecký kraj              4 hlasy 

9. Úsvit s Blokem proti islamizaci             4 hlasy 

10. Změna pro Liberecký kraj                    4 hlasy 

11. Svobodní a Soukromníci                      3 hlasy 

12. DSSS-Imigranty a islám vČR nechceme  2 hl. 

13. TOP 09                                                 1 hlas 

 

Kontrola technického stavu a 

provozu spalovacího stacionárního 

zdroje na pevná paliva 

aneb 

revize kotlů 
Povinnost vyplývající ze zákona o ochraně 

ovzduší 

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona 

o ochraně ovzduší je provozovatel spalova-

cího stacionárního zdroje na pevná paliva o 

jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 

kW včetně, který slouží jako zdroj tepla 

pro teplovodní soustavu ústředního vytápění 

povinen provádět jednou za dva kalendářní 

roky prostřednictvím osoby, která byla pro-

školena výrobcem spalovacího stacionárního 

zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instalaci, provozu a údržbě (dále jen „od-

borně způsobilá osoba“), kontrolu techni-

ckého stavu a provozu zdroje a předkládat 

na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšíře-

nou působností (což je Magistrát města Li-

berec) doklad o provedení této kontroly 

vystavěný odborně způsobilou osobou potvr-

zující, že zdroj (kotel) je instalován, provo-

zován a udržován v souladu s pokyny výrobce 

a tímto zákonem. 

Provozovatelem kotle se rozumí právnická 

nebo fyzická osoba, která kotel skutečně 

provozuje. Provozovatel kotle je povinen za-

jistit provedení první kontroly technického 

stavu a provozu kotle nejpozději do 31. pro-

since 2016. Pokud provozovatel  neprovede 

kontrolu technického stavu a provozu kotle 

nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností potvrzení o 

provedení této kontroly, vystavuje se riziku 

uložení pokuty až do výše 20 000,- Kč, jde-

li o fyzickou osobu nepodnikající anebo až 

do výše 50 000,- Kč, jde-li o podnikající 

fyzic-kou osobu nebo osobu právnickou. 

Kontrolu technického stavu a provozu kotle 

provádí odborně způsobilá osoba proškolená 

výrobcem kotle, která má od něj udělené 

oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. 

Výrobcům kotlů je doporučeno, aby na svých 

webových stránkách zveřejnili seznam pro-

školených osob, rozsah jejich oprávnění a 

dobu platnosti oprávnění. V případě zahrani-

čních výrobců např. prostřednictvím svých 

dodavatelů. 
 

U plynových kotlů je několik typů revizí. 

Kromě výchozí revize (většinou po zapojení) 
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25. výročí osamostatnění obce Chotyně - od ledna 1991 má obec 

opět svůj obecní úřad a svůj rozpočet 
 



se dělají provozní revize jednou za tři roky. 

Jednou do roka se doporučuje servisní pro-

hlídka. Ta není vyhláškou vyžadována, ale 

jde hlavně o klid majitele kotle a 

bezpečnost. Navíc, když je kotel 

v prodloužené záruce, mnozí výrobci si 

každoroční servis vyžadují. 
 

Pouštění lodiček 
Dne 8. 10. 2016 uspořádal spolek T.J.Sokol 
Chotyně akci Pouštění lodiček. Nejednalo se o 
samoúčelnou aktivitu tělocvičné jednoty, ale o 
celorepublikovou akci, proto připojuji trochu 
informací. 
Den 8. říjen byl zvolen za Památný den sokol-
stva jako připomínka tragických událostí v ro-
ce 1941, kdy byla výnosem zastupujícího říš-
ského protektora Reinharda Heydricha Česká 
obec sokolská rozpuštěna a její majetek úřed-
ně zabaven. Gestapo zatklo takřka naráz vše-
chny sokolské činovníky z ústředí, žup i vět-
ších jednot. Byli mučeni, věznění byli deporto-
váni do koncentračních táborů. Téměř 93 pro-
cent vedoucích pracovníků se na svá místa po 
skončení války nevrátilo. 
Této tragédii předcházela skutečnost, že Soko-
lové byli mezi prvními, kdo byli po okupaci 
Československa v březnu 1939 připraveni 
k výraznému odporu v domácím odboji i 
účasti v zahraničních armádách. 
Děkujeme rodičům s dětmi, kteří přišli spolu 
s námi uctít památku obětí a svoje krásné vla-
stnoručně vyrobené lodičky pustili po Nise. 
          Za T. J. Sokol Hana Němcová, jednatelka 
 

Hezký článek i s fotografiemi je také na našich 
internetových stránkách www.chotyne.cz 
 

Lampiónový průvod na 
hrad Grabštejn 

V pátek 28. října jsme se opět sešli u sokolo-
vny s dětmi a lampióny. Pár dětí mělo i mas-
ky. Za pomoci městské policie Hrádek nad 
Nisou a našich hasičů vyrazil dlouhý průvod 
na hrad. Stezku v lese od Chotyně opět krásně 
osvítili členové Sokola a věřte, že není vůbec 
jednoduché všechny ty lampičky, myslím, že 
jich měli asi 160 ks, tam navěsit a udržovat 
osvícené. Nádherný pohled ze spoda i z vr-
chu. Celou trasu také Sokolové hlídali a naho-
ře jsem si všimla i několika masek včetně Bílé 

paní. Určitě jste zaregistrovali při výstupu i 
osvícené krásné pískovcové stély Stezky smí-
ření, kterou darovaly obci Benefiční koncerty. 
Večerní průchod hradem byl v režii paní ka-
stelánky a jejich průvodců – vše v krásných 
kostýmech. Na závěr na dolním nádvoří 
hradu opět vynikající Nezmarovníčky a čaj 
pro děti zdarma, rodiče si mohli zakoupit 
teplou medovinu a všichni si mohli povídat. 
Dobrodružná byla i cesta lesem z hradu zpět 
do Chotyně.  
Moc děkuji všem, kteří se na této krásné 
akci, které se zúčastnilo téměř 500 osob, 
podílejí. 
                                            Starostka 
 

V Česku stále oblíbenější 

Halloween: Odkud pochází a 

proč se dlabou dýně? 

Halloween nemá v České republice dlouhou 

tradici, přesto jeho obliba roste. Pro děti se 

pořádají průvody masek, dlabou se dýně a 

nejen obchody, ale už i domácnosti často 

zdobí halloweenské dekorace. 

Historie oslav Halloweenu sahají až do dob 

před naším letopočtem, kdy Keltové slavili 

v tento den konec léta a příchod nového ro-

ku. Magické noci na přelomu října a listopa-

du, v níž se prolínal svět živých a mrtvých, 

se říkalo Samhain. Při oslavách hořely obro-

vské ohně a lidé se odívali do převleků, aby 

se chránili před zlými duchy. 

V době, kdy se katolická církev snažila vy-

mýtit pohanské zvyky, byl Samhain, jeden 

z nejoblíbenějších svátků, nově nahrazen 

křesťanským svátkem Všech svatých, který 

připadá na 1. listopadu. 

Do Ameriky se Halloween dostal díky přistě-

hovalcům z Irska kolem poloviny 19. století. 

Dnes se slaví nejen tam, ale i v Kanadě, Vel-

ké Británii, Austrálii a v dalších anglosas-

ských zemích. 

Dlabání dýní a zapalování svíček bylo pře-

vzato z irské legendy o opilém pobudovi 

Jackovi. Název Halloween je zkratkou spo-

jení All Hallows´Eve, kterým se ve staro-

angličtině označoval předvečer dne Všech 

svatých. Jméno se v průběhu let komolilo, až 

http://www.chotyne.cz/


vznikl Halloween. Vydlabané dýni se v Ame-

rice říká Jack o´Lanterns. 

K Hallowenu neodmyslitelně patří oranžová a 

černá barva. Oranžová symbolizuje podzimní 

sklizeň a černá značí temnotu a smrt. 

Trick-or-treating, v překladu „Dejte mi ko-

ledu nebo vám něco provedu“ je nejznámější 

tradice Halloweenu. Děti v kostýmech ob-

chází sousedy, zpívají koledy a získávají za 

ně drobné sladkosti. Koledovat se chodí 

vždy po setmění. Pokud děti někdo neodmě-

ní, mohou se mu pomstít nějakou legráckou. 

Hororové historky a strašidelné příběhy si 

mezi sebou vypráví starší děti. Čím děsivě-

jší, tím lepší. Mnoho seriálů má v hallowe-

enském týdnu speciální čarodějnické díly. 

Halloweenský průvod se pořádá ve větších 

městech, děti v něm soupeří o nejoriginál-

nější a nejstrašidelnější masku. 

Nejznámější je newyorský The Village 

Halloween Parade. Halloweenské průvody 

jsou čím dál tím oblí-benější i v České 

republice. 
 

Dušičky, svátek všech 

mrtvých 
V křesťanských zemích se slaví od 10. sto-

letí. Křesťanská církev přitom, stejně jako 

v případě jiných svátků, navázala na 

pohanské rituály. V tomto případě keltské 

oslavy roku, Samhain, který byl vnímán jako 

doba, kdy se stírá hranice mezi světem 

živých a mrtvých. Také tradice zapalovat 

svíčky pochází od Keltů i Slovanů, kteří 

věřili, že oheň očišťuje a světlo pomáhá 

chránit před zlými duchy. Na českém ven-

kově se ještě v 19. století kolem svátku 

Dušiček vyřezávaly bulvy krmné řepy. 
 

Nejoblíbenější jména 
Rok 1916 

Marie, Anna, Ludmila, Růžena, Božena, 
Emílie, František, Vlasta, Anežka, Josef, 
Františka, Josefa, Miroslav, Karel, Věra, 
Václav, Zdeňka, Alžběta, Antonie, Jan 

Rok 1966 
Chlapci Dívky 

1. Petr Jana 
2. Jiří Ivana 
3. Pavel Lenka 
4. Jaroslav Hana 
5. Miroslav Eva 
6. Josef Jitka 
7. Milan Iveta 
8. Jan Alena 
9. Zdeněk Marie 
10. Roman Dana 

Leden 2016  
1. Jakub Eliška 
2. Jan Tereza 
3. Tomáš Anna 
4. Filip Adéla 
5. Ondřej Sofie 
6. Matyáš Natálie 
7. Lukáš Karolína 
8. Adam Viktorie 
9. Matěj Ema 
10. Dominik Marie 
       Vojtěch 
11. Kristýna 
12. Martin Barbora 
13. David Ema, Laura, Veronika 
14. Daniel 
15. Šimon 
16. Antonín Kateřina 
17. Václav Lucie 
18. Michal Nela, Klára 
19. Jiří, Kryštof 
20. Julie 

 

Připomenutí 
Po úspěšném loňském prvním ročníku se 
26. listopadu 2016 bude konat II. ročník  

Chotyňských 
adventních trhů. 

Zájemci o prodejní místo se mohou 
přihlašovat (vlastní výrobky) na 

mém čísle 603510417. 
Dita Mlejnecká 

 

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK 
Koncem října vydal mikroregion 

Hrádecko-Chrastavsko novou krásnou 
knihu Vitalije Marka 



ZAPOMENUTÉ HOSPODY, VINÁRNY, 
KAVÁRNY A CUKRÁRNY NA 

CHRASTAVSKU 
Kniha je v prodeji na Obecním úřadu 

Chotyně a stojí 490,- Kč. 

Děkovný dopis PhDr. Vítězslava Králíka, 

předsedy družstva a generálního ředitele 

Diakonie Broumov 

Vážení přátele. 

Rádi bychom Vám poděkovali za sbírku 

použitého ošacení, kterou jste nám poskytli. 

Oceňujeme Vaše úsilí a čas, který jste věnovali 

organizaci této akce. Vážíme si všech, kteří 

v dnešní uspěchané době dokáží myslet i na 

druhé, slabší a zranitelnější. 

Vyjádřete, prosím, naši vděčnost a poděkování 

všem občanům za jejich štědrost a ochotu 

pomáhat potřebným. Jejich darované věci jsou 

výraznou pomocí všem, kteří to opravdu 

potřebují, lidem v nouzi či sociální tísni. 

Díky Vám můžeme realizovat v praxi naše 

motto „NEPOTŘEBNÉ VĚCI 

POTŘEBNÝM". 

Se srdečným pozdravem. 

 

Cukrárna u Toníka 
Nová otevírací doba 

LISTOPAD 

Pátek,sobota,neděle od 11 do 17 hod. 

PROSINEC A LEDEN 

Zavřeno 

Zveme vás na divadelní sobotu 12. 11. 

do Domu s pečovatelskou službou 

v Chotyni od 19 hodin 

Divadelní soubor VOJAN z Hrádku 

nad Nisou uvede komedii Robina 

Hawdona 

DOKONALÁ SVATBA 
Vstupné dobrovolné, bude možno 

zakoupit i sklenku svatomartinského 

vína. 

 

Rozsvícení vánočního stromu 

Pozor!!! Letos změna. 

Tato akce se stává součástí 

Adventních trhů, takže se 

sejdeme v 17 hodin v sobotu  

26. listopadu u Domu 

s pečovatelskou službou. Přijďte 

dříve a zúčastněte se i našich 

adventních trhů. Jídlo a pití také 

bude. 

 
Svaz žen Chotyně pořádá v sobotu 

3. prosince od 15 hodin v sále 
Restaurace U lip pro děti 

MIKULÁŠSKOU 
NADÍLKU 

Přijde i čert a Mikuláš. 
 

Do konce listopadu je třeba 
zaplatit druhou část poplatku za 

likvidaci odpadu.  

 

Kateřina Sitte 
Kosmetické ošetření pro ženy i muže dle 

typu, pedikúra, manikúra, 

aromaterapeutická masáž celého těla 

Od září v Chotyni v Domě s pečovatelskou 

službou. 

Možnost dárkových poukazů. 

Objednávky na tel. 705 221 633 

Textil servis 
Čištění, praní, mandl, opravy 

Otevření nové provozovny, čištění 

provádíme chemicky, opravy oděvů všeho 

druhu. Tel. 739 900 853, 721 380 974 

nebo e-mail: 

miloslava.krocova@seznam.cz 

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

se uskuteční v úterý 29. listopadu 

2016 od 18.30 hodin v Domu 

s pečovatelskou službou. 
 

mailto:miloslava.krocova@seznam.cz


Program na plakátech. 

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


