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ZDARMA

1409 – 2009
600 let od první písemné zmínky o naší obci
Oslavili jsme si 600 let
… a kdo jste se zúčastnil, tak víte, ţe oslava byla moc pěkná. Nejen děti, ale i rodiče byli nadšeni z představení Michala Nesvadby v sokolovně. Jsem ráda, ţe jsme si
mohli díky sponzorům dovolit nevybírat
ţádné vstupné. Na sponzorských darech
jsme získali celkem 83 000,- Kč.
Všem sponzorům, kteří obci finančně
přispěli na oslavy, moc děkuji, jsou to:
- firma STATUS Roztoky zastoupená
panem Jaroslavem Postlem
- firma HALALA, Tomáš a Jan Halalovi,
Chotyně
- firma ELMAR Hrádek nad Nisou,
p. Kadleček a p. Větrovský
- firma STAVREKOL, Mníšek
A. a L. Kolínský
- firma TECON, Ing. Pavel Hlavizna
- firma .A.S.A. Liberec
- firma EVOSA, Frýdštejn
- firma SaM silnice a mosty, Česká Lípa
- firma PM, Liberec
- firma GESTA Rynoltice
- Severočeská vodárenská společnost
Zmínit musím i náš sbor dobrovolných
hasičů, který dětem ze svých prostředků
zaplatil skákací hrad.
Poděkování náleţí také komisi pro přípravu oslav ve sloţení – p. Landová Vlasta, p. Moravcová Ilona, p.Krejcarová Jaroslava, Mgr. Eva Futerová, Mgr. Hana
Köhlerová, p. Václav Krejčík st. a p. Aleš
Kolínský. Všichni pracovali velice aktivně
a zodpovědně. Děkuji vám všem.
Dále je zde občanské sdruţení Svaz ţen
Chotyně pod vedením p. J. Krejcarové.

Ţeny a jejich muţi byli v těch oranţových
trikách na oslavách s nápisem Jedině Chotyně, kteří kmitali všude, kde bylo co třeba
– ať jiţ se týká organizace nebo zajištění
jídla. A je to práce před oslavami, během
oslav a ještě další den. Kdo to nezaţije,
nedovede si představit, kolik námahy to
obnáší.
Takže ženy a vy všichni, kteří jim pomáháte, obec Chotyně vám moc a moc děkuje a je si velmi vědoma toho, že pouze
díky zázemí, které ve vás má, může vůbec takové akce připravovat a pořádat.
Díky, díky, díky !!!
Je zde mnoho dalších, kterým je třeba
poděkovat za pomoc při organizaci:
- našim hasičům, kteří pomohli všude, kde
bylo třeba,
- hasičům z Hrádku n. N. a ze Sedla, ţe
nám zapůjčili stoly a lavice
- hasičům z Bílého Kostela n. N., ţe nám
zapůjčili stoly, lavice a velké slunečníky
- vojenskému útvaru Grabštejn, ţe nám
zapůjčil stoly a lavice
- městu Hrádek n. N., ţe nám zapůjčilo
stoly a lavice a přístřešky
- Domu dětí a mládeţe Drak, ţe nám
zapůjčil přístřešky
- Honzovi Halalovi, ţe nám zapůjčil
přístřešky
- Vaňoučkovým, ţe nám poskytli přívěs
jako pódium
- V. Krejčíkovi ml., ţe nám pomohl svézt a
rozvézt všechno, co bylo třeba
- p. Prouzovi, ţe nám zapůjčil auto, které
přivezlo stojany na výstavu

- T. J. Sokol za umoţnění pouţívání
sokolovny
- volejbalistům T. J. Sokol, ţe pomohli
sloţit a rozloţit pódium v sokolovně
- Tomášovi Halalovi, ţe přivezl a odvezl
harmonikáře
- p. Kadlečkovi a p. Větrovskému za
plošinu na ohňostroj a za to, ţe byli
k dispozici
- všem, kteří zajistili bohatý program pro
děti i dospělé
- všem, kteří zajistili otevření našich
objektů v sobotu dopoledne, aby si je
návštěvníci mohli prohlédnout
A také děkuji vám všem, kteří jste přišli,
měli jste fajn náladu a bavili jste se.
starostka

Soutěž
O nejhezčí dům obce
Chotyně 2009
V rámci oslav jsme také vyhodnotili a
ocenili komisí vybrané nejhezčí domy
obce Chotyně.
V kategorii starší stavby:
1. místo
č.p. 14
Cýrusovi
2. místo
č.p. 73
Houškovi
3. místo
č.p. 37 G Horálkovi
V kategorii novostavby:
1. místo
č.p. 238
Derflovi
2. místo
č.p. 246
Koškovi
Komise udělila jednu zvláštní cenu za
úpravu prostranství před firmou:
č.p. 196 firma SVIXI p. M. Koucký
a p. I. Dolenská
Děkuji všem oceněným, že pečují o
svůj dům a jeho okolí a přispívají tím
k hezkému vzhledu naší obce.
starostka

Zpráva občanského sdružení
svazu žen Chotyně
Dne 27.6.2009 jsme pořádaly dětský den u sokolovny, tato akce byla opět spojena s vítáním
víly Nisa a zároveň jsme zabezpečovaly celkové občerstvení při oslavách obce / 600 let / ,
které se konaly ve stejný den.
Již ráno v 8 hodin jsme začali s přípravou a
díky partnerům,kamarádům a všem co nám
pomáhali jsme byli včas připraveni .Zároveň
začaly přijíždět různé atrakce, některé byly nové např. skákací hrad, Motosport Hrádek n.N.
/čtyřkolky atd./,které provozovali p.J.Charvát
a p.J.Polma z Chotyně, modely aut na ovládání p.Blusk, p.Fico Chotyně. Někteří k nám
jezdí již tradičně „pro projížďku na koních
jezdí rodina Pelcova z Chrastavy, vodní záchranná potápěčská služba Liberec /p.SlívováSokolová Optik Liberec, p.Sokol Z. .ml./, myslivecké sdružení Chotyně – ukázka sokolníků
– práce s dravci , střelba ze vzduchovky
/p.Cyrus V.ml./,historická vozidla /p.Olša
Hrádek n.N./, místní hasiči naváželi vodu do
bazénu pro potápěče a v odpoledních hodinách předvedli ukázku zásahu při požáru.
Moc všem děkuji a těším se, že za rok se zase
sejdeme.
Také bych ráda poděkovala za sponzorské dary, ať to byly finanční nebo bezplatné zapůjčení přístřešků, stolů, lavic atd.VÚ Gr abštejn,
f.Halala Chotyně, Dům dětí a mládeže Hrádek n. N., p.Nohýnek Liberec, f.Nuget Dědřichov, f.Brex Liberec, Technické služby Hrádek, hasiči Hrádek n.N., hasiči Bílý Kostel,
pokud jsem na někoho zapomněla, tak se
předem omlouvám a všem vám moc a moc
děkuji .
Dětský den byl zahájen ve 14 hodin a soutěží
se zúčastnilo téměř 250 dětí, které dostaly opět
odměny po splnění různých úkolů a v závěru si
mohly vybrat hračku , pastelky atd.
Děti které nesoutěžily a hrály fotbalový turnaj,
nezůstaly bez odměny, dostaly za odměnu na
první tři místa dorty.
V odpoledních hodinách měl být také k vidění
seskok parašutistů, ale pro nízké mraky nebylo
možno seskok uskutečnit, takže snad příští rok.
V 16,30 přivítaly chotyňské vodnice i/naše
členky/ vílu Nisa s doprovodem a připluly
k sokolovně, kde je přivítalo vedení obce a

ostatní návštěvníci. V této době již bylo
v prostoru kolem sokolovny odhadem téměř
1000 lidí. Jistě si umíte představit, kolik jsme
musely mít připraveného jídla a pití pro takový
počet návštěvníků . Podával se výborný guláš
/vařili manželé Marcela a Radek Chlupsovi/,
drštko-vá polévka/ p.Nová Milada a p.Sorek
Petr/,
opékaly se klobásy a párky/Ŕeznictví u Krejcarů Pěnčín/, uzené kýty na grilu,tlačenka s cibulí a utopenci. Všeho bylo dost, ale kdyby bylo
ještě více, také by se to snědlo a vypilo.
Takovéto akce nám závidí široké okolí, jsou to
ohlasy lidí, kteří přijeli poprvé, ale i ti co se
celý rok těší na setkání v Chotyni.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem a
popřát hodně zdraví , abychom se zase za rok
sešli.
za o.s.svazu žen Chotyně,
Krejcarová Jaroslava

Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 30. černa 2009.
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14
zastupitelů.
2. Schvaluje všemi hlasy opatření obecné povahy
č. 1/2009 územní plán obce Chotyně.
V konečné fázi schvalování na základě požadavku
KÚ LK ochrany zemědělského půdního fondu byly
vyjmuty z výstavby pozemky vedle hřbitova.
Kdybychom je nevyjmuli, vystavili bychom se novému projednávání územního plánu a vše by pokračovalo ještě několik měsíců. Také bychom přišli
o dotaci ve výši 100 000,- Kč z KÚ LK.
3. Schvaluje 13 hlasy (1 se zdržel) tento příspěvek
na sportovní činnost:
Martin Moravec – nohejbal – 7 000,- Kč
Od roku 2004 hraje nohejbal, jako dorostenec byl
v krajském přeboru, v r. 2007 se zúčastnil s výběrem Libereckého kraje Mistrovství ČR dorostu trojic a dvojic, v r. 2007 byl spoluzakladatel nohejballového týmu T. J. Sokol Chotyně, který získal
v krajském přeboru 3. místo. Nyní hraje krajskou
soutěž a zúčastňuje se turnajů mimo stálou soutěž,
kde má možnost hrát proti nejlepším hráčům z ČR i
SROV. Výsledky: červen 2006 Praha – 6. místo,
červenec 2006 Nový Bydžov – 3. místo, listopad
2006 Nový Bor – 5. místo, březen 2007 Semily – 4.
místo, červen 2007 Vrchlabí – 1. místo, červen

2007 Praha – 5. místo, leden 2008 Varnsdorf – 1.
místo, srpen 2008 Liberec – 1. místo.
4. Schvaluje všemi hlasy prodej p.p.č. 774/5 o
velikosti 1 068 m2 v k.ú. Chotyně za částku
160 200,- Kč.
5. Schvaluje všemi hlasy žádost obce Chotyně u
Komerční banky a.s. Liberec o krátkodobý
revolvingový úvěr na dobu 1 roku ve výši
2 000 000,- Kč.
Hlavním důvodem, proč potřebujeme úvěr, je
získaná dotace na opravy komunikací ve výši
1 168 715,- Kč. Dotaci ale dostaneme až po opravě
a zaplacení. Dále je třeba udělat inženýrské sítě
pro rodinné domy pod tratí a na to také potřebujeme ještě nějaké peníze. Část se nám jich zase vrátí
od Severočeské plynárenské za vybudování plynovodu a od Severočeských vodovodů a kanalizací za
vodovod.
6. Schvaluje všemi hlasy 1. změnu rozpočtu na rok
2009:
v příjmech
+ 20 000,- Kč dotace na volby
+ 139 000,- Kč pojistka za střechu na škole
+ 15 000,- Kč internet
+ 73 000,- Kč dary
celkem + 247 000,- Kč
ve výdajích přesun
+ 50 000,- Kč internet
- 50 000,- Kč v daních v rozpočtu
+ 139 000,- Kč bytové hospodářství
+ 75 000,- Kč správa – nákup služeb
+ 20 000,- Kč volby
celkem + 234 000,- Kč
7. Schvaluje všemi hlasy, že opravu střechy na ZŠ
Chotyně provede p. David Málek.
Váţení spoluobčané,
v sobotu 13.6.2009 bylo naše Sdruţení dobrovolných hasičů pořadatelem okrskové soutěţe. Byla pro nás ve všech směrech velice
úspěšná. Soutěţe se zúčastnilo celkem 20 hasičských druţstev. I výsledky našich druţstev
byly vynikající. V neposlední řadě se nám
skvěle vydařilo počasí, coţ se také odrazilo na
veliké podpoře Vás, občanů Chotyně, za kterou moc děkujeme. I tento fakt jistě přispěl
k dobrým výkonům, jejichţ výsledkem bylo
1. místo druţstva ţen Chotyně, úţasné 4. místo muţů Chotyně (to těch zkušenějších) a
velice pěkné 10.místo dalšího druţstva Chotyně muţů. Toto druţstvo vedle zkušených ha-

sičů skvěle doplňovali mladí hasiči, kteří jiţ
nemůţou vzhledem k věku startovat za ţáky.
Proto také křestem vodou prošli Karel Janoušek, Dominik Škoda a Roman Martynek.
Ovšem vodě se neubránili i další z našich hasičů, ať uţ dobrovolně a nebo proto, ţe se
poprvé zúčastnili soutěţe. Krásným zákončením soutěţe pro nás byl příjezd našeho nejstaršího hasiče, pana Třešňáka, který v letošním roce oslavil překrásné 80.-té narozeniny a
my všichni, včetně ostatních hasičských sborů
mu mohli pogratulovat.
Na závěr bych chtěla poděkovat paní starostce
Janě Mlejnecké za účast při vyhodnocení,
všem ţenám, které nám napekly (a výborně),
hasičům za přípravu soutěţe a výsledky, které
podali a i Vám spoluobčanům za podporu.
Zároveň bych Vás chtěla za SDH Chotyně
srdečně pozvat na „Den otevřených dveří“,
který se bude konat dne 12.9.2009 v hasičské
zbrojnici.
Moravcová Ilona
Výsledková listina:
kategorie muţi
kategorie ţeny
1. Mníšek
1. Chotyně
2. Nová Ves A
2. Dolní Sedlo
3. Nová Ves B
3. Václavice
4. Chotyně 2
5. Dolní Sedlo B
kategorie muţi nad 40
6. Hrádek n. N.
1. Hrádek n. N.
7. Chrastava
2. Dolní Sedlo
8. Václavice
9. Kryštofovo Údolí smíšená druţstva
10. Chotyně 1
1. Mníšek
11. Dolní Sedlo A
2. Rynoltice 1
12. Bílý Kostel n.N. 3. Rynoltice 2

(20.6.) a Turnaj v malé kopané o
pohár starostky Chotyně (4.7.)

13. června byla také oslava 95. výročí
provozování myslivosti v Chotyni
- více o této oslavě bude v srpnovém
Chotyňáčkovi

Bílokostelecká pouť
v sobotu 18. a v neděli 19. 7.
v prostoru u hřiště a hasičské
zbrojnice
v sobotu od 19 hodin u hasičské
zbrojnice zábava, hraje skupina
WOKO

Skvělé výsledky našich sportovců
- další výsledky našich sportovců také aţ
v srpnovém Chotyňáčkovi

Touto cestou děkujeme všem
sponzorům, že jsme mohli
úspěšně uspořádat DEN MUŽŮ

pořadatelé

Sobota s vážnou hudbou
na hradě Grabštejn
18. 7. v 16 hodin
TRIO Z IOWY
Koncert v rámci cyklu s názvem Americké
jaro 2009 s kanadskými dny
Julie Fischer (housle)
Suzanne Wagor (viola)
Jitka Fowler Fraňková (klavír)
18. 7. v 18 hodin
ČESKÉ SMYČCOVÉ DUO A VARHANY
Martin Sedlák (cello)
Lucie Sedláková-Hůlová (housle)
Michelle Hradecká (varhany)

ŽALMAN a spol.
hrad Grabštejn
v sobotu 25. 7. v 19 hodin
vstupné 150,- Kč
Jihočeská legenda zamíří toto léto i na
sever Čech. Nenechte si ujít podmanivé
tóny této skupiny, která se neodmyslitelně
zapsala do paměti všech příznivců
českého folku. Ţalmanovy originální písně
a příjemné vystupování vţdy zaručí
příjemnou atmosféru.

Údolská pouť
Kryštofovo Údolí 25.-26. 7.
tradiční řemeslný jarmark s kolotoči,
občerstvením a kulturním programem pro
malé i velké
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