
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 29. listopadu 2016. 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 15 

členů zastupitelstva. 
 

2. Schvaluje všemi hlasy 3. rozpočtovou změnu na  

rok 2016: 

Příjmy 

Daň z příjmu PO   +    200 000,- 

DPH    +    200 000,- 

Splátky půjček od obyvatel +      20 000,- 

Kultura (dar)   +        2 000,- 

Veřejné osvětlení (pojistka) +      12 926,- 

Využívání a znešk. kom.odp. +      20 000,- 

celkem příjmy   +    454 926,-,-  
 

Výdaje  

Útulek – zvířata  +         5 000,- 

Pitná voda   -      100 000,- 

ZŠ a MŠ   -      155 000,- 

Knihovna   +       20 000,- 

Ostatní zájm. čin. a rekreace +       15 000,- 

Ostatní tělovýchovná činnost +       26 000,- 

Bytové hospodářství  +     150 000,- 

Nebytové hospodářství  +       20 000,- 

Územní plánování  +       11 000,- 

Komun. sl. a územní rozvoj +     100 000,-  

Dům s pečov. sl. (plyn, služby) +       70 000,- 

Příspěvek mikroregionu (2017) +       26 000,- 

Zápůjčka mikroregionu  +       20 000,- 

celkem výdaje   +     208 000,- 
 

Financování    -  246 926 ,- Kč 
 

3. Schvaluje všemi hlasy  rozpočtové provizorium 

 na začátek roku 2017 do doby schválení rozpočtu  

v únoru 2017. V měsíci lednu a únoru budou finan- 

covány běžné provozní náklady obecního úřadu a 

 bude splácen úvěr. 
 

4. Schvaluje všemi hlasy předložený plán práce  

zastupitelstva na rok 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny veřejných zasedání v roce 2017 v Domě  

s pečovatelskou službou: 

24. ledna, 21. února, 18. dubna, 27. června,  

19. září a 28. listopadu. Prosincové zasedání je  

neveřejné. 
 

5. Schvaluje všemi hlasy zvýšení úplaty za vzdě- 

lávání v MŠ od září 2017 na částku 500,- Kč  

za dítě. 
 

6. Schvaluje všemi hlasy Dohodu spoluvlastníků o  

přeměně bytového vlastnictví na podílové spolu- 

vlastnictví nemovité věci podle § 1217 odst. 1 obč.  

z. a o následném zrušení a vypořádání podílového  

spoluvlastnictví nemovité věci tak, že nemovitá   

věc se rozdělí na jednotky a spoluvlastníkům vzni- 

knou vlastnická práva k jednotkám podle § 1164  

odst. 2 obč.z. pro č.p. 151 Chotyně mezi obcí Cho- 

tyně a majiteli bytové jednotky. 
 

7. Schvaluje všemi hlasy podání žádosti o dotace  

na rok 2017  na Ministerstvo pro místní rozvoj,  

podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova,  

dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže  

do komunitního života v obci.  Maximální výše do- 

tace je 400 000,- Kč a činí 70% celkových nákla- 

dů, tzn., že celková cena bude cca 575 000,- Kč.  

Opět zkoušíme jako vloni získat peníze na vybudo- 

vání dětských hřišť u MŠ a ZŠ. 
 

8. Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o zřízení věcné- 

ho břemene – služebnosti IE-12-4001521/2 Lbc,  

Donín, rekonstrukce vedení NN, etapa 1. Jedná se  

o parc.č. 1076/5 v k.ú. Chotyně. 

Konec Dlouhé meze u Hrádku n.N. 

 

Chotyňské adventní trhy 

podruhé a rozsvícení  

vánočních stromů 
Vše se konalo v sobotu 26. listopadu v Domě  

s pečovatelskou službou a bylo to úžasné. 

Myslím, že téměř každý z vás se přišel na  

trhy podívat a kdo nebyl, tak ať lituje. Mo- 
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25. výročí osamostatnění obce Chotyně - od ledna 1991 má obec 

opět svůj obecní úřad a svůj rozpočet 
 



je dcera Ditka vše pečlivě připravila, dala si 

práci i s tvořivou hrou pro děti – děti dosta- 

ly plánek, kde byla po budově pečovateláku  

vyznačena čtyři stanoviště s úkoly – zdobe- 

ní perníčků a výroba různých vánočních  

ozdob. Kdo zvládl všechny úkoly, dostal zho- 

tovené výrobky a adventní kalendář – a  

věřte, že jich bylo hodně. Já jsem ani tako- 

vou účast nečekala. 

Při přípravách se Ditce přihlásilo 19 prodej- 

ců. Vše se vešlo i díky tomu, že občerstvení  

bylo zajištěno venku. Děti ze školy namalo- 

valy krásné výkresy se zimní tématikou k vý- 

zdobě trhů. Se školou jsme se také rozho- 

dli, že na sobotu a na závěr trhů přesuneme  

rozsvícení vánočních stromů. 

Mám pouze kladné ohlasy od našich i 

spousty  

cizích lidí na trhy i rozsvícení. Vše bylo  

úžasné, krásná atmosféra, lidi byli fajn. 

Velké díky Ditce, že trhy organizuje a  

stále zlepšuje. Děkuji její kamarádce Ja- 

ně Votýpkové, že nám přišla pomoct v pá- 

tek večer s výzdobou. Děkuji škole za  

krásné malby, účast na trhu a za super 

vystoupení při rozsvícení. Děkuji Jitce  

Krčkové a Hance Klapkové a jejich mužům  

za perfektní zajištění občerstvení během  

celé akce. Děkuji všem prodejcům za  

krásné výrobky, které na trzích nabízeli –  

oči přechází, jaká je to nádhera. 

Kdo už má kalendář na rok 2017, zapište si  

sobotu 25. listopadu od 14 hodin 3. Chotyň- 

ské adventní trhy a rozsvícení vánočních  

stromů. 

                                       Starostka 
 

Schůzka rady s organizacemi 
 

V polovině listopadu se opět sešla rada s organi- 

zacemi, které pořádají v obci akce. Schůzky se  

zúčastnili zástupci fotbalistů, Sokolů, Státní správy  

hradu Grabštejn, ZŠ a MŠ Chotyně, Svazu žen,  

Skautů a hasičů. Myslivci se pro nemoc omluvili,  

ale termíny oznámili. Zhodnotili jsme rok 2016 a  

termínově připravili rok 2017. 
 

Plánované akce v roce 2017  
14. ledna XXVIII. Myslivecký ples  

11. února Květinový ples T. J. Sokol  

12. února Dětský maškarní bál   

18. března Maškarní ples     Svaz žen  

17. dubna Velikonoce na hradě Grabštejn 

15. dubna Mezinárodní den památek a 

sídel SH Grabštejn 

30. dubna Pálení čarodějnic u sokolovny 

27. května Den mužů  Svaz žen - hřiště 

28. května Den dětí na hradě Grabštejn 

3. června Dětský den - Svaz žen 

10. června Den otevřených dveří u mysliv-

ců chata Hubertka 

17. června Víla Nisa OÚ + organizace 

24. června Slunovrat  SH Grabštejn 

30. června Předání vysvědčení 5. třídě  

ZŠ + hrad 

1. a 2. července Létohrádky na hradě  

Grabštejn 

15. a 22. července Večerní prohlídky se sv. 

Barborou  SH Grabštejn 

22. – 30. července Tábor - fotbalisti 

5. a 6. srpna Dny řemesel  SH Grabštejn 

19. srpna XXV. benefiční koncert 

Sdružení benefice 

26. srpna Hradozámecká noc  

SH Grabštejn 

2. září  Den otevřených dveří u hasičů 

9. září  Oslavy mikroregionu 

Hrádecko-Chrastavsko – místo bude 

upřesněno 

10. září  Sportovní den dětí a mládeže  

T. J. Sokol Chotyně 

7. října  Pouštění lodiček T. J. Sokol  

27. října Lampiónový průvod na 

Grabštejn     T. J. Sokol + hrad 

25. listopadu Advent. trhy a rozsvícení ván. 

stromu  

Advent  Adventní prohlídky na hradě 

SH Grabštejn 

2. prosince Vánoce na hradě SH Grabštejn 

24. prosince Polední ván. rozjímání  

31. prosince Silvestrovský fotbal  FK 2012  
 

Vánoce 
Převzato z knihy Český lidový a církevní rok 

 

Na rozdíl od našich předků vnímáme Vánoce 

jako konec jedné roční etapy, kdy bilancuje-

me, odpočíváme a hodujeme. V našich před-

stavách mají mít klidnou rodinnou atmosféru 



plnou pohody a je to jeden z mála svátků, 

kdy lpíme na řadě tradičních zvyklostí. 

Trochu s nadsázkou by se dalo říci, že v na-

šem světě existují souběžně tři druhy Vá-

noc. Těmi prvními jsou církevní svátky k o-

slavě narození Ježíše Krista, druhé jsou li-

dové, které nás nabádají dodržovat zvyky a 

pověry a recyklují pohanské rituály zimního 

slunovratu. Třetí moderní jsou plné shonu, 

barev a přemíry ozdob, jsou to Vánoce ko-

merční, které nás nutí plnit spíže a nakupo-

vat hromady dárků. Věřící křesťané říkají, 

že jsme si ponechali Vánoce, ale vytěsnili 

jsme z nich Ježíše Krista. 

Vánoce připadají na období zimního sluno-

vratu, který byl od pravěku klíčovým zlo-

mem v běhu času. V předkřesťanských do-

bách se k němu vázaly legendy o zrození 

nového slunce a vítězství života nad smrtí a 

téměř všechny národy a civilizace slavily 

tuto událost rozmanitými rituály, oběťmi a 

veselím. Křesťanské Vánoce jako oslava dne 

narození Krista nepatřily ke svátkům prv-

ních křesťanů. Idea slavit narození Spasi-

tele se začala šířit až od 4.století, kdy už 

bylo křesťanství jako náboženství v Římě 

povoleno. Původní Vánoce však měly po celý 

středověk až do nástupu nové barokní 

zbožnosti jiný ráz, než jak je známe dnes. 

Slavily se jako řada jiných svátků veselými 

průvody masek, zpěvem a tancem, jídlem a 

pitím. 

Teprve od druhé poloviny 17.století se za-

čaly slavit jinak, a to v duchu nového proti-

reformačního pojetí barokní zbožnosti, kte-

rá kladla důraz na rodinné hodnoty a souča-

sně na podstatně větší uplatnění církevních 

norem, k nimž patřila střídmost, modlitby a 

dobročinnost. Platilo to však zejména v měš-

ťanském prostředí, kde mohla církev, a pře-

devším jezuité, lépe uplatnit svůj dohled 

nad měšťany. Na venkově se duchovní 

charakter Vánoc prosazoval mnohem hůře, a 

proto tam déle přežívaly tradiční zvyky 

včetně vese-lých obchůzek a koled. 

Definitivní, trochu sentimentální podoba 

Vánoc se ustálila v průběhu 19.století, kdy 

sváteční atmo-sféru dotvořil jako novinka 

ozdobený stro-mek. 

Pokud jde o zvyky, patřil Štědrý den k těm 

nejbohatším v roce. Důležité byly pověry 

spojené se štědrovečerní večeří. Počet se-

dících u stolu neměl být lichý, pokud rodina 

měla lichý počet členů, prostíralo se ještě 

další místo pro skutečného nebo fiktivního 

hosta. Pověry spojené s počtem hostů jsou 

nejspíše pozůstatkem středověké dobročin-

nosti, kdy si rodiny v městech rozebíraly 

místní chudáky a zvaly je domů na večeři, 

případně druhý den ráno obdarovaly jídlem 

žebráky před kostelem. Někdy se také říka-

lo, že prázdné místo u stolu je určené pro 

posledního zemřelého člena rodiny. 

Štědrovečerní stůl se po večeři neuklízel a 

zbytky jídla se na něm nechávaly pro duše 

někdy až do sv.Štěpána.   

Před večeří se všichni společně pomodlili, 

poděkovali za všechno dobré a prosili o po-

žehnání. Během jídla pak už nesměli vstávat, 

což platilo především pro hospodyni, jinak 

hrozilo, že rodina nezůstane spolu. Někde se 

ze stejného důvodu omotávala trnož stolu 

řetězem, na který si pak stolovníci pokládali 

nohy. Z důvodů budoucí prosperity se umí-

stily na stůl klasy z posledního snopu nebo 

dožínkový věnec, ošatka s plodinami, které 

se v uplynulém roce sklidily z polí a zahrad, 

sklenice s medem, a pod talíř se ukrývaly 

mince nebo rybí šupiny. Všechny domácí plo-

diny sloužily podle dávné tradice jako podě-

kování za úrodu a vyjadřovaly naději na 

úspěch i v příštím roce. 

Štědrý den byl oblíbeným svátkem pro 

předpovídání budoucnosti. V době, z níž má-

me o těchto pověrách zápisky, tedy většinou 

v 19. a na začátku 20.století se však prakti-

kovaly už jen pro zábavu a jako zažité ritu-

ály. Důležité a skoro všude známé byly věšt-

by, které se prováděly po štědrovečerní ve-

čeři. Krájela se jablka a sledovalo se, zda 

jádra tvoří šťastnou hvězdu, nebo naopak 

křížek, pouštěly se skořápky se svíčkami, 

někde se lilo olovo a z jeho tvarů hádala 



budoucnost, děvčata házela botou ke dve-

řím, věštilo se z peří či předpovídalo počasí. 
 

Hledáte pro své blízké osobního 

asistenta? 
Pečovatel Pepa s mnohaletou praxí vám pomů-

že s obtížnými, krátkodobými úkony vaší se-

beobsluhy i s náročnými činnostmi (2-3 hodi-

ny), když rodina nebo blízcí nemohou a 

pečovatelka tuto práci fyzicky nezvládne. 

Zn. Vlastní auto, dobré srdce a sílu mám. 

Josef Jakubů, Bílý Kostel n.N., tel. 722219102 

 
TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK 

Na Obecním úřadu Chotyně můžete 
zakoupit tyto knihy: 

ZAPOMENUTÉ HOSPODY, VINÁRNY, 
KAVÁRNY A CUKRÁRNY NA 

CHRASTAVSKU 
490,- Kč 

HRÁDECKO-CHRASTAVSKO NA 
STARÝCH POHLEDNICÍCH 

350,- Kč 
CHOTYNĚ 

350,- Kč 

 

Stromky (smrčky) si můžete zakoupit 

na OÚ. Větší za 200,- Kč, menší za 

150,- Kč. 
 

Za budovou OÚ jsou k dispozici 

větvičky smrků, borovic apod. 

Můžete si nabrat libovolné množství. 
 

Otevírací doba OÚ kolem Vánoc 
Pátek 23. prosince – zavřeno 

27. – 29. prosince od 8 do 12 hodin 

Pátek 30. prosince – zavřeno 
 

Otevírací doba knihovny 
Pátek 23. prosince – zavřeno 

Středa 28. prosince otevřeno od 10 do 

14 hodin 

Ostatní dny zavřeno 
 

Sběrný dvůr bude po dobu 

svátků uzavřen, poprvé bude 

přijímat až ve středu 4. ledna 

2017. 

Nové jízdní řády vlaků a autobusů jsou 

nakopírované na obecním úřadu, kdo je 

potřebuje, může si je vyzvednout. 

 

Polední vánoční rozjímání  

Na Grabštejně 
Zveme všechny CHOTYŇÁKY a 

příznivce hradu Grabštejn  

dne 24. prosince na polední 

vánoční rozjímání  

(přesně ve 12 hodin)  

na hrad Grabštejn.  

Za doprovodu klavíru si s Adélou a 

Luďkem Velovými zazpíváme 

několik vánočních koled. 

U Světla z Betléma zapálíme 

svíčku a vzpomeneme na ty, kteří 

již s námi nejsou. 

Dáme si medovinu, děti čaj, opět 

můžete dodat něco málo cukroví a 

další. 

Chvilku popovídáme a půjdeme 

domů k vánočnímu stromku. 

 

Přejeme všem klidné a 

pohodové prožití vánočních 

svátků. 
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