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1409 – 2009
600 let od první písemné zmínky o naší obci
Úvodem …

Všem dobrým lidem v naší obci přeji v tom
novém roce 2009 pevné zdraví, mnoho hezkých dnů s blízkými, dobrou náladu a odolnost vůči zlobě, vypočítavosti a závisti.
Začínáme rok pro naši obec velmi významný,
rok, kdy oslavíme 600 let od první písemné
zmínky o obci. Je úžasné žít v obci, která
má takovou historii. Pokud jste si již přečetli naši knihu o Chotyni, tak víte, že chod
dějin byl zajímavý a pestrý. Je na nás všech
pečovat o obec tak, aby Chotyňáci v době
budoucí s pýchou slavili nějaká výročí z naší
doby.
Také česká škola v Chotyni v tomto roce má
devadesátileté výročí. Dne 1. 10. 1919 začal
pan učitel Josef Jireš učit v české škole.
Do té doby zde byla pouze škola německá.
150 let je letos od dostavby železniční trati
Liberec – Žitava a 120 let od zřízení železniční zastávky na znamení v Chotyni.
Další výročí mají chotyňští myslivci –
společně oslavíme 95 let organizované
myslivosti v Chotyni.
Když mi bylo 10 let, otevírala se sokolovna.
Dodnes si tu slávu pamatuju, u sokolovny
hrál na podiu venku orchestr Karla Valdaufa
a zpívala Zorka Kohoutová. Tehdy to byli
velmi známí umělci a všem se to moc líbilo.
Takže takto nějak si to představuju, že
ještě hodně a hodně let budeme vzpomínat
na to, jak jsme si rok 2009, rok, kdy jsme
slavili 600 let od první písemné zmínky o
Chotyni, OSLAVILI.

A co se nám v roce 2008
podařilo:

- vystavěli jsme chodníky od výstavby rodinných domů kolem činžáků až k mateřské
škole, v současné době již chybí pouze přemístit telefonní sloup a dodělat kousek
chodníku, vyznačit přechody pro chodce a
umístit dopravní značky – vše musí počkat
na teplejší počasí, také ještě je třeba dořešit pozemky, které jsme výstavbou zabrali i zde čekáme až sleze sníh, aby mohlo být
provedeno geometrické zaměření
Já mám z chodníků velikou radost a moc se
mi líbí. Někdy mi tu radost zkazí lidi, kteří
si klidně na chodník vjedou autem – teď
mám na mysli hlavně chodník před činžáky
před jednotlivými vchody. Auta na chodník
nepatří, proto je také parkoviště před
přístavbou.
- v mateřské škole jsme zrekonstruovali
kuchyň a přilehlé provozní místnosti
- do bytového hospodářství jsme investovali
také nemalou částku – nová střecha na č.p.
154 – 157, nová okna v č.p. 151, podporujeme
a financujeme rekonstrukce našich bytů
- připravujeme výstavbu inženýrských sítí
na louce pod tratí
- připravujeme výstavbu Domu s pečovatelskou službou
- máme nový územní plán obce, který již
potřebuje jen poslední schvalovací řízení
- hasiči mají nová vrata na garáži, zatím
jsou schovaná pod vraty starými
- podporujeme činnosti dobrovolných
organizací a spolků a budeme více

Zpráva o činnosti mladých
hasičů
V letošním roce se našim dětem vedlo dobře. Po nevydařeném závodě 12. dubna v Jeřmanicích, kde obsadily 15. místo, už přicházela jen
samá lepší umístění. 14. června se v České Lípě
konala soutěž v požárním útoku, kde se naše mládež umístila na 3. místě.
Po prázdninové přestávce jsme se 21.září účastnili opět soutěže v pož. útoku konané ve Stráži
nad Nisou a obsadili znovu 3.místo. Poslední soutěží letošního roku pro nás byl branný závod
v Mníšku. Bylo to příjemné zakončení soutěžního
roku, neboť jsme jen s minimální ztrátou obsadili 2.místo.
17.-20.října jsme s dětmi vyrazili na víkend na rekreační chatu v Albrechticích. Kromě
stopované a stolních her byly od vedoucích pro
děti připraveny další zábavné hry zaměřené především na procvičení znalostí, které by pro soutěžení během roku měli mít (vázání uzlů, topografie…).
Před odjezdem domů ještě děti dostali
drobné ceny za soutěže.
T. Moravec a K. Dvořáková
vedoucí mladých hasičů

Poděkování za přízeň a spolupráci
Vážená redakce, chtěli bychom Vaším
prostřednictvím poděkovat všem milým lidem
z Chotyně pod vedením Zlatky Koutníkové, kteří
se společně starají o děti z Dětského domova
v Jablonném v Podještědí a dále děti, které se
ocitly v náhlé krizové situaci a jsou dočasně umístěny v zařízení pro okamžitou pomoc „Hvězdička“, při zmíněném dětském domově. Těšíme se
společně tomu, že stále ještě existují hodní lidé,
kteří i když mají svých starostí dost, umí pomáhat jiným, potřebným. Naši přátelé z Chotyně
poskytují výtěžek plesu, který každoročně organizují, našim dětem a tráví s nimi společně svůj
volný čas.A tak s našimi dětmi uspořádali a financovali výlet do Pražské ZOO a nyní na podzim dokonce zorganizovali na Svatého Václava
historickou prohlídku Prahy a projížďku výletní
lodí po Vltavě, která dokreslila historické skvosty našeho hlavního města, kdy jsme proplouvali
kolem Národního divadla, Kampy, Čertovky,
Anežského kláštera a dalších historických a památných míst. Krásný a slunný den byl ukončen

výbornou svačinou v Macdonald v Mladé
Boleslavi.
Děti i pracovníci vzpomínají dodnes na pěkný výlet a závěrem roku poděkovali všem svým přátelům a příznivcům ne jen z Chotyně, krásným vánočním pásmem v zrcadlovém sále Dětského domova v Jablonném v Podještědí. Dokladem toho,
že naše děti mají ve světě mnoho přátel, je
účast zhruba stovky hostů vánočního programu.
Do nového roku přejeme všem našim příznivcům pevné zdraví a nám přejeme zachování
Vaší přízně.
Mgr. Jana Pittnerová
Autorka pracuje v Dětském domově
Jablonné v Podještědí a působí též
v Občanském sdružení „Snílek“

Zpráva o činnosti SDH Chotyně
v roce 2008
Chtěl bych vás seznámit s činností našeho
sboru v roce 2008.
Naše výjezdová jednotka se zúčastnila osmi
výjezdů. Z toho byly tři technické zásahy, tři
požáry, jedna dopravní nehoda a jeden planý
poplach. Z technických zásahů byl největší při
likvidaci škod po orkánu Ema, při kterých jsme
zasahovali nejen na území naší obce, ale také
v Dolní Suché a Bílém Kostele. Další událost byla
likvidace uniklé látky na silnici z Dolního Sedla
až do Rynoltic. Na tomto zásahu se účastnily
všechny jednotky okrsku Hrádek nad Nisou.
Poslední technická událost byl pád stromu přes
vozovku za můstkem na hřbitov ve směru z Chotyně na Grabštejn. Při pádu strom poškodil elektrické vedení, proto se zásahu účastnili i pracovníci firmy ČEZ.
Dvakrát jsme vyjeli k nahlášenému požáru na
území města Hrádek, kde jsme byli jako záloha
na místě. Po třetí jsme již sami zasahovali při
požáru porostu u silnice na Grabštejně.
Byli jsme také povoláni k likvidaci následků
dopravní nehody do Donína do zatáček za statkem.
V tomto roce jsme se zúčastnili čtyř společných výcvikových akcí a to: výcviku na vodě na
řece Nise, zásahu na požár motorového vozidla,
a to s technikou našich hrádeckých kolegů, dále
jsme spolu dvakrát byli na polygonu pro výcvik
nosičů dýchací techniky. Na podzim byl výcvikový rok zakončen námětovým cvičením za účasti
jednotek okrsku, kolegů ze Žitavy, HZS Liberec.

Dále se přes zimu zúčastňujeme teoretické přípravy v Hrádku nad Nisou. Za všechny tyto společné akce bych rád poděkoval JSDH Hrádek
nad Nisou v čele s jejím velitelem p. Jaromírem
Mottlem.
V lednu jsme pořádali již tradiční Hasičský
bál. Dle odezvy návštěvníků se bál vydařil. K dobré náladě hostů přispěla hudební skupina Mike
Music. Líbila se i bohatá tombola.
Další naší společenskou akcí byl zářijový Den
otevřených dveří v naší zbrojnici. Máme radost
z hojné účasti malých i velkých návštěvníků, pro
které jsme připravili zajímavý program ze soutěží, ukázek naší i vojenské činnosti libereckých
chemiků. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří
se sponzorsky nebo organizačně podíleli na
konání těchto akcí.
Byli jsme požádáni o účast a to: na pomoci
při zabezpečení tratě Rally Lužické hory, jako
traťoví komisaři na rychlostní zkoušce v Hrádku.
Dále nás Svaz žen Chotyně požádal o ukázku naší
činnosti při každoroční akci Vítání Víly Nisy.
Soutěže jsme v tomto roce absolvovali dvě a
to: v červnu Okrskovou soutěž v Oldřichově
v Hájích, kde družstvo mužů obsadilo čtvrté
místo a soutěže O Pohár Dolního Sedla, kde
smíšené družstvo obsadilo druhé místo ve své
kategorii a muži skončili těsně pod stupni vítězů
čtvrtí.
Od jara do podzimu se scházíme každý pátek,
tu s větší, tu s menší účastí v hasičárně. Letos
jsme se spíše než výcviku věnovali pravidelnému
kříšení naší výjezdové techniky, proto máme
radost, že nám byla pořízena vedením obce novější cisterna, která je ve výrazně lepším stavu,
než byla její více než čtyřicetiletá předchůdkyně. Dále na druhém vozidle byla provedena
rozsáhlá oprava fa. MT Oil. Pro zlepšení podmínek v garážích zbrojnice byla provedena montáž
nových roletových vrat a kompletní rekonstrukce elektroinstalace v garážích.
Na závěr bych chtěl poděkovat Obecnímu
úřadu v čele s pí starostkou Janou Mlejneckou
za veškerou podporu, kterou věnuje našemu sboru. Také chci poděkovat celému Sboru dobrovolných hasičů obce Chotyně za dobře vykonanou
práci v tomto roce.

Za SDH Chotyně Jan Fico, velitel

České zvyky a obyčeje

Masopust

Pod názvem masopust se skrývá celé období
od Tří králů až do začátku postní doby,
hlavně však poslední tři dny, jímž toto období končí, a protože Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, může být masopustní neděle od 1. února až do 7. března.
Jak se slaví a jak vypadá průvod
Obchůzky masek neměly obvykle závazná
pravidla, záleželo většinou na vtipu a pohotovosti „maškarádů“ , jaké taškařice se budou provádět. Hlavním smyslem bylo pobavit
sousedy i sebe. Čím byla maska pitvornější a
budila větší pozornost, tím bylo lépe. Při návštěvách domů se zpívalo,tancovalo, přednášely se vinše, žertovalo se na úkor hospodáře a hospodyně. Masky byly všude pohoštěny něčím k zakousnutí a především pálenkou
a pivem, které ještě zvyšovaly veselí a rozpustilost. Masky také dostávaly výslužku –
peníze, mouku, vejce, máslo, mák, jablka. Za
tyto dárky chasa pila večer v hospodě.
Masky byly rozmanité a závisely na vtipu a
šikovnosti mládenců. Bývalo však i několik
masek tradičních, které se každoročně
objevovaly. Pravidelně v průvodu chodíval
medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Medvěd měl na sobě buď na ruby obrácený kožich či oděv z pytloviny, pošitý hrachovinou; na hlavě mu seděla umně zhotovená medvědí hlava. Jinou tradiční maskou
byla klibna (šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby.V Jungmannově slovníku
z poloviny 19. století se popisuje: „klibna,
maškara, příšera slonu podobná...; postaví se
jedna osoba zrovna, majíc v ústech něco podlouhého, co by zuby a nos představovalo,
druhá osoba se za první sehne, hlavu svou za
její záda kladouc, a vše se jakousi plachtou
přikryje.“ Jí podobná byla brůna ze severních Čech, jež však měla na hlavě rohy, aby
budila hrůzu.Objevovala se i maska jezdce
na koni, častý byl Žid s pytlem nebo rancem
na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem,
kozel a řada dalších. Při obchůzce měly

často jednotlivé masky předepsáno, jak se
mají ve svém přestrojení chovat – medvěd
strašil malé děti, Žid vyjadřoval nespokojenost s dárky, protože mu připadaly malé.

- alternativní metody (časté střídání činností,
skupinové práce, projektové vyučování, práce
s informacemi), vyučování je tak pro žáky

zajímavější a pestřejší

Lidé věřili, že pokud budou o masopustu
tancovat přes půlnoc, objeví se mezi
nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném
kabátě.

- výuku přizpůsobenou individuálním
potřebám našich dětí
- třídu vybavenou výpočetní technikou
- dobré autobusové spojení
- možnost umístění dětí v zařízení před a po
vyučování od 6 do 16 hodin

Masopustní průvod půjde Chotyní
14. února 2009 – vše bude ještě
upřesněno.

V odpoledních hodinách mohou naši žáci také
navštěvovat tyto zájmové kroužky: výpočetní
techniku, keramiku, hru na flétnu a výtvarnou
výchovu

Upozornění pro poplatníky daně
z nemovitostí.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
PROBĚHNE 23. LEDNA 2009 OD
14 DO 17 HODIN V BUDOVĚ ZŠ

Vzhledem k tomu, že v roce 2009 se pro výpočet daně z nemovitostí poprvé použije místní
koeficient a ve všech katastrálních územích
dochází ke změně ceny půdy, dojde u většiny
poplatníků ke změně výše daně pro rok 2009.
Žádáme poplatníky, kteří nemají povinnost
podat daňové přiznání, aby se zaplacením daňové povinnosti vyčkali, až jim bude zaslána
složenka k úhradě. Na složence bude uvedena
daňová povinnost pro rok 2009, která je splatná nejpozději 31. 5. 2009.
V případě, že poplatník neobdrží složenku do
22. května 2009, doporučujeme kontaktovat
správce daně (tel. 485211111).
Finanční úřad Liberec

Základní škola a Mateřská
škola Chotyně
tel., fax 482 723 191
Vážení rodiče,
rádi bychom Vám touto cestou nabídli možnost umístit ve školním roce 2009/2010 Vaše
dítě do 1. třídy ZŠ Chotyně.
Naše škola pro budoucí prvňáčky nabízí:
- malý počet žáků ve třídě
- kvalitní výuku zaměřenou na anglický jazyk
a ekologii

(rodný list dítěte a doklad totožnosti s sebou)
Mgr. Eva Futerová, ředitelka

KINO CHRASTAVA
pátek 16.1. v 19 hod. STMÍVÁNÍ
americký romantický horor
úterý 20.1. v 18 hod. SOBÍK NIKO
dobrodružný anim. film
úterý 27.1. ve 20 hod. ANGLICKÉ JAHODY
premiéra česko-slovensko-ukrajinského filmu,
příliš horký srpen 1968

Veřejné zasedání obecního
zastupitelstva
se koná v úterý 27. ledna 2009 od 18
hodin v klubovně hasič.
Program:
1/ Úprava rozpočtového provizoria
2/ Prodeje pozemků z majetku obce
3/ Odkoupení pozemku do majetku obce
4/ Příprava rozpočtu
5/ Různé
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo
MK ČR E 11 793.

