
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Děkuji za krásné adventní trhy 

a rozsvícení vánočních stromů 
V sobotu 25. listopadu 2017 proběhly již 

třetí adventní trhy, po druhé se v rámci tr-

hů rozsvěcely vánoční stromy, kterým po 

rozzáření předvedly krásný program děti 

z naší Základní i Mateřské školy. 

Děkuji mojí dceři Ditce za přípravu a cel-

kovou organizaci trhů. Přihlásilo se asi 20 

prodejců a přivezli k prodeji nádherné vý-

robky. Pro děti Ditka opět připravila tvořivé 

dílničky, zdobily perníčky, z klacíků tvořily 

sobíka a z šišek také nějaké zvířátko, teď si 

nemohu vzpomenout, jaké. Měli jsme pro 

děti připravené sladké odměny, bylo jich 

téměř 70 a nestačily. Museli jsme ke konci 

ještě nějakým dětem odměny přikupovat. Po 

celou dobu trhů a rozsvícení byla úžasná a 

příjemná atmosféra, určitě podpořená 

skvělým občerstvením, o které se opět po-

staraly paní Klapková a paní Krčková se svý-

mi muži. 

Takže ještě jednou, veliké díky Ditce, 

všem jejím kamarádkám, které jí pomá-

haly s výzdobou nebo při dílničkách, panu 

řediteli a všem paním učitelkám ze školy 

nebo ze školky za výkresy a za krásné 

vystoupení, Klapkům a Krčkům za občer-

stvení, Honzovi Polmovi za zajištění zvu-

kaře a moderování, všem prodejcům za 

krásné výrobky a všem, kteří se přišli 

podívat a něco koupit. 

Zveme vás na 4. adventní trhy dne 1. pro-

since 2018.                   starostka 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Jaké dotace se nám v letošním 

roce podařilo získat 
1. Z Ministerstva zemědělství ze Státního 

zemědělského intervenčního fondu se 

podařilo získat dotaci ve výši 700 000,- Kč 

na opravu střechy a věže márnice na míst-

ním hřbitově. Dotace zaplatila téměř 70% 

nákladů a mám z ní velkou radost. Při ople-

chování věže jsme právě zjistili datum pů-

vodní instalace věže na márnici – 23. červe-

nec 1897. Doufali jsme, že ve věži něco 

objevíme, ale bohužel, byla tak rozpadlá, že 

jestli tam něco bylo, tak to prostě odlétlo. 

My jsme do věže dokumenty z naší doby 

dali, je tam Chotyňáček, denní tisk a nějaké 

mince. 

 

2. Z Ministerstva pro místní rozvoj se 

podařilo získat dotaci ve výši 399 900,- Kč 

na dětská hřiště do zahrad školy a školky. 

Opět se jednalo o 70% dotaci. 

 

3. Z Dotačního fondu Libereckého kraje se 

podařilo získat dotaci ve výši 76 000,- Kč 

na obnovu dýchací techniky pro Jednotku 

sbo-ru dobrovolných hasičů. Jednalo se o 

dotaci ve výši 59% a zakoupily se 3 ks 

dýchacích přístrojů včetně brašen. 

 

4. V rámci mikroregionu Hrádecko-Chrasta-

vsko se podařilo získat 30% dotaci na opra-

vu prostoru a schodů u družiny. Tato oprava 

bude provedena na jaře rok 2018. 

 

Ročník 25           Prosinec  2017                      ZDARMA 

 

Před 85 lety začala stavba betonového mostu přes Nisu. 

Před 55 lety byla otevřena naše sokolovna. 

Původní věž na márnici byla instalována 23. července 1897. 
 



Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 28. listopadu 2017. 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 15 

členů zastupitelstva. 
 

2. Schvaluje všemi hlasy maximální výší odměn  

pro neuvolněnou místostarostku, neuvolněné členy  

rady, neuvolněné předsedy výboru zastupitelstva  

nebo komise, neuvolněné členy výborů zastupi- 

telstva a neuvolněné členy zastupitelstva. Všechny  

s platností od 1. ledna 2018. 
 

3. Schvaluje všemi hlasy rozpočtové provizorium  

na začátek roku 2018 do doby schválení rozpočtu  

v únoru 2018. V měsíci lednu a únoru budou finan- 

covány běžné provozní náklady obecního úřadu,  

bude splácen úvěr a bude zaplacen vývoz odpadu 

 za 4. čtvrtletí 2017. 
 

4. Schvaluje všemi hlasy návrh 3.změny rozpočtu  

na rok 2017.  

Příjmy 

Daň z příjmu FO placená plátce      +    400 000,- 

DPH         +    500 000,- 

Dotace na volby       +      22 000,- 

Ost.neinv. dotace ze st. rozpočtu (VPP, SZIF) 

                                             +    100 000,- 

Ostatní správa v ochraně ŽP      +      25 000,- 

DPS (služby)        +      80 000,- 

celkem příjmy                    + 1 127 000,-,-  
 

Výdaje  

Ozdrav. hosp. zvířat       -       20 000,- 

Pitná voda        +    750 000,- 

Ostatní záležitosti kultury      +      35 000,- 

Bytové hospodářství       +      25 000,- 

Nebytové hospodářství       +      35 000,- 

Veřejné osvětlení       +    400 000,-  

Pohřebnictví        -       50 000,- 

Sběr a svoz komun. odpadů      +    100 000,- 

Péče o vzhled obcí, veř. zeleň      +      10 000,- 

DPS         +      50 000,- 

Požární ochrana       +      20 000,- 

Volby do Parlamentu ČR      +      22 000,- 

Činnost místní správy       +     200 000,- 

celkem výdaje        +  1 577 000,- 
 

Financování    +  450 000 ,- Kč 

 

5. Schvaluje všemi hlasy předložený plán práce  

zastupitelstva na rok 2018 – do října 2018  

(termín obecních voleb) . Rada zasedá v úterý  

jednou za 14 dní od 17.30 hod. (celkem 12x),  

zastupitelstvo se sejde  5x do roka.  

 

6. Zastupitelé vzali na vědomí zápis o dílčím pře- 

zkoumání hospodaření obce za rok 2017, které  

provedl Krajský úřad Libereckého kraje, odbor 

 kontroly. V rámci přezkoumání nebyly zjištěny  

žádné nedostatky. 

Dále vzali zastupitelé na vědomí protokol o kon- 

trole výkonu přenesené působnosti na úseku evi- 

dence obyvatel, kterou provedl správní odbor  

Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Dle protokolu je agenda evidence obyvatel vedena  

v souladu se zákony a jinými právními předpisy.  

Na tomto úseku nebylo zjištěno žádné pochybení. 

 

7. V různém se zastupitelé mimo jiné zabývali sta- 

vem půdních prostor u č.p. 154 – 157. Bylo rozho- 

dnuto zadat posouzení statikovi. Další postup bude  

na základě statické zprávy. 

 

Kontejnery na bioodpad a suť 
Kontejnery na bioodpad, který byl odvážen do  

Mimoně, jsme již odstavili. Na jaře opět začnou 

fungovat. Naproti restauraci U lip je náš kontejner  

na bioodpad, pokud byste přeci jen nějaký biood- 

pad potřebovali likvidovat. 

Kontejner na suť bude také po naplnění odstaven a  

opět přistaven na jaře. Takže, pokud budete mít ně- 

jakou suť na vyhození, použijete kontejner za pro- 

dejnou Beta, který bude i přes zimu vždy ve středu  

a v sobotu od 14 do 15 hodin k dispozici. 
 

Zemřel pan Václav Krejčík 
V 70. letech minulého století pracoval něko- 

lik let jako předseda místního národního vý- 

boru v Chotyni. A také až do dnešních dnů  

byl dlouholetým předsedou Chotyňských  

myslivců. I když již dlouho bydlel v Hrádku 

 nad Nisou, jeho život byl hodně spjatý s na- 

ší obcí. Vždy mě a paní místostarostku  oso- 

bně přišel pozvat na výroční schůzi myslive- 

ckého spolku a my jsme na ty schůze chodi- 

ly. Ze všeho, co dělal, bylo cítit, že tím my- 

sliveckým životem žije. Vše mělo svůj 

postup  

a svůj řád. Myslím, že si prožil hezký a smy- 

sluplný život, který ho naplňoval. 

Pane Krejčík, odpočívejte v pokoji, Vaše  

schůze mi budou chybět. 

                                                 Starostka 
 

Pověry aneb Co se smí a nesmí o  

Štědrém dnu 
Štědrý den i večer je časem kouzelným a  



tak není divu, že se k němu váže také spou- 

sta tradic, ale i pověr, kterým lidé nejenže  

věří, ale také je raději dodržují. Přeci jen,  

jistota je jistota. Víte vůbec, co o Vánocích  

smíte a čeho byste se měli vyvarovat? 

Jistě znáte vánoční tradice, jako je půlení  

jablíček, lití olova a pouštění lodiček… Už  

ty samy o sobě s sebou nesou spoustu  taje- 

mna, ale víte, že máte nechat po celý Štěd- 

rý den mobil, ba i facebook na pokoji a zej- 

ména si odpustit zamilované textovky a cha- 

ty? Mohlo by to prý zničit vaši lásku! 

A co dál se nesmí? V tento velký den byste  

neměli prát. Proč? Pověra doslova praví: Kdo 

vyprané prádlo pověsí, tomu se pak možná  

někdo oběsí… 

Toužíte po lásce? Zkuste kurník. Jak na to?  

K pokusu potřebujete nutně kurník. Pokud  

na něj zaklepete a ozve se kdákání slepice,  

žádný použitelný muž není na obzoru, zato 

když zakokrhá kohout, nejspíš už k vám cvá- 

lá ten pravý rytíř na bílém koni. Pánové chti- 

ví seznámení mohou třást plotem a jít po 

zvuku, který se první ozve, za svou vyvole- 

nou. 

Pokud toužíte hlavně po majetku, penězích a  

bohatství, pak byste neměli zapomenout 

šoupnout pod talíř štědrovečerní večeře  

rybí šupinu. Důležité je také srovnat všech- 

ny dluhy do Štědrého dne, protože jinak  

hrozí podle pověry bída s nouzí. Stejně tak 

by vás mohla stihnout bída, pokud byste  

nikomu nic nedarovali. Tak jestli ještě 

nemá- 

te pro všechny dárečky, honem na nákupy. 

Jistota je jistota. 

Kdo by nechtěl mít kousek pověstného po- 

Věstného štěstí. I na to vánoční tradice a  

Pověry myslely, takže pokud chcete, aby u  

vás příští rok zakotvilo štěstí, pak si při  

štědrovečerní večeři uzobněte kousek oko- 

ralého chleba. Na Boží hod nezapomeňte 

upéct a sníst chleba, stejně tak vejce sne- 

sená v tento den mají kouzelnou moc. 

Jestli budete pouštět lodičky z ořechových 

Skořápek se svíčkami po vodě, hypnotizujte  

tu svoji, aby plavidlo nešlo rychle ke dnu, ja- 

ko smutně proslulý Titanik. Dotkne-li se va- 

še lodička loďky někoho, kdo se vám líbí,  

jste si souzeni. Dá se tomu nenápadně po- 

moct, do umyvadla s ořechovými skořápkami 

můžete nepozorovaně docela malilinko drc- 

nout. I štěstí potřebuje někdy postrčit… 

 

Prosincové pranostiky 
Studený prosinec – brzké jaro. 
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý,  
není se kruté zimy třeba báti. 
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští 
stále vítr fučí. 
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím 
roce úroda krásná. 
Po studeném prosinci bývá úrodný rok. 
Mnoho sněhu v prosinci – mnoho ovoce a  
šťávy. 
24. 12. 
Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasné  
slunce, bude krásné počasí žně obilné, senné i 
 otavové. 
Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu. 
Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok  
úrodný. 
Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka  
slepičky. 
Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest,  
bez větru a deště, a ráno slunce jasně vychází,  
bude úrodný rok na víno. 
Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí  
se hojně vína. 
Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do  
Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích  
dvanácti měsíců. 
25. 12. 
Levné povětří okolo vánoc předpovídá nám,  
že zima bude velmi dlouho trvati; tj. jestli  
prve nemrzlo, bude potom mrznout. 
Mráz na Boží narození – zima se udrží bez  
proměny. 
Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je  
posype jaro květem. 
Zelené vánoce – bílé Velikonoce. 
Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů,  
bývají o velikonocích plny kočiček. 
26. 12. 
Svítí-li na svatého Štěpána slunce, bude drahé  
ovoce. 
Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve sto- 
dole hojně obilí. 
Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje,  



víno před zkázou jistou se chvěje. 
 

Informace pro voliče o době a místě 

 konání volby prezidenta 
Starostka obce Chotyně podle § 34 odst. 1 písm. a)  

zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky  

a změně některých zákonů, ve znění pozdějších  

předpisů oznamuje: 

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční 

 v pátek dne 12. ledna 2018 od 14 do 22 hodin a  

v sobotu 13. ledna 2018 od 8 do 14 hodin 

2. Místem konání volby ve volebním okrsku č. 1 je  

volební místnost v Chotyni č.p. 200 (hasičská  

zbrojnice) pro voliče bydlící v obci Chotyně. 

3. Hlasovací lístky budou voličům dodány  

nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta. Ve  

dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i  

ve volební místnosti. 

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy  

prokáže svou totožnost a státní občanství České 

 republiky (platným cestovním, diplomatickým  

nebo služebním pasem České republiky anebo  

cestovním průkazem nebo platným občanským 

 průkazem). 
 

Nové jízdní řády vlaků a autobusů jsou  

nakopírované na obecním úřadu. Kdo je 

 potřebuje, může si je vyzvednout. 
 

Svoz odpadu o vánočních  

svátcích 
Úterý 26. 12. 2017 – běžný den 

Středa 3. 1. 2018 – úterní svozový den 
 

Otevírací doba OÚ kolem Vánoc 
Pátek 22. prosince – zavřeno 

27. – 29. prosince od 8 do 12 hodin 
 

Otevírací doba knihovny 
Pátek 22. prosince – zavřeno 

Středa 27. prosince od 10 do 14 hodin 

Ostatní dny zavřeno 
 

Sběrný dvůr 
Bude naposledy v tomto roce otevřen ve  

středu 20. prosince od 14 do 15 hodin. 

Poprvé v novém roce bude otevřen ve  

středu 3. Ledna od 14 do 15 hodin. 

 

 

 

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 

 

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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