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Před 85 lety začala stavba betonového mostu přes Nisu.
Před 55 lety byla otevřena naše sokolovna.
Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 24. ledna 2017.

republiky, a v jehož důsledku zemřel téměř
milion Tibeťanů.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů

Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo
13 členů zastupitelstva.
2. Schvaluje všemi hlasy návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Dále v Chotyňáčkovi celé znění vyhlášky. Roční cena poplatku za odpad se nemění, zůstává
na 550,- Kč za osobu, děti do 10-ti let neplatí.
Pro vaši informaci uvádím částky, které obec
zaplatila v roce 2016 za likvidaci různého odpadu. Za vývoz popelnic 532 570,- Kč, za likvidaci velkoobjemového odpadu (kontejner za
prodejnou BETA) 84 026,- Kč, za stavební suť
21 196,- Kč, za bioodpad 72 043,- Kč.
Když se popelnice vyváží každý týden, zaplatíme za ni ročně 2 396,- Kč, když se vyváží jednou za 14 dní, zaplatíme za ni 1 535,- Kč. Takže pokud si někdo myslí, že když zaplatil poplatek za odpad, že má nárok na každotýdenní
vývoz, tak se moc plete. I když samozřejmě nás
likvidace odpadu stojí mnohem víc, než vybereme na poplatcích, snažíme se výši poplatku
udržet na slušné a únosné úrovni. Ale je potřeba, aby si všichni byli vědomi toho, že je třeba
třídit odpad a ne vše házet do popelnic. Hodně
z vás to už pochopilo, ale rezervy ještě máme.
3. Zastupitelé všemi hlasy přítomných souhlasí
s připojením obce Chotyně k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“.
To znamená, že 10. března vyvěsíme Tibetskou
vlajku a připomeneme 58. Výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo
násilně potlačeno armádou Čínské lidové

Zastupitelstvo obce Chotyně se na svém zasedání
dne 24. ledna 2017 usnesením č. 2/I/2017 usneslo
vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Chotyně touto vyhláškou zavádí místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad
(dále též jako „správce poplatku“).1)
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek platí2):
a)fyzická osoba,
1.která má v obci trvalý pobyt,
2.které byl podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90
dnů,
3.která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4.které byla udělena mezinárodní ochrana podle
zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
1)

§ 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích.
10b odst. 1 zákona o místních poplatcích.

2 )§

podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b)fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může
poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek
platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny
správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména,
příjmení a data narození osob, za které poplatek
platí3).
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do
15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
(2) Poplatník dle Čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je
povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě
jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě další
adresy pro doručování.
(3) Poplatník dle Čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky
je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen
evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen
ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve
které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis
umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou
poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik
své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na
území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede

také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.4)
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených
v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5)
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 550,- Kč a je tvořena:
a)z částky 0 Kč za kalendářní rok a
b)z částky 550,- Kč za kalendářní rok. Tato částka
je stanovena na základě skutečných nákladů obce
předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a
kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady za rok 2016 na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu činily: 806 287,Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady celkem 806 287,- Kč děleno 998 poplatníků celkem (počet osob s pobytem na území obce
+ počet staveb určených k individuální rekreaci,
bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba) = 808,- Kč. Z této
částky je stanovena sazba poplatku dle Čl. 4 odst. 1
písm. b) vyhlášky ve výši 550,- Kč.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické
osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo
změny umístění podle § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích v průběhu kalendářního roku, se
poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo
umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li
ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6)
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku.
(2) Poplatek lze uhradit jednorázově nejpozději
do 31. května příslušného kalendářního roku.
(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu
splatnosti uvedeném v odst. 1 nebo odst. 2, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného
kalendářního roku.
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích.
14a odst. 3 zákona o místních poplatcích.
6) § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích.
4)

5 )§
3)

§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích.

Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Zákon o místních poplatcích stanovuje, které
fyzické osoby jsou od poplatku osvobozeny.7)
(2) Obec od poplatku dále osvobozuje poplatníky, kteří:
a)mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny Obecního
úřadu Chotyně a na území obce se nezdržují,
b)v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 10
let věku.
(3) Obec od poplatku dále osvobozuje poplatníky, kteří se dlouhodobě8)a nepřetržitě zdržují mimo
území obce Chotyně, tj. v zahraničí nebo na území
jiné obce České republiky.
(4) Úlevu ve výši 50 % sazby poplatku obec poskytuje poplatníkům, kteří doloží, že jsou studentem do 26 let věku, který je ubytován po dobu
svého studia na území jiné obce.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem
včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9)
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku.10)
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl
plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti
omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková
povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce
nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako
poplatník.11)
(2) V případě podle odst. 1 vyměří obecní úřad
poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi
poplatníka.12)
(3)

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků

§ 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích.
Pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky
rozumí nepřetržitě po dobu 1 roku.
9) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích.
10) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.
11) § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích.
12) § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích.
7)
8)

více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně.13)
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 26. listopadu
2013.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím
účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
po dni jejího vyhlášení.

Spolek Svaz žen Chotyně
Chotyňský Svaz žen měl i v roce 2016 plné
ruce práce s přípravami svých tradičních
aktivit. V březnu jsme pořádaly náš tradiční
maškarní ples, který má dlouholetou tradici,
tentokrát ve stylu „Pražský Pepík“. Ples se
vydařil, sál byl plný lidí s dobrou náladou a
skvělých vtipných masek. Další dvě akce nás
čekaly v květnu. Oslavily jsme Den matek
příjemným posezením, dobrou večeří pro
členky a naše hosty v restauraci U lip.
Na konci května byl na prostranství u sokolovny druhý ročník Dne mužů. Pro družstva,
která se přihlásila, bylo připraveno plno zábavných soutěží a zajímavé ceny. Pro soutěžící i pro diváky, kteří přišli fandit, bylo
přichystáno výborné občerstvení a hudba
k poslechu i tanci. Všichni se skvěle bavili a
věříme, že i další ročníky této akce přilákají
více lidí, co mají chuť si zasoutěžit, a nebo
se jen skvěle pobavit.
Na začátku června jsme dětem z Chotyně a
okolí přichystaly již tradičně na Den dětí
pohádkovou louku, která čekala na děti, a
kterou jsme nechaly proměnit na kouzelnou
louku plnou pohádkových postav. Děti plnily
různé úkoly a byly za to odměněny sladkými
dobrotami. Na závěr před restaurací U lip
dostávaly děti zdarma občerstvení. I když
13)

§ 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích.

počasí na začátku dne vypadalo velmi nepřejícně a celé dopoledne pršelo, tak na začátku dětského odpoledne nám začalo krásně
svítit sluníčko a přilákalo na oslavu jejich
dne téměř 120 dětí.
V srpnu nás pan Luděk Vele opět požádal o
přípravu a zajištění rautu na Benefiční koncert na hradu Grabštejn. Již od roku 2004
rády takto pomáháme a vytváříme různé dobroty, aby všichni účinkující a hosté odcházeli nejen s kulturními zážitky.
V říjnu jsme udělaly příjemný výlet do muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou,
autobus ze 60. let nás povozil okružní a poznávací jízdou po celém městě. Výlet byl
zakončen na bobové dráze v Janově nad
Nisou a v místním pensionu dobrou večeří a
zábavou.
Pro děti Svaz žen na začátku prosince uspořádal jako každý rok Mikulášskou nadílku.
Děti zaplnily celý sál U lip, kde probíhala celá akce. Děti hned u vstupu dostaly pitíčka a
dárečky. Aby se vydováděly, udělal jim náš
moderátor DJ Tomáš Štejnar prima diskotéku. Pro děti bylo připravené celé odpoledne plné soutěží a dobrodružných zážitků,
nakonec přišel Mikuláš s Andělem a Čerty.
Všechny děti (a nejen chotyňské) dostaly od
Mikuláše balíčky plné dobrot.
Rok jsme v prosinci zakončily posezením
s našimi přáteli a hosty, kteří nám, pomáhají
během roku akce realizovat.
Děkujeme majiteli restaurace U lip, který
nám zdarma poskytuje prostory na naše
akce. Děkujeme našim manželům, přátelům,
sponzorům za podporu a naší předsedkyni
p. Krejcarové za pevné nervy a zasazení.
Věříme, že nám zachováte přízeň a tradici,
kterou Svaz žen již přes 60 let představuje. Všechny naše akce můžete sledovat na
našich facebookových stránkách „SPOLEK
SVAZ ŽEN CHOTYNĚ“.
Přejeme všem šťastný vstup do Nového
roku, zdraví a samé dobré věci.
Za Spolek Svaz žen přejí p. Kavanová a
p. Fedáková

Tento Chotyňák mi udělal velkou
radost
Žiji v Chotyni od roku 1971. V té dob bylo
v obci u každého domku spousta ovocných
stromů a keřů s drobným ovocem, záhony se
zeleninou a také květiny. Hodně občanů v té
době se snažilo na své zahrady zasadit nové
kvalitní odrůdy ovoce. Dnes jsou to již staré
stromy. Všiml jsem si, že plodí stále chutná
jablíčka, hrušky i švestky. Dokonce jsem si
všiml na jedné zahradě zvláštního jablíčka.
Vzal jsem ho k panu Tchořovi, šlechtiteli ovoce
z Pěnčína, a ten ji určil jako BLÁHOVO.
Dnes je tato odrůda již velmi vzácně pěstována. Ale proč to píši?
Loni na podzim jsem se byl podívat v Hrádku
nad Nisou na oslavu dožínek. Moji pozornost
přitáhla výstavka ovoce, zeleniny a květin
místních zahrádkářů. Věřte, že bylo na co
koukat. Ale laik nevěděl, na co kouká, chyběly
popisky.
Domnívám se, že zde v Chotyni je hodně
zahrádkářů, kteří by se svými výpěstky ze
zahrádek mohli pochlubit a ukázat, co všechno
jsou v Chotyni schopni vypěstovat, no a když
už vypěstují, tak ať se také mohou pochlubit.
Domnívám se, že by nebylo od věci, uspořádat
na podzim výstavku toho nejlepšího ovoce,
zeleniny a květin, které se na našich zahradách
urodily. Vím, že někteří zahrádkáři se mohou
pochlubit i ovocem pro tuto oblast netradičním.
Zkuste proto na jaře zasít a zasadit, co vás
napadne nebo co umíte vypěstovat. Na podzim
po sklizni se tím pochlubíme. Myslím se, že
pěstovat ovoce i zeleninu může každý i
s mimořádným úspěchem podle hesla našich
dědů a babiček „Čím horší sedlák, tím větší
brambory“ a fakt to platí dodnes. Přiznám se
vám, že já už se nyní na ten letošní podzim
těším.
František Dvořák, občan Chotyně
Mám velkou radost z tohoto článku pana
Dvořáka. Domluvili jsme se, že výstava
proběhne v sobotu 30. září 2017 společně
s akcí Setkání s Chotyňskou 12° v rámci
Dne seniorů u Domu s pečovatelskou
službou. Obec vše zaštítí a se vším pomů-

že, ale jak vím, pan Dvořák již má kolem
sebe lidi, kteří mu s výstavou pomohou.
Takže pane Dvořák, moc děkuji, splnil
jste mi jeden sen, že se v Chotyni obnoví
výstavy ovoce, zeleniny a květin.
Starostka
Rozhovor s Luďkem Vele, který vyšel
v prosincovém Hrádecku

Stále nadšený sólista
z Národního
Luděk Vele je již 33 let sólistou Opery
Národního divadla v Praze. V Praze má i
byt, ale většinu volného času tráví ve
své Chotyni, skoro každý den může
z okna kontrolovat hrad Grabštejn,
kterému pomáhal vstát z trosek. Jeho
dlouholeté snažení v roce 2016 ocenilo i
město Hrá-dek nad Nisou, 28. října
převzal Luděk Vele Cenu města Hrádek
nad Nisou.
Jak se to stane, že se kluk z malé
vesnice stane operním pěvcem a dostane se do Národního divadla i na
světové operní scény?
Můj příklad není pro mladou generaci
úplně příkladným. Jednou jsem zpíval
v hospodě nějakou odrhovačku a všiml si
toho pro mě naprosto neznámý člověk,
kterému bych měl tímto znovu poděkovat. Bylo to asi před 48 lety. Když jsem
skončil, tak mě oslovil a řekl mi: „Pane,
vy máte moc pěkný hlas, vy byste se měl
učit zpívat.“ Já jsem v té době chodil na
střední všeobecně vzdělávací školu v Liberci, kde mě to nebavilo. Ta věta z hospody mě tehdy tak zaujala, že jsem asi
za týden, ve svých 17 letech, zašel do lidové školy umění. Tam jsem si našel dveře se jmenovkou Josef Brada, učitel
zpěvu. Vešel jsem dovnitř, zazpíval a dozvěděl se, že mám prý docela pěkný hlas,
který by samozřejmě potřeboval školení.
A také že má pan Brada plno. Byl říjen a

měl jsem se zastavit na konci školního
roku s tím, že uvidí, co se dá dělat. Vyšel
jsem z učebny a na dalších dveřích jsem
uviděl jmenovku Dagmar Bradová, učitelka klavíru. Říkal jsem si: „To by mohla
být manželka pana Brady,“ zaklepal jsem
a poprosil ji, jestli by si mě neposlechla.
„Já jsem ale učitelka klavíru,“ odpověděla mi. Nenechal jsem se odbýt, vysvětlil jsem jí, že u jejího manžela už
jsem byl, že se mu můj zpěv sice líbil,
ale že prý nemá místo. Nechala mě zazpívat Já do lesa nepojedu a řekla:
„Vrátíme se spolu.“ Mezi dveřmi řekla
manželovi: „Josefe, toho si vem.“ A tak
jsem se stal žákem lidové školy umění.
V tu chvíli ještě pan učitel nevěděl, že
chci za 8 měsíců dělat zkoušky na konzervatoř. Nicméně jsme měli 4-5 hodin
týdně, maminka pana učitele uplácela
drobnými dárky třeba v podobě domácích vajec, a na zkoušky na konzervatoř
jsem v květnu následujícího roku šel. Do
Prahy mě ale nevzali, takže jsem na doporučení zkusil Brno s tím, že když mě
přijmou, tak po roce bych mohl přejít do
Prahy. Tak se i stalo.
Pokud dobře počítám, tak ještě při
konzervatoři jsi začal zpívat v libereckém divadle F. X. Šaldy.
Ano, konzervatoř trvá šest let a já jsem
v pátém ročníku udělal zkoušky sem do
Divadla. Maminka z toho byla vynervovaná, protože jsem nejdříve odešel z liberecké SVVŠ, pak z konzervatoře, a že
prý nebudu mít dokončenou žádnou školu. Nicméně konzervatoř jsem dokončil.
Spousta rozumných kantorů mi tehdy
říkala, že praxe v divadle je mnohem
lepší, než rok ve škole.
Jak pokračovala tvá cesta do Národního divadla?

Už ze začátku mi všichni říkali: „Ty tady
dlouho nebudeš, ty půjdeš do Prahy.“ Já
jsem se tím nechal ukolébat a čekal
jsem, kdy někdo přijde a bude mě prosit. A on nikdo nešel. Měl jsem ale
štěstí, od začátku svého angažmá
v Liberci jsem dostával velké role, seděl
jsem s panem kolegou Klímou na první
židli a alternovali jsme největší a
nejkrásnější role. Když kouzelný
dědeček nepřišel po pátém ani po
šestém roce, tak jsem se sebral a jel
jsem předzpívat do Národ-ního divadla.
To bylo za Přemysla Kočího a dopadlo to
tak, že mě nevzali. Pak se stal ředitelem
Jiří Pauer a s ním přišel nový šéf opery
Zdeněk Košler. Moje další předzpívání
už dopadlo dobře. A mamin-ka byla opět
nešťastná: „Tady si tě váží, tady máš
velké role, nechoď tam.“ A já jí
odpovídal. „Neboj se, já to nějak dokážu.“ Stejně jako v libereckém divadle,
byl i v Praze mojí první rolí Lutobor v Libuši. To byl můj úspěšný rok 1983.
Naro-dila se mi dcera Adéla a stal jsem
se só-listou Národního divadla. Byl jsem
z to-ho nadšený, říkal jsem do kolébky:
„Adélko, tvůj táta je sólistou Národního
divadla.“ A jsem z toho nadšený dodnes.
Pak přišly dvě ceny Thálie a také
cestování po světě…
Cestování bylo hodně. Nebyl jsem vlastně jen v Austrálii, a to bylo vlastní vinou.
Nabídku jsem měl, jenže v Evropě jsem
byl už poměrně zavedený basista a v Austrálii mi nabídli o polovinu menší honorář, než jsem byl zvyklý. A z mladické
nerozvážnosti jsem to tehdy odřekl.
Které role máš nejraději? Máš nějakého oblíbeného skladatele?
Mojí nejzamilovanější rolí je revírník
z Lišky Bystroušky od Leoše Janáčka.
Je to zároveň můj z daleka

nejoblíbenější autor. Druhým je pak
také Čech a to Antonín Dvořák. Roli
vodníka v Rusalce jsem převzal do
Eduardu Hakenovi a to mi bylo velkou
ctí.
Tvá obliba Leoše Janáčka je znát,
protože když máš někde zazpívat,
volíš zpravidla některou z jeho písní.
To je pravda. Svého času jsem hodně
zpíval na festivalu v Janáčkových Hukvaldech. A Janáčkem jsem opravdu nějak hodně osloven. Když jsem se šel podívat k jeho rodnému domu a tam zrovna
zrály třešně, tak jsem je začal přes plot
trhat a v tom mě napadlo: vždyť já jím
stejné třešně jako jedl Mistr, mám vůbec právo do té svojí huby strkat ty
třešně posvěcené jeho muzikou? S tím
souvisí ještě jedna historka, kterou skoro nikdo nezná. Jindy mě totiž v Hukvaldech přepadla nějaká žaludeční potíž
z oběda a musel jsem rychle využít
latrínu v Janáčkově rodném domě. Jak
jsem tam seděl, tak jsem si uvědomil, že
sedím na stejné díře, na které sedával i
velký Mistr a byt to velký zážitek.
Vlastně jsem byl šťastný, že mi v té
hospodě dali špatné jídlo.
A existuje nějaká role, kterou jsi
chtěl zpívat a nikdy k tomu nedošlo?
Ano, vždy se mi vyhýbala hudba Richarda Wagnera. A to si myslím, že je můj
membr předurčen k tomu, abych Wagnera mohl zpívat. A druhým mým obrovským snem bylo zpívat Borise Godunova
od Musorgského. Svým hlasem jsem se
této opery dotknul, ale bohužel ne
titulní role.
Jsi zvyklý zpívat ve věhlasných operách a na věhlasných scénách, na
druhou stranu tě řada lidí může slyšet
ve vesnických a městských kostelích,
Hrádek nevyjímaje. Co tě k tomu

vede, zpívat bez nároku na honorář,
s amatérskými hudebníky?
Myslím, že tyto věci by měl každý kumštýř dělat. Že by měl pro organizace a
obce, které na to, aby zaplatily honorář,
nikdy mít nebudou, zpívat zadarmo. Mně
dal Pán Bůh hlas do hrdla také zadarmo,
tak bych ho měl vracet zpátky lidem.
Bohužel, současná mladá generace na to
už moc neslyší, ale spousta mých
kamarádů a kolegů z Národního divadla
ano. A myslím se, že ti opravdu dobří
mají každý tu svou vesnici nebo svého
kamaráda, kterému zpívají zadarmo.
Jedním z nich je i Aleš Briscein, hvězda
evropských podií, který mi, pokud byl
v Čechách, nikdy neodmítl zpívání na
Grabštejně. A je jich takových víc.
A baví tě zpívat každým rokem
několikrát stejný repertoár?
Ano, mně je při zpívání jedno, jestli zpívám v koncertním sále v Ženevě nebo
v místním kině. Neošidím ani jedno, protože i kdyby tam sedělo jen 17 babiček,
nezaslouží si, abych to „odflákl“.
Tak mě napadá, jaká vztah máš ke
slovu pokora?
Je pro mě strašně důležité. Když jsem
byl mladý, tak se mě dotýkalo výrazně
méně než teď, ale i tak bylo pro mě důležité. Pro kumštýře je důležitější než
talent, nejdůležitější slovo života.
Uvědomuješ si, jak je pro muzikanty,
kteří s tebou zpívají třeba tu „obyčejnou“ Rybovku, tvá přítomnost
důležitá?
Samozřejmě že ano, nebudu tvrdit opak.
Ale je to i z toho důvodu, že vím, jak pro
nás bylo v libereckém divadle důležité,
když k nám přijel zpívat někdo z Národního divadla. Já jsem byl natěšený a o to
více jsem se snažil. V tu chvíli tam nejsem jen za sebe, ale za celou tu partu. A

tak jako se chci já vytáhnout před nimi,
tak oni se chtějí vytáhnout přede mnou.
Na závěr se ještě zastavíme u benefičních koncertů pro Grabštejn.
V roce 2017 bude 25. ročník a ty jsi
otevřeně říkal, že bude poslední.
Stále na tom trváš?
Ano. Bylo mi 65 let, i v tom Národním
divadle bych do dvou let chtěl postupně
skončit. Grabštejn je zachráněn, je
z něj národní kulturní památka, bude
stačit se o něj průběžně starat. Loni už
jsem dokonce našim dlouholetým sponzorům poděkoval za jejich práci a pomoc
a napsal jsem jim v dopise, aby si našli
někoho jiného, kdo jejich pomoc bude
potřebovat. Já bych strašně rád
koncer-ty i někomu předal. Dokonce se
loni ně-jací dva lidé přihlásili, že by měli
zájem pokračovat ve stejném termínu –
sobotě nejbližší 21. srpnu, ale zatím se
znovu neozvali. Myslím si, že těch 25 let
je tak akorát se v dobrém rozejít
s památkáři i s milovaným Grabštejnem.
A rád si tam někdy půjdu sednout do
osmé řady a bu-du jen poslouchat.

Šest nejčastějších omylů při třídění
odpadu
Omyl 1: Musí to být dokonale čisté
Do kontejnerů na směs plastů je možné kromě PET
lahví vhazovat často také fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od CD disků a mnoho dalších výrobků
z plastů. Včetně obalů od potravin, pokud v nich
nejsou zbytky jídla. Častým omylem je, že tyto
plastové odpady musí být dokonale čisté. Nemusí.
Problém ale je mastnota. Plastovou lahev od rostlinného oleje je potřeba pořádně vymýt. Do plastů
patří tento obal až po pečlivém vymytí teplou
vodou a přípravkem na mytí nádobí. Pokud někdo
nechce Vlahev od oleje vymývat, ať ji raději dá do
směsného odpadu.
Omyl 2: Polystyren do plastů nepatří
Patří. Ať už jde o termoobaly, do kterých vám v restauraci zabalí jídlo, nebo o výplně krabic pro spotřební elektroniku. Pozor ale na polystyren, který
byl použit jako stavební izolace. Pokud je na něm

omítka, pak do plastů nepatří a měl by se vyhodit
jako stavební odpad.
Omyl 3: Zrcadlo je vlastně sklo
Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří. Autosklo už do něj ale
nepatří. Ani zlacená a pokovená skla, a tedy ani
zrcadla. Pokovení dělá při tavení skla problémy.
Také s keramikou a porcelánem si při recyklaci ve
sklárnách neporadí. Takže rozbitou keramickou
mísu a slepé zrcadlo vyhoďte do směsného
odpadu.
Omyl 4: Plato od vajec patří do papíru
Většina z nás by karton od vajíček s čistým svědomím vhodila do modrého kontejneru určeného ke
sběru papíru. Jenže papírové obaly od vajec už se
dost dobře recyklovat nedají. Jsou sice z papíru, ale
již kolikrát recyklovaného, že jde o poslední uplatnění hmoty. Je proto lepší je vyhodit do směsného
odpadu. Nebo ještě lépe zkompostovat. Podobné je
to s roličkami od toaletního papíru. Papír lze totiž
recyklovat pouze sedmkrát.
Omyl 5: Papírové kapesníky mohu házet do
papíru
Papírové kapesníčky jsou sice z kvalitního papíru,
po jejich použití ale do kontejneru na papír z hygienických důvodů nepatří. Recyklaci papíru navíc
ztěžuje jakékoli znečištění, a proto není vhodné do
modrého kontejneru obecně vhazovat mastné nebo
jinak zašpiněné papírové obaly. Nepatří do něj ani
laminovaný a voskovaný papír. Papírové pleny většinou kromě papíru obsahují také plast. Proto do
kontejneru na papír nepatří ani ty nepoužité. Všechny věci výše popisované mají přijít do popelnice.
Omyl 6: Obálka s okýnkem do papíru nepatří
Naopak, sběru papíru nijak nevadí obálky s fóliovými okénky ani papír s kancelářskými sponkami,
během dalšího zpracování vytříděného papíru dojde k jejich oddělení. Akorát z bublinkové obálky je
dobré odstranit plastový vnitřek.

Obec zajistila do svých objektů
nové kominické služby.
Pokud máte také zájem o čištění
komínového průduchu, revize
kotlů na tuhá paliva a další
kontaktujte
KOMINICTVÍ z Heřmanic,
paní Petra Baracová, tel. 724378036

Cukrárna U TONÍKA
otvírá 1. března 2017

Nově otevřený kosmetický
salon
Služby
Celkové ošetření pleti francouzskou
značkou PAYOT
Depilace těla
Mikrojehličková mezoterapie
Permanentní make-up (obočí, pusa, horní
+ dolní linky, korekce po operaci atd …)
Semipermanentní řasy
Adresa
Chotyně 222
Mobil: 723 891 590 Zuzana Pažitná
Fotogalerie: na facebooku – permanentní
make-up Zuzana Pažitná

Plesy – Hrádek n.N.
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
Maškarní ples Svazu žen – 18. března
Ve znamení PRAVĚKU
V úterý 21. února 2017 od 18.30 hodin se koná
v Domě s pečovatelskou službou

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Program:
Schválení rozpočtu obce a ZŠ a MŠ Chotyně,
příspěvkové organizace
Rozpočet mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko
Prodeje pozemků
Příjem daru
Různé
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