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Před 85 lety začala stavba betonového mostu přes Nisu.
Před 55 lety byla otevřena naše sokolovna.
Začíná nám rok 2017
Začínám psát Chotyňáčka ve čtvrtek
5. ledna a venku je krásná zima. Mám moc
ráda sníh i mráz a k zimě to prostě patří.
Přeju vám všem hlavně pevné zdraví, trošku
štěstí a chuť do života. Ať vás baví to, co
děláte. Nebuďte lhostejní ke svému okolí a
povídejte si, pomáhejte si, bavte se.
Mám pocit, že musíme mít hodně velkou
chuť do života, abychom se postavili tomu,
co ti naši zástupci tam nahoře stále vymýšlí.
Nemáte někdy pocit, že začínáme žít v policejním státě, na každou blbost budeme mít
zákon. Jen oni vědí, co je pro nás nejlepší a
tak nám to uzákoní. My nebudeme myslet,
nebudeme dělat to, co mi považujeme za
dobré, jen se budeme chovat podle zákona.
Takže to tedy ne, dělejme to, co my
považujeme za dobré a ať je nám při tom
fajn.
starostka

Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 14. prosince 2016.
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14
členů zastupitelstva.
2. Schvaluje navýšení měsíčních odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva
dle Přílohy č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
platné k 31.12.2016 s účinností od 1.1.2017.
3. Schvaluje všemi hlasy neúčast obce v projektu
Kolem kolem Jizerek.
Tento česko-polský projekt nebyl schválen, ale
připravuje se jeho nové podání. Jedná se o úsek
od Gronovky k bytovkám za bývalou Pragovkou a
jeho cena byla téměř 2,5 milionu korun. Náš podíl

byl cca 750 000,- Kč. V tomto momentě byla příležitost z projektu odstoupit a jsem ráda, že jsme to
udělali. Příliš mnoho peněz na to, kolik Chotyňáků tuto cestu využívá. Myslím, že se nám ji podaří
dát do pořádku za podstatně menší peníze i bez
účasti v projektu.
4. Schvaluje všemi hlasy upravenou Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IE-12-4004141/VB/4 název
stavby LB_Chotyně, rek.sítě NN – III-etapa.
5. Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-124013436/VB/01 LB_Chotyně ppč.383/7, úpr. ¨

kNN.

Zpráva o činnosti SDH Chotyně za
rok 2016.
V lednu se konal Hasičský rockový bál a byl velice
kladně hodnocen ve všech směrech. Na konci dubna jsme se opět sešli i s rodinami na hasičských
čarodějnicích u hasičárny, chápeme, že obec pořádá také pěkné čarodějnice, ale mi si tu užijeme naše blízké, protože na ostatních akcích se spolupodílíme pracovně a tak si nás naše rodiny moc neužijí.
V půlce května se naše družstvo zúčastnilo Okrskové soutěže v požárním sportu pořádáné v Nové
Vsi u Chrastavy. Umístili jsme se na 9. místě.
V červnu jsme opět pomáhali s organizací Víly Nisy, kde jsme opět měli stánek s občerstvením.
Loni, když jsme na slavnosti slavili výročí našeho
sboru, tak se dá říci, že si s námi příroda zašpásovala. Toto léto nám počasí vůbec nepřálo, alespoň
přítomní viděli, jak to vypadá, když nám je vyhlášen poplach.
Naší největší letošní akcí byl Den otevřených dveří
v naší hasičárně. Děti z Hrádku nám opět zorganizovaly dětské soutěže, obecní úřad nám zajistil
skákací hrad. Dětských návštěvníků bylo nejvíce
v historii pořádání akce. Po ukončení dětských
soutěží zahrála k tanci a poslechu skupina Noční
můry. O občerstvení se postarali naši členové, je
to stále táž parta, bez které by se žádná naše akce

nemohla uskutečnit. Chtěl bych jim touto cestou
moc poděkovat a říct, že si jejich práce vážíme a
jsme jim za ni vděčni.
Týden po našich oslavách jsme se zúčastnili soutěže hasičské dovednosti O pohár Dolního Sedla,
kde jsme vybojovali v celkovém pořadí třetí místo. Po soutěži jsme se přesunuli do Bílého Kostela
na slavnosti mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko.
Zde jsme na statické ukázce představili naši techniku.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům, jejich rodinným příslušníkům, přátelům, kteří podporují náš sbor, ať svou prací nebo jinou formou.
Dále obecnímu úřadu a kamarádům z dalších hasičských sborů, se kterými nás pojí dlouholeté
přátelství a spolupráce.
Jan Fico, místostarosta SDH

FK Chotyně 2012
Dovolte mi za fotbalové Sokoly ohlédnutí za
uplynulým rokem 2016.
Loučíme se se starým rokem, který byl
pro chotyňské fotbalisty nabitý událostmi.
Tělocvičná Jednota Sokol Chotyně (FK Chotyně 2012) se všemi týmy dětí i dospělých
přes zimní měsíce trénovala pravidelně. Přípravka převážně v Sokolovně, a to až do konce března. Muži a žáci Sokolovnu využívají
v zimě spíše k rozhýbání a kondičce, ale již
v zimních měsících trénovali pravidelně každou sobotu i venku na umělé trávě v Hrádku
n. N. u II. ZŠ. Muži absolvovali několik přípravných zápasů na umělé trávě se soupeři
z Řasnice, Stráží n. N. a s Novým Městem
pod Smrkem. V letní přestávce děti i muži
sehráli několik přípravných zápasů.
Co se týče sportovní činnosti, na jaře
jsme dokončovali sezonu 2015/2016, kde
jsme měli přihlášena družstva v Okresním
přeboru mladší přípravky, která hraje turnajově a současně mladších žáků, kteří
skončili na desátém místě. Muži hráli okresní III. třídu, kde skončili o skóre třetí a
postoupili do Okresního přeboru. Od podzimu hraje starší přípravka turnajově Okresní
přebor pod vedením trenérů Pepy Krause
nejst. a Jardy Postla. Starší žáci, pod vedením Pavla Scheuflera i muži s trenérem Lubošem Kolínským za přispění Tomáše Vávry,
hrají Okresní přebor. V letních měsících se

starší přípravka zúčastnila turnaje o přeborníka okresu, kde postoupila až do finálového turnaje a nakonec skončila na výborném pátém místě z 32 týmů libereckého okresu. Děkuji všem rodičům za odvoz a
trpě-livost všech našich mládežnických
týmů.
Nutno říci, že se nám podstatně změnila
pravidla přestupového řádu a všichni naši
hráči, ať malí či velcí, musí být registrovaní
hráči Chotyně, a také hráči i funkcionáři
musí být registrovaní Fotbalovou asociací
ČR. Všechny soutěžní zápasy se musí zpracovávat on-line, a proto bylo nutné vybavit
Sokolovnu internetovým připojením. To nám
zdarma vybudovala a poskytuje společnost
Artemis Liberec.
Díky neúnavné práci Jitky Krčkové a
Marcely Novákové s vyplňováním a vyhodnocováním stále nových žádostí o dotace se
podařilo získat dotaci z Libereckého kraje
na provoz a vybavení, za co se pořídily dresy
pro žáky, herní a tréninkové pomůcky pro
školu i malé fotbalisty, pingpongový stůl do
Sokolovny, materiál na oplocení herní plochy
hřiště, a částečně na provoz Sokolovny.
Dalšími příspěvky Obce Chotyně na provoz Sokolovny se organizovaly akce pro děti:
Sokolové pořádali maškarní bál. Hanka Klapková s Jitkou Krčkovou a dalšími fotbalovými příznivci Vánoční nadílku, které se účastnilo na 140 dětí a každé si odneslo nějaký
dárek. A dále rozlučku s jarní a podzimní
částí sezony.
Z příspěvků Obce Chotyně a fotbalového
stánku se také podařilo zajistit například
nové krásné dresy pro přípravku, nové sítě
na branky malé i velké, nakoupily se ceny na
turnaje, pohoštění pro děti na domácí zápasy, balíčky dětem na rozlučky, příspěvek na
tábor, bowling, platby za rozhodčí atd.
Míra Derfl vyrobil dveře na skládek a strojovnu zavlažování, sklápěcí rám sítí branek,
fotbalisté z Hrádku nad Nisou nám věnovali
pojízdné zavlažovací zařízení, za pomoci
Aleše Kolínského, Davida Málka, Josefa
Dlouhého, brigádnických hodin fotbalistů a

příznivců jako například „Laskyho“ a „Kohouta“ se povedlo dobudovat zavlažování, které
nám v letních měsících vydatně pomohlo při
suchých dnech se závlahou travnatého
hřiště.
Pro mládež se pořádají i další aktivity.
Nejvydařenější z nich je jistě již tradiční
fotbalový tábor, kterého se účastní na třicet dětí a mládežníků. Letos byl osmidenní
v krásné krajině Českého Ráje u Jinolic a
Prachovských skal. Tábor pořádá Hanka
Klapková a Jitka Krčková, vedoucími jsou
Aleš Kolínský, Pavel Scheufler, Miloš Klapka,
Pepa Krček st., Jarda Postl, neskutečné
dobroty nám vaří Lenka Bínová, letos i s pomocí instruktorky Míši Bartákové. Během
tábora se stalo zvykem, že nás postupně
navštěvují i další rodiče s předškolními dětmi, které s námi již postupně trénují, ale
ještě by tak dlouhé odloučení od rodičů
nezvládly. Z mého pohledu, si všichni účastníci, malí i velcí, tyto dny neskutečně užívají
a to co se týče her, výletů, koupání, jídla,
muziky a občas i fotbálku. Těsně po Vánocích se uskutečnil opět již tradiční bowling
za účasti dvaceti devíti dětí a mládeže.
Fotbalisté také pomáhají při údržbě Sokolovny, hřišť a okolí, při pořádání kulturních akcí jako jsou Sokolský květinový ples,
Maškarní ples a „Víla Nisa“.
Hřiště i jeho okolí je pod stálým dohledem Pepy Krause nejst., který dbá na pořádek, čistotu a krotí vandaly, občas něco poklidí, občas připevní sítě za brankami, doseje, oplotí a zalije vyšlapaná místa v brankovištích, dohlédne na sekání, hnojení a odplevelování trávníků a spoustu dalších dennodenních drobných činností.
Jak naši fanoušci už dobře znají, je při
každém zápase dětí i dospělých stánek, o
který se starají manželé Klapkovi a Krčkovi.
Veškerý výdělek z této činnosti jde na činnost mládeže.
A JAKÝ BUDE ROK 2017? Co plánujeme
a očekáváme v letošním roce? Krásné je pozorovat, jak dorůstají noví malí fotbalisté,
ať kluci či holky, a s jakým zápalem se vrha-

jí do tréninků. Ti menší nám rostou, proto
v letošním roce bude hrát soutěž starší přípravka a po prázdninách se uvidí, jak dál.
Statečně v Okresním přeboru bojují, a i na
jaře se o body budou „prát“, starší žáci, doplňováni i kluky z přípravky, protože už hrají
v jedenácti na celé hřiště. I muži budou na
jaře pokračovat jako nováčci v Okresním
přeboru a věřím, že post uhájí a budou právoplatnými účastníky dalšího ročníku. Rádi
bychom dotáhli do konce naší vizi spolupráce
s fotbalisty z Bílého Kostela, Rynoltic, možná Žibřidic, a v příštím ročníku postavili
společný tým dorostenců.
Opět připravujeme letní tábor. Pro děti
se připravuje jarní a podzimní rozlučka se
sezonou, vánoční nadílka a další hudební
sko-tačení i bowling. Pro mládežníky a
dospěláky bude koncert v dubnu.
I pro ten letošní začínající rok budeme
žádat o další dotace, které by pomohly v naší činnosti. Již jsme požádali o dotaci na
provoz a údržbu od Ministerstva školství,
připravujeme žádost z další výzvy MŠMT a
to na vybavení a sportovní činnost mládežnických oddílů. Opět budeme žádat finanční
prostředky na provoz sokolských sportovních oddílů z Libereckého kraje. Také i nadále předpokládáme podporu Obce Chotyně,
která jako každý rok seče hřiště a přilehlá
prostranství, pere dresy a v neposlední řadě
podporuje sportovní oddíly finančně. Za tyto prostředky bychom chtěli doplnit tréninkové vybavení pro děti, oblečení dětí a mládeže, zajistit zkvalitnění trávníku, ohrazení
hřiště a zrealizovat další potřeby dle získaných prostředků, jako například opravu palubkového obložení Sokolovny, opravu garáže a něco vymyslet se stánkem u hřiště.
Toto je jen stručný výčet aktivit fotbalového klubu FK Chotyně 2012. Všechny tyto
aktivity bychom nedokázali bez fotbalových
nadšenců v podobě hráčů, trenérů, pořadatelů, sponzorů a Vás fanoušků. Všem vám
patří velký dík za Vaší přízeň a obětavost.
Těším se na shledání na hřišti a nejen tam.
Přeji Vám v tom novém roce 2017 jen to

nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásku a
pracovní úspěchy.
Fotbalové výsledky můžete sledovat prostřednictvím webových stránek: is.fotbal, či
aplikací „můj fotbal“
Jaroslav Postl

Statistika obyvatel obce
Chotyně k 31. 12. 2016
Věk
Ženy Muži
Celkem
0-5
35
30
65
6-17
57
72
129
18-29
68
76
144
30-39
60
69
129
40-49
86
89
175
50-59
41
46
87
60-69
84
61
145
70-79
44
39
83
80-89
12
8
20
90-99
4
2
6
Celkem 983 obyvatel, z toho 491 žen a 492
mužů. Celkový věkový průměr naší obce je
41,34 let.

Nová výpůjční doba
knihovny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00

12:30 – 17:00
12:30 – 14:00
12:30 – 17:00
12:30 – 15:00
12:30 – 14:00

Chrastavská šlápota
Sobota 7. ledna 2017
44. ročník tradičního zimního
turistického pochodu
Start průběžně od 7.30 hodin v Centru
volnočasových aktivit v Chrastavě

Tvořivý kurz Moje biokosmetika
14. ledna od 13:00 hod., Podstávkový
dům Koník, více informací na
www.irenakubicova.cz

Postindustriál
17. ledna od 17:00 hod., Brána Trojzemí,
liberecký badatel Ivan Rous představí
svou knihu o průmyslovém dědictví se
zvláštní pozorností na Hrádecko

Na stojáka
20. ledna od 19:00 hod., DK Beseda,
Stand Up Comedy, tentokrát s Markem
Danielem, Josefem Poláškem a Danielem
Čechem. Po skončení následuje oldies.
Předprodej v Bráně Trojzemí.

Plesy – Hrádek n.N.
Myslivecký ples – 14. ledna
Hasičský ples – 28. ledna
Společenský večer města – 4. února
Rybářský ples – 10. února
Sportovní ples – 18. února
Country Hrá(d)ky – 4. března
Maškarní bál pro dospělé – 11. března
Ples Města – 18. března
Dětský maškarní – 19. března

Plesy v Chotyni
Myslivecký ples – 14. Ledna
Květinový ples TJ. Sokol – 11. Února
Dětský maškarní bál – 12. Února
Maškarní ples Svazu žen – 18. Března
V úterý 24. ledna 2017 od 18.30 hodin se koná
v Domě s pečovatelskou službou

Leden – Hrádek nad Nisou

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

Jóga proti stresu
14. ledna od 9:00 hod, ZŠ T.G. Masaryka
Více informaci na www.irenakubicova.cz

Na programu bude hlavně příprava rozpočtu
na rok 2017.
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační
číslo MK ČR E 11 793.

