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ZDARMA

1409 – 2009
600 let od první písemné zmínky o naší obci
Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 27. ledna 2009.
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14
zastupitelů.
2. Schvaluje všemi hlasy úpravu rozpočtového
provizoria na začátek roku 2009 do doby schválení
rozpočtu v únoru 2009:
700 000,- Kč - splátka desetileté půjčky
Ministerstvu pro místní rozvoj
225 000,- Kč - škole na provoz
339 150,- Kč - faktura za zpracování územního
plánu – návrhu
157 729,- Kč - doplacení faktury za chodníky
95 172,- Kč
- doplatek mikroregionu, který
přispěl částkou 150 000,- na parkovací plochu
mezi činžáky
a další větší platby, které je třeba realizovat
88 200,- Kč
- vráceno za pozemek
47 600,- Kč
- ošetření a průřez lipové aleje na
hřbitově
3. Schvaluje všemi hlasy prodej p.č. 51 o velikosti
241 m2.
4. Schvaluje všemi hlasy odkoupení p.p.č. 164/2 o
velikosti 745 m2 v k.ú. Chotyně.
Jedná se o cestu vedle mateřské školy. Vzhledem
k připravované opravě vodovodu a povrchu komunikace je důležité, aby byla v našem vlastnictví.
5. Schvaluje všemi hlasy novou směrnici, kterou
se určují odměny a příplatky pro neuvolněné členy
zastupitelstva v maximální stanovené výši dle
platného příslušného nařízení vlády pro daný rok.
6. Schvaluje všemi hlasy uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí mezi obcí Chotyně a Pozemkovým fondem ČR k p.č. 775/1 v k.ú. Chotyně,
která je v majetku PF, smlouva bude uzavřena na
věcné břemeno vzhledem k vybudování inženýrských sítí pro výstavbu RD.
Jedná se o připravovanou výstavbu na pozemku
pod tratí směrem k rybníku Zaďáku.

7. Schvaluje všemi hlasy zařadit p.č. 618/6 a p.č.
663/1, obě v k.ú. Chotyně v územním plánu do
výstavby RD.
Tuto úpravu lze ve fázi projednávání územního
plánu realizovat, protože jmenované pozemky byly
v rezervě pro výstavbu.
8. Schvaluje všemi hlasy na základě připomínky
úpravu vedení cesty přes p.č. 650/1 v k.ú. Chotyně,
cesta takto navržená nebude, zůstane stávající
komunikace p.č. 1142 v k.ú. Chotyně.
9. Schvaluje všemi hlasy, že nalezené kachle budou darovány Národnímu památkovému ústavu
pro hrad Grabštejn.
Jedná se o rozebraná kachlová kamna. Národní
památkový ústav zaplatí jejich rekonstrukci a
uvedení do provozu na hradě Grabštejn.

Poděkování
Svazu žen v Chotyni
Dne 16.12.2008 odjelo z Dětského domova
v Jablonném v Podj. 35 dětí a 5 pedagogických
pracovníků do Chotyně na MIKULÁŠSKOU,
kam jsme byli pozváni členkami místního
Svazu ţen. Tato akce se konala v pěkně vyzdobené místní Sokolovně a byla organizována i pro místní obyvatele.
Na stolech bylo pro naše děti připraveno vánoční cukroví a limonády. Po celou dobu hrála muzika k tanci i poslechu. Program byl sestaven z různých soutěţí, za které byly děti
odměňovány sladkostmi nebo ovocem.
Akce se pořadatelům skutečně povedla a děti
odjíţděly domů s pěkným pocitem.
Na závěr bych chtěl poděkovat členkám Svazu ţen v Chotyni za pozvání a pěkný průběh
celé akce pro děti.
Za spokojené děti z DD v Jablonném
Vychovatel: Pavel Pazdera

Masopustní průvod

V sobotu jsem šla s prima partou lidí
v masopustním průvodu naší obcí. Vyra-

zili jsme až kolem 14 hodiny z Clubu,
protože jsme čekali ještě na několik opozdilců. Čekání nám nevadilo, bylo příjemné, pít bylo co a paní vedoucí upekla
výborný koláč. Takže potom jsme vyrazili do nečasu a nepohody, Masky v průvodu (asi 10) měly skvělou náladu, hrály
na několik nástrojů a byla legrace. I
když jsme moc lidí z tepla domova nevylákali, nám zúčastněným se průvod líbil a
moc děkujeme těm našim občanům, kteří
nejen že vylezli ven, ale i nabídli maskám
pohoštění. Masky byly opravdu moc vděčné. Masky jsem na závěr předala do
rukou personálu restaurace U lip. Jak
dopadly, netuším, ale nálada tam určitě
byla skvělá. Všichni slíbili, že příští rok
přijedou zase a ten masopust u nás
ukončí.
starostka

Obecní statistika k začátku
roku 2009
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Knihovna v roce 2008
- zakoupeno 103 nových knih
- dary – 76 knih
- dar české knihovny – 12 knih
- ve výměnném fondu půjčeno 176 knih
- celkem má knihovna 4 946 knih
- během roku bylo odepsáno 371 knih
(jedná se o staré nepouţívané výtisky)
- dospělí navštívili knihovnu 239x
- děti navštívily knihovnu 55x
- evidujeme 49 členů knihovny
- celkem bylo za rok půjčeno 1 258 knih
- internet navštívilo 1 513 návštěvníků

Žádost Ministerstva životního
prostředí
Krajský úřad LK, odbor životního prostředí a zemědělství (dále KÚLK), obdržel již několik informací, že se v současné době může ve zvýšené míře
vyskytovat nedovolená přeprava odpadů ze zahraničí,a to především ze SRN a Rakouska, do ČR.
Zvýšené riziko této nelegální činnosti je důsledkem
mezinárodní odbytové krize v oblasti recyklovatelných odpadů.
Odbor odpadů MŽP oslovil KÚLK a jeho prostřednictvím také obce, aby se zaměřily na odhalování
nepovolené přepravy odpadů, protože riziko této
činnosti je v současné době vysoké. S ohledem na
uvedené skutečnosti vás prosíme, abyste věnovali
zvýšenou pozornost pohybu nákladních vozidel na
území vaší obce, především odlehlým částem v obci (opuštěné objekty), které jsou vhodné ke skladování většího množství odpadů. MŽP také upozorňuje na společnosti, které jsou oprávněné
k úpravě odpadů tříděním, ale také na další koncová zařízení jako jsou skládky. Nedovolená přeprava odpadů je tedy možná i do zařízení, která
byla povolena podle zákona o odpadech. Po navezení odpadů může být na společnosti uvalen konkurz a odpad bude muset být odstraněn ze státních
prostředků, protože nebývá předmětem vypořádání
majetku.
Při podezření na porušování zákona o odpadech ve
smyslu uvedeného vás prosíme, abyste urychleně
kontaktovali Českou inspekci životního prostředí,
oblastní inspektorát Liberec (tel. 485 340 730),
celní orgány nebo Policii ČR, případně pracovníky
KÚLK.
Děkujeme za vaši spolupráci.
Odbor ŽP a zemědělství KÚILK

České zvyky a obyčeje

Valentin (14. únor) – Svátek zamilovaných

Kdy se začal 14. únor slavit jako svátek
všech zamilovaných, není zcela jasné.
Neumíme ani přesně vysvětlit, jak vznikl.
Jedna z verzí tvrdí, že jeho kořeny jsou už
ve starém Římě, v oslavách luperkálií, které
připadaly na 15. února. Byl to vlastně svátek
úrody a název dostal podle satyra jménem
Lupercus, spíše známého pod jménem Pan.
Byl to veselý bůžek s rohy a kopýtky, syn
boha Herma. Římané na tento svátek popíjeli, hodovali a také se milovali. Jiní vidí jeho původ v oslavách starořímské bohyně
Juno, považované za ochránkyni manželství
a rodiny.
Římské tradice mohly mít svůj význam, jako
to ostatně bylo u mnoha dalších středověkých zvyků, ale za skutečný počátek oslav
sv. Valentina lze pokládat obyčej zaznamenaný ve Francii od konce 15. století. Byl poněkud neobvyklý a souvisel s tím, že v té
době žilo v Paříži, jako ve všech středověkých městech, velké množství prostitutek.
Měly dokonce vlastní oficiální organizaci a
pořádaly nejrůznější akce a slavnosti.
V rámci jedné z nich předávaly každý rok na
sv. Valentina francouzskému králi kytici
květů. Tuto tradici definitivně přerušila až
Velká francouzská revoluce, po níž muselo
mnoho prodejných žen opustit zem a na
lodích byly odváženy do Ameriky. A je docela možné, že s nimi se zvyk slavit sv. Valentina dostal do Nového světa a teprve po
řadě let pak zase zpět do Evropy.

Perspektivy skládky Chotyně
V roce 2008 uplynulo již osm let od doby,
kdy byl zahájen provoz skládky odpadů v Chotyni.
Ukládání odpadů v místě dnešní skládky nebyla
tehdy úplná novinka. Již dříve se území bývalé pískovny využívalo k ukládání odpadu z širokého
okolí z měst, obcí i továren. Tato skládka, nebo
spíše smetiště, však již byla rekultivována a to takovým způsobem, který minimalizuje její další
vlivy na životní prostředí. V těsném sousedství
staré skládky pak vznikla nová, která ovšem již
byla postavena podle moderních požadavků platných v celé Evropě. Nad rámec požadavků je pak
skládka navíc vybavena systémem pro detekci případných netěsností, který je jedním z důležitých

prvků ochrany podzemních vod. Ukládání odpadů
na tuto novou skládku i její provoz podléhá zcela
jiným mnohem přísnějším pravidlům, než dříve.
Dnes máme mnohem větší znalost o odpadech, které jsou do skládky uloženy a mnohem pečlivěji je zvažováno, zda určitý odpad vůbec do
skládky může být uložen. Celá řada různých druhů
odpadu je ze skládkování přísně vyloučena. Především jsou vyloučeny nebezpečné odpady, dále odpady kapalné a pak takové odpady, které je možné
například využít při spalování ve spalovně.
V areálu skládky postupně vznikly i další
provozy, díky kterým je možné různé druhy odpadů využívat jinak, než je prostě jen ukládat do
skládky. Především jde o plochu pro využívání některých stavebních odpadů, kompostárnu a nově i
prostor pro třídění odpadů. Díky těmto zařízením
je možné z odpadů vytřídit ty složky, pro které máme jiné využití a v důsledku tak prodloužit dobu
životnosti skládky o mnoho let. Zpět do oběhu se
tak dostává sklo, plasty, dřevo nebo i ambulič
z cihel a betonu. Stále však zůstává určitý podíl
odpadů, které při dnešní úrovni technologie a znalostí neumíme odstranit jiným způsobem než právě
uložením do skládky.
Protože skládka a související provozy jsou
místa, kde se nakládá s odpady, dají se očekávat i
některé nežádoucí vlivy, které jsou s podobnými
provozy neoddělitelně spjaty. Jako provozovatel se
pravidelně potýkáme s prašností, zejména v letních
obdobích. Někdy může být obtěžující jinak neškodný občasný zápach, jehož zdrojem je voda protékající skládkou a bezpečně zachycovaná v jímce
před dalším odstraněním. V těsné blízkosti skládky
pak může být někdy obtížný i hluk, způsobovaný
provozem mechanizmů. Důležité je, že tyto vlivy
monitorujeme a různými opatřeními se je snažíme
minimalizovat. Jejich úplné odstranění by však bylo možné jen úplným zastavením provozu, které by
ovšem vzápětí vyvolalo jiné a závažnější problémy. Jako jinde v životě platí i zde, že skládkování
je mince o dvou stranách. Díky vhodně zvolené lokalitě, poměrně daleko od lidských obydlí jsou
však tyto projevy bez vlivu na přírodu či zdraví lidí. To je ostatně i pravidelně monitorováno.
Osmiletá existence skládky bez závažnějších problémů je výsledkem přísných požadavků
na její provoz i profesionalitu lidí, kteří mají skládku na starosti. Stejně odpovědným způsobem
chceme skládku provozovat i v příštích letech, aby
co nejdéle sloužila pro ukládání odpadů, které by
jinak mohly skončit na místech, na která nepatří.
provozovatel skládky
GESTA a.s. Rynoltice
Ing. Vladimír Hůda

KINO CHRASTAVA
úterý 17.2. v 18 hod. MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ
3:MATURITNÍ ROČNÍK
Americký muzikál v českém znění
úterý 17.2. ve 20.05 hod. HLÍDAČ číslo 47
Karel Roden v milostném příběhu
čtvrtek 19.2. v 18 hod. PANE, POJĎTE SI
HRÁT
čtvrtek 19.2. ve 20 hod. RALLYE SMRTI
Americko-německý akční thriller
úterý 24.2. v 18 hod. LOVECKÁ SEZÓNA 2
úterý 24.2. ve 20 hod. ŽENY
Americká komedie
pátek 28.2. ve 20 hod. VICKY CRISTINA
BARCELONA
Americko-španělská romantická komedie

V sobotu 21. února 2009 od 20 hodin
se koná v sokolovně

SOKOLSKÝ BÁL
Hraje skupina MAX BAND, bohatá
tombola, na programu Mažoretky –
bambulačky a módní přehlídka.
V neděli 22. února od 14 hodin se
koná v sokolovně

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
Chrastavský spolek Společnost přátel historie města Chrastavy pořádá velikonoční autobusový zájezd.
Zájezd se koná o velikonoční neděli 12.
dubna. Autobus odjíţdí z náměstí v Chrastavě v 7 hodin, jede přes Bílý Kostel n.N.,
Chotyni a Hrádek n. N., zájemci tedy mohou přistupovat cestou.
Cena zájezdu je 220,- Kč. Návrat kolem 18.
hodiny. Na programu je prohlídka historické části města Budyšína a návštěva pěti
luţickosrbských vesnic, kde v ten den projíţdí 1 700 jezdců na vyzdobených koních.
Tento starý zvyk se tam dosud udrţuje a
pro návštěvníky z České republiky je to
výlet do zcela jiného, odlišného světa.

Přihlaste se včas v infocentru v Chrastavě
na náměstí, přineste s sebou peníze a dostanete potvrzení s číslem sedadla v autobuse. Jídlo a pití s sebou, nezapomeňte
vzít fotoaparát nebo kameru. Určitě nebudete litovat. Vezměte s sebou své známé.
Luţičtí Srbové jsou nejmenší slovanský
národ, který ţije na území Německa.
Město Hrádek nad Nisou
vás zve na divadelní hru

KORNELOVY VDOVY
hrají: Miriam Kantorková
Michaela Dolinová
Radka Stupková
Jana Šulcová nebo
Milena Steinmasslová
Divácky vděčné a pikantní pousmání nad
tím, jak se věci mění jinak, neţ si myslíme.
Vtipná, sviţná komedie.
V pátek 27. března 2009 od 19 hodin
v DK Beseda Hrádek n. N.
Vstupné 130,- Kč.
Vstupenky v předprodeji v informačním
centru.

Veřejné zasedání obecního
zastupitelstva
se koná v úterý 24. února 2009 od 18
hodin v klubovně hasič.
Program:
1/ Rozpočet obce na rok 2009
2/ Prodeje nemovitostí z majetku obce
3/ Bezúplatný převod pozemku od PF
4/ Pravidla půjček na opravy bytového fondu
z prostředků obce
5/ Pravidla příspěvkového programu
sportovcům
5/ Různé
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo
MK ČR E 11 793.

