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Kniha o Chotyni by měla být v tiskárně
hotová 20. února, bude jí dostatek –
1 000 kusů a cena jedné knihy bude
390,- Kč . Zakoupit si ji budete moci na
obecním úřadu.
Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 22. ledna 2008.
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 11
zastupitelů. Další 4 zastupitelé byli řádně
omluveni.
2. Schválilo 11 hlasy prodeje pozemků
z majetku obce:
- p.č. 1076/7, louka o výměře 146 m2 v k.ú. Chotyně a p.č. 389/6, travní porost o výměře 1 050 m2
v k.ú. Chotyně celkem za částku 29 900,- Kč
- p.č. 774/8 o výměře 1 155 m2 v k.ú. Chotyně za
částku 173 250,- Kč
3. Schválilo 11 hlasy ponechání záměru v územním plánu – p.č. 618/5 v k.ú. Chotyně pro výstavbu
RD.
Po projednání a s podmínkou schválilo 9 hlasy
opětné zařazení p. č. 156/5, 156/3 a 1018/3 v k.ú.
Chotyně pro výstavbu RD.
Jedná se o pozemky před bývalou Pragovkou.
Opětné zařazení bylo na žádost majitele pozemku a
slib, že bude dobře fungovat komunikace mezi
majitelem a obcí a že nedojde k žádnému narušování soužití. Podmínka je dána na přístupovou
komunikaci, která by se měla během letošního roku
rozšířit a kostky se vymění za asfaltový potah.
4. Schválilo 10 hlasy (1 se zdržel) záměr obce
požádat ČD a.s. o odkoupení budovy nádraží na
p.č. 131 v k.ú. Chotyně.
Jsem moc ráda, že zastupitelé většinou hlasů tento
záměr podpořili. Jiný postup totiž není možný. My
musíme oficiálně požádat o odkoupení, rozjede se
dlouhodobá příprava prodeje ze strany Českých
drah – podmínky, odhady atd. Je samozřejmé, že
pokud podmínky a odhady budou nesmyslné a pro

ZDARMA

obec neúnosné, může obec v konečné fázi o odkoupení odstoupit. Zkuste si ale představit pěkné a
opravené tohleto naše nádraží. Docela hezká
představa.
5. Všemi hlasy schválilo žádost obce Tělocvičné
jednotě Sokol Chotyně o odkoupení nebo dar budovy na p.č. 134/2 a p.č. 418/9 – obě v k.ú. Chotyně dle geometrického plánu, který dále řeší věcné
břemeno přístupu na p.č. 418/9.
Jedná se o bývalou trafostanici za sokolovnou, ze
které jsme udělali klubovnu pro JUNÁKA.
Dále se projednával rozpočet na rok 2008. Hlavní
investicí bude chodník od výstavby rodinných domů, kolem činžáků až k mateřské škole. Další nemalou investicí budou inženýrské sítě pro výstavbu
v lokalitě pod tratí Českých drah. V současné době
je také vypsána již výzva na zpracovatele projektové dokumentace Domu s pečovatelskou službou.
Rozpočet bude uveřejněn v březnovém Chotyňáčkovi.

CZECH POINT
Obecní úřad Chotyně bude od pondělí
11. února poskytovat ověřené výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku,
ze ţivnostenského rejstříku a z rejstříku
trestů. Cena za výpis je dána zákonem a je
ve výši 50,- Kč za stránku. Pokud má výpis
více stran, za první zaplatíte 100,- Kč a za
další po 50,- Kč za stránku.

Šance pro šikovné
V březnu se koná v Jablonci nad Nisou
veletrh cestovního ruchu Euroregion
TOUR 2008. V rámci tohoto veletrhu bude
uspořádána výstava
SUVENÝRŮ A REGIONÁLNÍCH
PRODUKTŮ.
Je to šance pro všechny, kteří vyrábí něco
pěkného nebo zajímavého a chtěli by to
ukázat nebo nabídnout k prodeji. V této
fázi nemusíte mít nic jiného než výrobek,
který vám zdarma v Jablonci n. N. vystaví.

Výrobky z mikroregionu HrádeckoChrastavsko zaštítí mikroregion. Pokud
máte zájem, kontaktujte starostku Chotyně, která vám vše upřesní a má na veletrh
přihlášku.
Obec Chotyně, Chotyně č.p. 163, 463 34

vyhlašuje výběrové řízení
na provozovatele
Klubu pod nádraţím,
Chotyně č.p. 145, 463 34
Při výběrovém řízení bude brán zřetel na:
- podnikatelský záměr
- čím bude zajištěn kulturní provoz
- nabídka výše nájmu
Provozovna Klub pod nádražím splňuje hygienické
podmínky pro minutkovou kuchyni. Kuchyně a vše
ostatní je vybaveno.
Důraz bude kladen na zajištění kulturní úrovně
provozu.
Nabídky zašlete do 19. 2. 2008 do 14 hodin na
Obecní úřad Chotyně, č.p. 163, 463 34.
Případné dotazy a domluva prohlídky Klubu na tel.
482345607-8 nebo 724179805.

České zvyky a obyčeje
únor
Hromnice (2. únor) – Hromnice, slovo odvozené od svíček hromniček, je lidový název
pro církevní svátek. Ten prošel v minulosti
řadou proměn včetně změn svého pojmenování. Křesťané si původně toho dne připomínali významnou událost ze života Svaté rodiny, popsanou v Novém zákoně. Josef s Marií
přinesli svého syna Ježíše do jeruzalémského chrámu, aby ho zasvětili Bohu a současně
symbolicky vykoupili z povinnosti kněžské
služby, které se podle starých zákonů měli
podřídit všichni prvorození synové. Marie
zároveň završila období čtyřicetidenní očisty po porodu, jak bylo tehdy zvykem. Při
obřadu se setkali se starcem jménem Simeon, který v dítěti poznal očekávaného Mesiáše. Na paměť těchto událostí se svátek nazýval Hypapanté (tj. setkání), později Obětování Páně či Očišťování Panny Marie. Dnes

jej církev slaví jako Uvedení Páně do chrámu.
Masopust (února - březen) – Masopust je
ve srovnání s ostatními zvláštní svátek.
Možná proto, že se jej nikdy nepodařilo přizpůsobit liturgickým předpisům. Oblíbily si
ho všechny vrstvy obyvatel, od nejchudších
až po panovníky. Na šlechtických sídlech se
pořádaly karnevalové zábavy v maskách a
pronikly i na panovnické dvory. Čeští králové
zvali na bohaté hostiny šlechtu a později i
zástupce městského stavu, nejprve na Pražský hrad a po třicetileté válce na císařský
dvůr do Vídně. Zde se příslušníci šlechtických rodů bavili v maškarních převlecích. Ve
městech i na venkově se od středověku
organizovaly taneční zábavy a průvody masek. V masopustních průvodech se často
objevovalo parodování neoblíbených úředníků, některých profesí i lidských vlastností
směšnými maskami. Vzpouru proti spořádanému životu dokládala účast bláznů a fantastických postav, což bylo obvyklé například
ve Francii. Lidé prostě chtěli slavit masopust svobodně a bez zábran a nenechali si
toto právo vzít.
Dorota (6. únor) – Dorota byla krásná dívka z křesťanské rodiny a žila někdy ve 4.
století ve městě Caesareji v Malé Asii. Její
jméno pochází z řečtiny a znamená „boží
dar“. Vystihuje tak hlavní motiv legendy. O
Dorotinu přízeň kromě jiných mužů usiloval i
místodržící Apricius, a když ho odmítla, dal
ji jako křesťanku mučit a poté stít. Bylo to
v zimě a Dorota se cestou na popraviště těšila na krásné květiny a ovoce, které rostou
v nebeském ráji. Slyšel ji jistý úředník jménem Theofil a začal se dívce vysmívat. V zápětí se objevilo andělské dítě a nabídlo mu
košík plný ovoce a čerstvých květin. Mladíka
to přesvědčilo o existenci křesťanského Boha, a brzy byl také popraven.
Legenda o sv. Dorotě se začala šířit v 7.
století. Je zobrazována většinou s růžemi a
jablky. Někdy mívá věnec z růží na hlavě nebo nad ní drží andělé růžové girlandy. Není
divu, že se záhy stala patronkou zahradníků

a květinářů. Je považována i za ochránkyni
nevěst, v některých zemích ji uctívají pivovarníci a horníci.
Valentin (14. únor) – Dodnes není jasné,
který mučedník je pravý Valentin. Mezi
křesťanskými světci je jich totiž víc. Nejčastěji se mluví o římském knězi a lékaři,
jenž byl umučen ve 3. století za císaře Claudia II. a pohřben u silnice Via Flaminia. Jiní
hovoří o biskupovi z města Terni poblíž Říma, jehož umučení připadá také na 14. února
roku 269. Ale nejpravděpodobnější se zdá,
že se nejedná o dvě, ale o jednu a tutéž
osobu. O Valentinovi se vypráví mnoho různých legend, hlavně o skutcích, které vykonal. Tak například vyléčil slepou dívku, do
které se zamiloval. Anebo doporučoval mužům, aby nechodili do války, ale zůstali doma
se svými ženami. Jiná pověst vypráví, jak
Valentin pozoroval oknem svého vězení orgie
provozované obyvateli Říma o svátku luperkálií. Po holubicích jim posílal psaníčka
s prosbami, aby se chovali slušně a nehřešili.
V další legendě vystupuje jako římský kněz,
který tajně oddával, a proto byl popraven.

Základní údaje o naší škole
Základní škola a Mateřská škola Chotyně,
příspěvková organizace, je malotřídní škola
integrovaná s mateřskou školou. Dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2006 ve školním toce
2006/2007 měla základní škola 55 žáků pěti
ročníků ve čtyřech třídách. Aktuální stav žáků
v dubnu 2007 byl 56 žáků.
Zřizovatelem školy je Obec Chotyně. Součástí
školy jsou také školní družina a školní jídelna.
Kapacita mateřské školy je stanovena na 46
dětí, základní školy na 80 žáků, školní družiny
na 40 žáků a školní jídelny na 150 strávníků.
Spádovou školou je plně organizovaná škola
ve městě Hrádek nad Nisou.

Beseda o nejdrsnějším závodě
planety
Ve středu 16. ledna byla v Klubu beseda s Honzou
Kopkou, českým bikovým dobrodruhem, který vyhrál
závod Iditarod Trail Invitational . Líčil a promítal, jak 23

dnů, 2 hodiny a 42 minut putoval mrazivou Aljaškou ve
čtyřicetistupňových mrazech. Mnohokrát se nám tajil
dech nad krásou a krutostí Aljašky. Neskutečné nám
často připadalo, co člověk dokáže. Honza Kopka je
velmi dobrý vyprávěč, o závodě napsal knihu a já vám
v březnovém Chotyňáčkovi část nějaké kapitoly napíšu.

Nové knihy v knihovně
Ad acta, Patrik Ouředník. Humor a satira.
Hlavními hrdiny knihy jsou pražští důchodci,
detektiv a znásilněná studentka.
Aţ budu velká, napíšu román, Alena Ludvíková
deník matky a dcery z doby protektorátu
Malá domů, Pavel Brycz, povídky
Jsme tady, Pavel Balabán, příběh v deseti
povídkách
Čekárny mého ţivota, Lenka Reinerová,
Příhodná chvíli, Patrik Ouředník, historický
román o zakládání „svobodných osad“ v Severní a
Jižní Americe Evropany
Soumračno, Kateřina Kovačová
Peníze od Hitlera, Radka Denemarková, román
Oblast ticha, Stanislav Dvorský, poesie
Máj, Karel Hynek Mácha
Lexikon teorie literatury a kultury
Trispras, Gejza Horváth, vyprávění o romské
pospolitosti
Munkdorf, Jan Zenkl, historický román, předvečer
třicetileté války
Slabost pro kaţdou jinou pláţ, David Zábranský
Nebezpečný ráj, Karen Robartsová, román pro
ženy
Za to mi zaplatíš, Petra Nagyová-Džerengová,
román pro ženy
Vysněný valčík, Catherine Anderson, román pro
ženy
Tajný ţivot takové normální matky, Fiona Neil,
román pro ženy
Marta, Frieda Birkner-Mahler, román pro ženy

KINO CHRASTAVA
úterý 12.2. ve 20 hod. VÁCLAV
čtvrtek 14.2. v 18 hod. RESIDENT EVIL:
ZÁNIK
čtvrtek 14.2. ve 20 hod. AMERICKÝ
GANGSTER
čtvrtek 21. 2. v 18 hod. KOUZELNÁ
ROMANCE
čtvrtek 21. 2. ve 20 hod. ŘÍŠE HRAČEK

ţeny, dívky vlastnící jméno Lenka mají
vstup za pouhou 1,- Kč (nutno předloţit
doklad)
úterý 26.2. v 18 hod. ALVIN a
CHIPMUNKOVÉ
úterý 26.2. ve 20 hod. VETŘELCI VS.
PREDÁTOR 2
čtvrtek 28.2. ve 20 hod. O ŢIVOT

Připravuje se:

15.3. tradiční maškarní bál o.s.
Svaz žen Chotyně
19.4. tradiční „Country show“
s kapelou Sešlost
V únoru se bude otevírat skautská klubovna v trafostanici za
sokolovnou.
Datum a čas dne otevřených
dveří, který bude plný her a
zábavy pro všechny chotyňské
děti, bude upřesněn na letácích.
T. J. Sokol Chotyně vás srdečně
zve na tradiční

SOKOLSKÝ PLES
V sobotu 16. února 2008 od 20
hodin v sokolovně v Chotyni.
Hraje skupina TRITOS
Ve 20.30 hod. vystoupí hrádecké
mažoretky BAMBULAČKY

Bohatá tombola.
Vstupné 70,- Kč.
V neděli 17. února od 14 hodin
v sokolovně pořádá
T. J. Sokol Chotyně

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL

Vstupné dobrovolné.
Masky z plesu si schovejte, protože
v sobotu 23. února od 13 hodin
bude

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
MASEK PO CHOTYNI
Všichni se můžete připojit.
Upřesňující informace budou ve
skříňce OÚ a na plakátovacích
plochách.

Veřejné zasedání
obecního zastupitelstva
se koná v úterý 19. února
2008 od 18 hodin
v klubovně hasičů.
Program:
1/ Výběr nájemce Klubu
2/ Rozpočet na rok 2008
3/ Vyhláška obce o volném pohybu
psů na veřejných prostranstvích
4/ Různé
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