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Před 85 lety začala stavba betonového mostu přes Nisu.
Před 55 lety byla otevřena naše sokolovna.

Krásná Stezka smíření,
nepochopíte, co se děje
Právě před rokem v květnovém Chotyňáčkovi jsem psala, jaký úžasný dar jsme dostali
k 25. výročí osamostatnění obce od Benefičních koncertů Grabštejn. Mnozí z vás se
již podél Stezky smíření na hrad prošli a
každý je nadšený nádhernými pískovcovými
stéla-mi.
Před rokem jsem do Chotyňáčka napsala:
Je to úžasná symbolika, když si uvědomíte,
jak hrad vypadal na začátku 90. let minulého století – tedy v době, kdy se naše obec
opět osamostatnila. Často si vzpomenu, jak
jsme prolézali naprosto zpustošený a opuštěný hrad – nikoho nás ani ve snu nenapadlo,
že by z hradu mohla být krásná památka.
A zázrak se stal – hrad je opravený, krásný,
plný vybavení – prostě, je co ukazovat a na
co se dívat. A teď, když si uděláte procházku a půjdete stezkou od Chotyně na hrad,
prohlédnete si Stezku smíření, poděkujte
všem lidem, kteří se na obrodě tohoto hradu
podíleli…
A stal se další „zázrak“. Některým zaměstnancům Národního památkového ústavu
Stezka smíření strašně vadí. Prý se tam vůbec nehodí a nepatří tam. Dali podnět na
Krajský úřad Libereckého kraje a ten nařídil Stezku smíření odstranit do konce roku
2016. Pan Luděk Vele má za sebou nespočet
různých jednání s památkáři a krajem. Podařilo se posunout termín odstranění k 30.
6. 2017. Památkáři se ohánějí krajským
úřadem a krajský úřad památkáři, když
zdůvodňují, proč to tam nemůže zůstat.

Teď budu psát jako člen Benefičních koncertů Grabštejn. Máme za sebou 24 benefičních koncertů. Už i padlo, že by se 25. nekonal, ale p. Vele jasně řekl, děláme to pro
Grabštejn a kvůli lidem, a ti za úžasný postoj úředníků nemohou. Nebudu vyčíslovat,
co vše se díky benefičním koncertům podařilo, co mimo zařídil p. Vele pro Grabštejn.
Jedno je stoprocentně jisté, kdyby p. Vele
nemiloval Grabštejn a nezaložil Benefiční
koncerty, Grabštejn by dál byl možná trochu opravenou ruinou. Je nám moc smutno,
že dlouholetou dobrovolnou práci mnoha lidí
dokáže poškodit pár úředníků.
Starostka

Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 18. dubna 2017.
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 15
členů zastupitelstva.
2. Schvaluje všemi hlasy hospodaření obce v roce
2016 a Závěrku obce za rok 2016 bez výhrad.
Příjmy v roce 2016 byly ve výši 17 914 836,- Kč,
což je 101,6 % plánovaného rozpočtu. Výdaje byly
ve výši 16 236 825,- Kč, což je 94,94 % plánovaného rozpočtu. Dále je součástí výdajů splátka jistiny úvěru na Dům s pečovatelskou službou ve výši
1 636 104,- Kč.
3. Schvaluje všemi hlasy bez výhrad Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotyně za rok 2016, kterou provedl odbor kontroly
Krajského úřadu Libereckého kraje. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 dle § 2 a § 3
zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a
nedostatky. Při přezkoumání hospodaření nebyla
zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnosti.

Zároveň schvaluje všemi hlasy přítomných Závěrečný účet obce Chotyně za rok 2016.
4. Schvaluje všemi hlasy hospodaření Základní
školy a Mateřské školy Chotyně, příspěvkové
Organizace v roce 2016. Výnosy v roce 2016 byly
ve výši 7 456 157,84 Kč, náklady byly ve výši
7 371 288,24 Kč. Zisk ve výši 84 869,60 Kč. Částka 34 083,82 Kč je použita na vynulování ztráty
hospodaření PO od roku 2003.
Zároveň schvaluje všemi hlasy Roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Chotyně dle Vyhlášky č.220/2013 Sb.
5. Schvaluje všemi hlasy 1. změnu rozpočtu na rok
2017:
Příjmy
Daň z příjmu PO za obec
+ 564 870,Zrušený odvod z loterií
+ 60 000,Ostatní neinvest. transfery ze státního rozpočtu
+ 250 000,Dotace na kotle (doplatek)
+ 25 000,Dotace MMR na hřiště
+ 399 900,celkem příjmy
+ 1 299 770,-,Výdaje
Podpora indiv. byt. výstavby +
50 000,Činnost místní správy
+ 250 000,Daně
+ 600 000
Vratka za volby
+
5 188,25
celkem výdaje
+ 905 188,25,6. Schvaluje všemi hlasy prodeje těchto nemovitostí:
P.p.č. 774/18 v k.ú. Chotyně, orná půda o velikosti
624 m2 za celkovou částku 9 360,- Kč
P.p.č. 774/19 v k.ú. Chotyně, orná půda o velikosti
663 m2 za celkovou částku 9 945,- Kč
7. Bere na vědomí bez připomínek Závěrečný účet
mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko za rok 2016.
8. Schvaluje všemi hlasy žádosti o dary na sportovní činnost – 3 jednotlivci po 5 000,- Kč ( Z. Šmudlová, J. Čížek, R. Šmudla) a 3 oddíly – 40 000,Kč pro FK Chotyně 2012 – 83 členů, 10 000,- Kč
pro Démony Chotyně – 13 členů a 10 000,- Kč pro
Multisport Team – 12 dospělých a 12 dětí.
9. Schvaluje všemi hlasy dar 3 000,- Kč pro FK
Chotyně 2012 na turnaj starších přípravek 22.
dubna 2017.

Rady pro nejen začínající
zahrádkáře od souseda Franty
Hodně pilných zahrádkářů má již zasazené
brambory a do skleníků nebo na parapetu
oken sejí osivo, ze kterého vypěstují sadbu
zeleniny a květin. Na to, až budou sklízet
první úrodu, si ale budou muset chvíli počkat. Přesto existuje ovoce, které můžeme
sklízet přímo z keře na zahradě již v kvě-

tnu. Jde o tak zvanou kamčatskou borůvku.
Je to rostlina z rodiny zimolezů – zimolez
kamčatský a její podlouhlé plody jsou chutné. Je plně mrazuvzdorná, bez nároku na
zvláštní péči a roste v každé půdě. Zároveň
se dá pěstovat i ve větším květináči. Další
zajímavou rostlinou z tak zvaných borůvek
je muchovník. Ovocná dřevina se spoustou
sladkých kulatých plodů velikosti borůvky.
Je to keř vysoký 3-5 m. Rovněž tato rostlina nemá zvláštní nároky na půdu. I když pochází z Ameriky, s divokou kulturou muchovníku jsem se setkal i v jižních Čechách na
Třeboňsku na jedné světlé lesní pasece.
Zralé plody se sklízí od začátku července a
mé vnučce moc chutnají.
Na své zahrádce ještě pěstuji oblíbené kanadské borůvky. Vcelku nenáročné, plně zimovzdorné rostliny, které potřebují pouze
propustnou kyselou půdu a vodu v období
sucha. Kyselou půdu jsem vyrobil z rašeliny,
lesní hrabanky (z míst, kde rostou naše české borůvky), písku a králičího a slepičího
hnoje. Zde rostou již více než 20 let a stále dobře plodí. Pomáhám jim v tom přihnojením hnojivem na borůvky a každoročním
mulčováním kůrou z jehličnatých stromů,
nejlépe borovice. Podle odrůd plodí od konce
června do září. Plody sbírám průběrem zralých plodů – zelené na hroznu pak rychleji
dozrávají.
A poslední, o čem jsem se chtěl zmínit, jsou
zahradní brusinky a klikva. S těmito bobulovinami jsem si na své zahrádce jaksi neporadil. I když dobře rostly, nikdy neměly tolik
plodů, co se do malého šálku vejde. Možná,
že někdo z vás má lepší zkušenosti a poradí
mi.
Poslední „borůvkou“, kterou pěstuji, je vlastně fuchsie. Pochází z Mexika, a proto ji
pěstuji jako přenosnou rostlinu – na jaře ven
a na zimu do prádelny. Má drobné květy a
trsy malých, jedlých, kulatých, modrých
„borůvek“. Když dobře dozrají, jsou i sladké.
Všechny rostliny, o kterých jsem psal, mám
v našich podmínkách, to je v Chotyni, vyzkoušené. Doporučuji vám, pokud máte na

své zahrádce trochu místa, zasaďte si je.
Je příjemné sklízet svoje ovoce. Zvláště vašim dětem či vnoučatům připravíte mlsání,
které si budou moci sami utrhnout.
Soused Franta

Bleší trh a Velikonoční dílničky
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se
zúčastnili Blešího trhu a Velikonočních
dílniček.
Bleší trh byl již druhý v pořadí a myslím,
že akce i přes to, že účast nebyla obrovská,
byla úspěšná. Na podzim bychom rádi
udělali další bleší trh a vězte, že trh není
jen pro děti, i když výtěžek z něj je připsán našim chotyňským školákům. Bleší
trh sice obsahuje věci od dětí/rodičů ZŠ
Chotyně, ale najdete zde i oblečení pro
dospělé, knihy, hry, DVD.
Zvláštní poděkování patří maminkám,
které nám upekly dobroty a Martinu Novotnému, který byl ochoten se věnovat
dětem a ukázat jim umění pletení pomlázek v rámci velikonočních dílniček, které
myslím, byly velmi úspěšné. Je to prostor
pro rodiče i děti, jak spolu trávit čas jinak
a ještě si přinést domů velikonoční dekoraci. Poděkování patří i naší paní starostce, která nám umožnila akci již podruhé
pořádat v prostorech DPS.
Ještě jednou děkuji všem zúčastněným a
věřím, že příště se osmělíte a přijdete
podpořit, hlavně VY CHOTYŇÁCI, naše
děti.
Za spolek rodičů ZŠ Chotyně
Míša Derflová

Setkání důchodců
Pod dojmem účasti na posezení důchodců
jsem se rozhodla podělit se o několik postřehů.
Členky Sboru pro občanské záležitosti ve
svém volném čase zorganizovaly vše potřebné pro posezení a pobavení starších
spoluobčanů, připravily tělocvičnu tak,
aby prostředí bylo útulnější, nakoupily
potraviny a nápoje a to pro všechny pozvané. Po zkušenosti z předchozích setká-

ní pozvaly jen ty spoluobčany, kteří se
akce zúčastňovali, aby bylo možné odhadnout množství potřebné pro občerstvení.
Bohužel se z pozvaných občanů zúčastnili
jen někteří, co si rádi popovídají se svými
vrstevníky. Škoda, že ostatní o to nestojí.
Pominu-li s lítostí malou účast, musím
konstatovat, že ač selhala hudba, mile nás
pobavily děti. Martin Vele nám zahrál
hezké skladbičky na klarinet, členky sboru
nápaditě popřály k narozeninám novopečenému osmdesátníku a paní starostka
nás po přivítání informovala o novinkách
v obci. Připravené pochoutky byly výborné, obsluha milá. Měla jsme pocit prožití
hezkého odpoledne obklopená lidmi, které ráda potkávám.
Hana Němcová

Den matek
Neděle 14. května
Už římské matky se mohly každoročně těšit
na velké oslavy zvané Matronalie. Celá sláva
byla zasvěcená především bohyni Juno, která držela ochrannou ruku nad všemi vdanými
ženami a nastávajícími rodičkami.
V 16.století se stal výrazným projevem oslav
mateřství tzv. Mothering Sunday (Mateřská
neděle). Na celosvětovém šíření se nejvíce
podílely Američanky Anna Marie Jarvisová a
Julia Ward Howeová založením Mezinárodní
asociace dne matek a svoláním kongresu žen
celého světa, aby tak přispěly k přátelskému
řešení mezinárodních otázek. Snaha obou aktérek se vyplatila a nyní se Den matek slaví
v 80 zemích světa, avšak v různých dnech.
Za Den matek, jak ho známe dnes v Čechách, vděčíme Alici Masarykové (dceři T.
G. Masaryka), díky níž se začal od roku 1923
slavit i u nás. Pozdější komunistický režim
svátku dvakrát neprospíval, především kvůli
upřednostňování Mezinárodního dne žen.
Komunisté se chtěli tímto krokem vymezit
zejména vůči první republice a odlišit se od
hitlerovské propagandy, kterou byl Den matek zneužíván jako podpora zvýšení porodnosti árijských žen.

Napříč státy se neliší pouze termín oslav,
ale také styl, jakým se vyjadřuje úcta a
vděk matkám. Nejčastějším způsobem je
obdarování drobným dárkem. Děti obvykle
vyrábějí papírová přáníčka či jiné vlastnoručně vytvořené dárky, starší volí například
bonboniéru. Tento způsob, poměrně častý i
u nás, má mnoho svých oblíbenců také v Rakousku a Německu. Pokud jste matkou ve
Velké Británii, Mexiku nebo Francii, s velkou
pravděpodobností dostanete pozvání na rodinnou večeři. Jako matka Francouzka byste
v roce 1906 mohla dokonce získat i ocenění
nazvané Vysoká mateřská zásluha, ale pouze
pod podmínkou, že byste měla více než devět dětí. Rodinní příslušníci často v den
oslav „osvobodí“ maminky od domácích prací
a dopřávají jim rozmazlování, například v podobě snídaně do postele. Květina se považuje za evergreen, a proto ji často volí jako
způsob obdarování nejen v USA, ale i v Kanadě, Japonsku a Austrálii, kde ji muži nosí i
v klopě saka jako vyjádření pocty své matce.
Filipínci považují své maminky za „světlo domácnosti“ a v den oslav je zbytek rodiny
rozmazluje nebo jim nechá čas jen pro sebe,
aby si mohly užít den nakupováním či v salonu krásy. V Nepálu se zase tradice zaměřuje
zejména na zesnulé matky. Potomci se každoročně vydávají na pouť k jezírku Mata
Tirtha, kde by podle bájné pověsti měli spatřit jejich tvář v odrazu vody.
Způsob, délka a termíny oslav se kraj od
kraje liší, ale základní myšlenka vyjádření
vděku osobě, která pro nás udělala víc než
kdokoliv jiný na světě, je všude stejná. Květinu a čokoládové pralinky lze považovat za
nikdy nestárnoucí volbu. Proto se ke Dni matek nebojte sáhnout po nestárnoucí klasice.

Pozvánka do Divadla F. X. Šaldy
v Liberci
na komedii roku

POPRASK NA LAGUNĚ
Ve čtvrtek 25. května 2017 od 19 hodin
Doprava z Chotyně do Liberce a zpět
zajištěna.

Odjezd autobusu od parkoviště před DPS
v 18.00 hodin.
Vstupné + doprava 235,- Kč na osobu.
Vstupenky možno zakoupit na OÚ
Chotyně.
Klub českých turistů v Mníšku u Liberce
vás zve na 45. ročník tur. pochodu

LOUPEŽNICKOU PĚŠINOU
V sobotu 20. května 2017
Pěšky 8, 15, 25, 45 km/Cyklo 30, 50, 80 km
Prezentace, START a CÍL v Mníšku na
fotbalovém hřišti
Start na pěší 45, 25, 15 a cyklotrasy od 7
do 9 hodin, na 8 km od 7.30 do 10 hodin
Časové limity pro pěší 45 km–11 hodin,
25 km–9 hodin, 15 km–7 hodin, 8 km–5 hodin
Startovné: cyklo 50 a 80km … 100,- Kč
Pěší 25 a 4ř km a cyklo 30 km … 35,- Kč
Pěší 8 a 15 km … 30,- Kč

Město Chrastava vás zve na

Oslavy 20. výročí založení
hasičského muzea
V sobotu 13. května v 15 hodin u Muzea
historické hasičské techniky –
prohlídka, program, ukázky
V 18 hodin slavnostní hasičský průvod na
koupaliště Sluníčko, posezení s kapelou,
občerstvení, ve 21 hodin hasičská
fontána.

Slavnosti řeky NISA 2017 budou
v sobotu 17. června 2017.
Bližší v červnovém Chotyňáčkovi.
Fotbal – muži
20. 5. Od 14 hod. Chotyně : Chrastava B
3. 6. Od 15 hod. Chotyně : Bulovka
Fotbal – děti
20. 5. Od 11.30 hod. Chotyně : Rychnov u
Jablonce
27. 5. Od 10 hod. Chotyně : Habartice
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační
číslo MK ČR E 11 793.

