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Březen 2008

Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 19. února 2008.
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo
14 zastupitelů.
2. Schválilo všemi hlasy pronájem Klubu paní
Renatě Hrabarové s těmito podmínkami:
- 1. rok nulové nájemné
- nájemní smlouva bude uzavřena na pět let,
pro další roky je nájem ve výši 5 000,- Kč
měsíčně + inflace
- zařízení v Klubu bude během prvního roku
p. Hrabarové odprodáno takto – bude
vyhotoven inventurní seznam s nákupními
cenami, stanoví se 50% cena pro odprodej
zařízení, do jednoho roku by mělo být
zařízení splaceno
3. Schválilo všemi hlasy předložený rozpočet obce
na rok 2008 s touto úpravou:
- navýšení výdajů v bytovém hospodářství
na opravy o částku 700 000,- Kč – tato
částka je potřeba na opravu střechy na č.p.
154 – 157 Chotyně
- rozpočet na rok 2008 je mírně přebytkový
– příjmy 15 585 946,- Kč a výdaje
15 567 929,- Kč
Rozpočet dále v Chotyňáčkovi.
4. Schválilo všemi hlasy, že opravu střechy na č.p.
154 – 157 provede p. David Málek.
5. Schválilo všemi hlasy obecně závaznou vyhlášku obce Chotyně č. 1/2008, kterou se upravují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a
vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
6. Schválilo všemi hlasy podporu petici zástupců
obcí a měst, na jejichž katastru je umístěna skládka
TKO, která vyjadřuje nesouhlas s návrhem novely
zákona o odpadech.
Zastupitelé pověřili starostku podpisem petice.
Ministerstvo životního prostředí předložilo k připomínkování novelu zákona o odpadech, který
mimo jiných sporných bodů navrhuje jiné přerozdělování peněz z poplatků za uložení odpadu.
V současné době jde celý poplatek obci, na jejímž
katastru skládka leží. Podle novely by 80% poplatku mělo jít na kraje a pouze 20% na obce.

ZDARMA

CZECH POINT
Funguje, poskytujeme ověřené výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku,
ze živnostenského 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.
Obecně závazná vyhláška obce Chotyně
č. 1/2008
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství a vymezují
prostory pro volné pobíhání psů
Zastupitelstvo obce Chotyně se na svém zasedání dne 19. února 2008 usneslo vydat na základě
§ 24 zákona 246/1992 Sb. na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství a vymezení prostor pro volné
pobíhání psů
1)Na veřejném prostranství (§ 34 zák. 128/2000
Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů –
veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí,
ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru) je chovatel psa nebo
ten, komu byl pes svěřen, povinen vést psa pod
kontrolou na vodítku.
2)Pohyb psů na veřejném prostranství bez vodítka
je povolen pouze na vymezených prostorech pro
volné pobíhání psů, které jsou uvedeny v příloze
vyhlášky.
3)Na veřejném prostranství musí být pes označen
evidenční známkou vydávanou dle obecně závazné
vyhlášky obce Chotyně o místním poplatku ze
psů.

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
18. března 2008.

Hejlek Jiří
místostarosta

Mlejnecká Jana
starostka

Příloha č. 1 vyhlášky č. 1/2008
Vymezené prostory pro volné pobíhání psů
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů je dáno
názvem lokality, číslem pozemkové parcely a katastrálním územím dle textové části této přílohy.
Grafická část přílohy slouží pro orientaci a přibližné určení polohy místa, kde jsou umístěny prostory
pro volné pobíhání psů, v terénu je vymezený prostor označen sloupkem a cedulí s textem
Vymezený prostor pro volné pobíhání psů.
Textová část vymezení:
Název lokality, číslo pozemkové parcely,
katastrální území:
1.Chotyně, cesta na Skrašák, p.č. 1032/2 a 888 k.ú.
Chotyně
2.Chotyně, část středové plochy u Nisy, p.č. 360
k.ú. Chotyně
3.Chotyně, cesta za rybníkem Zaďákem, p.č.
1044/1 k.ú. Chotyně
4.Grabštejn, parkoviště pod hradem, p.č. 67
Grabštejn
5.Grabštejn, cesta k Oldřichovu na Hranicích, p.č.
330/1 k.ú. Grabštejn
Vyhlášku jsme museli schválit, aby městská policie
na našem území mohla finančně postihovat opakující se volné pobíhání psů po obci.

Rozpočet obce Chotyně na rok 2008.
Daňové příjmy
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. č.
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmu fyz. osob-kap. výnosy
Daň z příjmu právn. osob
DPH
Poplatky za ukládání odpadu
Odvody za odnětí lesnické půdy
Poplatek za likvidaci kom. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostr.
Poplatek ze vstupného
Poplatek za provoz. hrací přístroj
Odvod výtěžku z prov. loterií
Správní poplatky

1 500 000
150 000
90 000
1 800 000
2 700 000
5 000 000
26 926
270 000
12 000
1 000
10 000
50 000
25 000
45 000

Daň z nemovitosti
Splátky půjček od obyvatel
Dotace na veřejnou správu
Dotace ze stát. rozp. (VPP)
Další příjmy
Správa v lesním hospodářství
Odvádění a čištění odpad.vod
Ostatní zál. spojů – internet
Knihovna
Prodej publikací
Bytové hospodářství
Nebytové hospod.-pronájem
Pohřebnictví
Pronájmy poz. a prodeje
Sbět tříd. odpadů – EKO-KOM
Veřejná zeleň
Požární ochrana
Činnost místní správy
Celkem příjmy

500 000
200 000
158 020
240 000
5 000
10 000
180 000
5 000
150 000
1 150 000
200 000
5 000
1 000 000
25 000
8 000
20 000
50 000
15 585 946

Výdaje
Umístění zvířat v útulku
30 000
Správa v lesním hospodářství
35 000
Vnitřní obchod – internet
200 000
Silnice – údržba, opravy
400 000
Výstavba chodníků
3 000 000
Dopravní obslužnost
79 290
Pitná voda
30 000
Čistička
80 000
ZŠ, MŠ, školní jídelna a družina
1 593 000
Knihovna
25 000
Kultura – zájm. čin., vítání občánků,
posezení důchodců
65 000
Sokolovna
41 000
Zájmová činnost, přísp. organizacím
70 000
Půjčky na byt. výstavbu
400 000
Vratka půjčených prostředků ze státního
rozpočtu
700 000
před deseti lety nám Ministerstvo pro místní rozvoj
poskytlo bezúročnou půjčku ve výši 700 000 právě
na vytvoření fondu na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu, v letošním roce musíme
půjčku vrátit, ale na našem fondu peníze máme a
půjčky budou fungovat dál
Bytové hospodářství
1 777 000
Nebytové hospodářství
60 000
Veřejné osvětlení
325 000
Pohřebnictví
30 000
Územní plán
400 000
Projekty, výstavba IS
1 000 000
Svoz nebezp. odpadu
12 000
Sběr a svoz komun. odpadu
800 000
Péče o vzhled obcí, veř. zeleň
100 000
Pečovatelská služba
45 000

Bezpečnost a veř. pořádek
Požární ochrana
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Služby pen. ústavů – FRB
Celkem výdaje

180 000
343 800
1 110 000
2 634 539
2 300
15 567 929

K 31.12.2007 stav běžného účtu 1 609 878,14 Kč
Fond rozvoje bydlení
166 333,17 Kč
FOND REZERV CELKEM

1 794 228,31 Kč

Vyšlo v Libereckém deníku
RECENZE NOVÉ KNÍŢKY
Z REGIONU – CHOTYNĚ
Egon Wiener
Obec, která pojmenovala své dějiny.
Vrací kořenům sílu košatého stromu a jedna,
dosud z mála, která dala jméno i své budoucnosti.
Aneb, jak jsem si přidělal starosti. I já
se těšil z téhle nové knížky a mohu vám ji doporučit. Autor František Vydra zcela jistě naplnil mé očekávání. Kniha pro všechny a pro
milovníky místopisné literatury nejvíc.
Slovy Johna Kennedyho před lety u
Berlínské zdi „Jsem Berlíňan“, „Jsem Chotyňák“, když čtu o vaší krásné obci, Chotyňákem byl i autor, když knihu psal.
Ač jsme každý odjinud, při čtení není
problém ztotožnit se s vaší bohatou historií,
nalézt sebe sama v letech padesátých a pozdějších.
Ano, i já jsem Chotyňák z Machnína. A
uvědomit si, že vaše obec byla pro mne doposud jen průchozí, mě skutečně mrzí.
Byli jste zatím jen na seznamu jmen
obcí a měst s podobným osudem. Stejně dalecí
i blízcí, nic víc.
Nic míň, než to co slyším, letím-li letadlem. Z okénka nad křídlem. Kde z palubního rádia ozve se. Dole pod námi to jsi ty, tvá
obec, ta černá tečka. Tvé město, tvá ulice, škola, les, pole i louka.
Tisíce měst se stejným osudem. A já
jsem náhle blízký všem lidem z továren. Jsou
mi skutečně nějak povědomí, ti co o nich čtu,
jak trpí a slavní, komu se klaní.
Co poví dějiny
Co všechno poví dějiny jedné obce.
Jsou dějinami celého okresu, kraje i celé země.

Jak blízké, jen blízké. Ty samé. ChotyněKetten.
Dobrá adresa
Jsem v dobré společnosti, na dobré
adrese. Tam jen akácie kvetou a dobré děje se.
Předchozí znalost dokumentů, řehole čtenáře
zaprášených foliantů, dobové fotografie a Brumeisenova sbírka starých pohlednic daly základ dokumentu, který dělá čest autorovi a
obci. Chotyně-Ketten chce se ti říci. Nic nového pod sluncem. A přeci tak dlouho jsem dávno do noci nečetl.
Nic nepřeskočil. Co napsal Zeman, co
kdo fotil, kam Bednář jezdil s pionýry, jak pomáhá Vele obec zviditelnit …
Moc vám tu knížku Chotyňští přeji, je
krásná a tak to má být.

LOGO ŠKOLY - soutěţ
Vážení rodiče, přátelé školy a děti, Základní škola a Mateřská škola v Chotyni
vypisuje soutěţ o logo školy. Návrhy dávejte do schránky školy nebo na obecní
úřad. Můžete je poslat i po dětech. Nezapomeňte na své jméno, abychom mohli
vítězný návrh uveřejnit i se jménem
tvůrce.
Uzávěrka bude 1. dubna 2008 a nejedná
se o aprílový žert. Těšíme se na vaše
návrhy.
Mgr. Eva Futerová, ředitelka ZŠ a MŠ Chotyně

4. hasičský ples
Dne 19.1.2008 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Chotyně v pořadí již čtvrtý hasičský ples.
V letošním roce jsme obměnili hudební skupinu a myslím, že opravdu k lepšímu. Skupina
Mike Music z Jablonce nad Nisou hrála opravdu ke spokojenosti našich hostů. Díky sponzorům byla i bohatá tombola, která je vždy ve
středu velkého zájmu našich návštěvníků.
Největší zájem byl o živou tombolu a střeleného divočáka.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem
sponzorům, kterých bylo opravdu hodně, za
jejich peněžité i věcné dary. Nechci všechny
sponzory jmenovat, a to zejména z obavy,
abych na některého nezapomněla. Škoda jen,
že se plesu účastní tak málo občanů Chotyně,
ke kterým naše celé a nemalé úsilí směřuje.

Ještě že v Hrádku nad Nisou a na Dolním Sedle máme tolik skvělých hasičských kamarádů,
kteří nás potěšili svou účastí na našem plese.
Všechny občany Chotyně srdečně zveme na
všechny akce pořádané SDH Chotyně v letošním roce, zejména „Den otevřených dveří“,
který se bude konat v měsíci září letošního roku. V neposlední řadě bych ráda poděkovala
všem našim hasičům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu hasičského plesu.
Moravcová Ilona

Na návštěvě u hasičů
Čtvrtek 7. února 2008. Ačkoliv pro nás dospělé
to byl den jako každý jiný, pro naše děti byl výjimečný a dlouho očekávaný.
„Jdeme se podívat k hasičům“ rozléhalo se již
od brzkého rána v naší mateřské školce. Na
dnešní den nám paní starostka zařídila návštěvu místní hasičské zbrojnice. Celý tento
týden probíhal v duchu bezpečnosti silničního
provozu a dopravy, a tak se nám pozvání výborně hodilo.
Po příchodu se nás ujal pan místostarosta Jiří
Hejlek, který nás provedl celou zbrojnicí a
ukázal hasičskou techniku a vybavení. Vše velice trpělivě vysvětlil a ochotně předvedl. Nejvíce děti zaujala hasičská auta a motorový
člun. Když jim pan Hejlek na závěr dovolil usednout do hasičského auta, nebralo nadšení
konce. Nám učitelkám dalo mnoho práce přemluvit děti k návratu do školky.
Tímto bychom chtěli poděkovat starostovi
hasičského sboru panu Hejlkovi za čas, který
nám během vlastního volna obětoval a také
paní starostce, která tuto prohlídku zařídila.
děti a učitelky MŠ

České zvyky a obyčeje
březen
Řehoř (12. březen) – V mnoha evropských
zemích byl už od středověku den sv. Řehoře
slaven jako svátek žáků a školáků. Všichni se
na něj těšili, protože ve školách se neučilo a
děti chodily koledovat v převlecích za
řehořské vojáky. Nejstarší zprávy o
řehořských obchůzkách v Čechách
pocházejí z 2. poloviny 16. století. Jejich
cílem byla tehdy nejen koleda, ale také

získávání nových žáků do škol. Zpočátku šlo
o městskou záležitost, protože na venkově
se školy zřizovaly až v 18. století po
reformách císařovny Marie Terezie. Ulicemi
procházely průvody chlapců v různých
maskách, s prapory v rukou, někteří jeli na
koních, a vždycky mezi nimi byl jeden
představující církevního učitele sv. Řehoře.
Časem se z průvodu stalo spíš obcházení
domů, při němž chlapci v nejrůznějších
maskách vybízeli rodiče, aby své děti
posílali do školy, jejich syny pak často honili
po domě a buď je lákali na sladkosti, nebo
tahali ven jako zajatce. Občas došlo i na
rvačku.
Velikonoce – určení data velikonočních
svátků. Také patříte k těm, kteří nevědí,
kdy Velikonoce začínají, a musí každoročně
nahlížet do kalendáře? To je tím, že jejich
termín je pohyblivý a pro každý rok se musí
znovu vypočítat. Tak tomu je celá staletí,
protože způsob určení data křesťanských
Velikonoc byl stanoven už ve 4. století. Roku
325 se v maloasijském městě Niceji (na
území dnešního Turecka) sešli na církevním
koncilu stoupenci různých směrů křesťanské
víry a stanovili, kdy a jakým způsobem se
budou Velikonoce slavit.
Přesné tabulky pro určování Velikonoc
sestavil v 5. století patriarcha Kyrill, doplnil
je římský opat Dionysius Exiguus a později
upravil anglosaský mnich Beda Venerabilis,
jehož rukopisem se pak řídily všechny
církevní instituce. Už v Dionysiových
tabulkách se objevují devatenáctileté
periody. Je to vlastně kruh 19 let měsíčního
cyklu, označený čísly 1 – 19. V době, kdy
málokdo uměl počítat a většina lidí netušila
nic o astronomických výpočtech, byla tato
tabulka natolik důležitá, že se devatenácti
číslům říkalo zlatá (numeri aurei). Ve
středověku se užívala i v dataci listin jako
vedlejší časové určení.
Problém data křesťanských Velikonoc
zaujal i novodobé vědce včetně věhlasných
matematiků. Například německý matematik
Karl Friedrich Gauss vypracoval na počátku

19. století vzorec pro přesný výpočet. Podle
něj si můžeme spočítat, že v roce 2005 byla
Velikonoční neděle 27. března, zatímco roku
2010 připadne na 4. dubna a třeba v roce
2050 na 10. dubna.
Obec Chotyně v souladu se svou vyhláškou ze
dne 19. 10. 1998 a Dodatku číslo 1 ze dne 29. 4.
2003 a Dodatku číslo 2 ze dne 12. 12. 2006
o vytvoření účelového fondu obce v rámci
Programu poskytování státních půjček na
opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu

vypisuje

18. kolo výběrového řízení
na půjčky z Fondu oprav bytového fondu.
Podmínky výběrového řízení na půjčky pro
následující stavební akce fyzických či právnických
osob.
01 Obnova střechy starší 10 let
100 tis.
splatnost 8 let, úrok 5%
02 Zřízení malé ČOV
35 tis.
splatnost 4 roky, úrok 5%
03 Dodatečná izolace stavby proti spodní vodě
splatnost 3 roky, úrok 5%
25 tis.
04 Zateplení obvodového zdiva
70 tis.
splatnost 8 let, úrok 5%
05 Obnova fasády včetně klemp.
50 tis.
splatnost 5 let, úrok 5%
06 Vybudování WC, koupelny
30 tis
splatnost 4 roky, úrok 5%
07 Půdní nástavba
100 tis.
splatnost 8 let, úrok 5%
08 Vestavba, rozšíření byt. jedn.
100 tis.
splatnost 8 let, úrok 5%
09 Vybudování nebo rekonstrukce ústř.vyt.
splatnost 5 let, úrok 50
50 tis.
10 Výměna oken a dveří
70 tis.
splatnost 8 let, úrok 5%
Přihlášky podle závazného formuláře včetně v něm
uvedených příloh je nutno podat do 14. dubna
2008 do 16 hodin na podatelnu Obecního úřadu
Chotyně.
O všech přihláškách bude rozhodnuto najednou
dne 15. 4. 2008. O výsledku výběrového řízení
budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně a
vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření
smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy
zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření
smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku
výběrového řízení.

Myslivecké sdružení Chotyně
V sobotu 8. března se konala výroční schůze Mysliveckého sdružení Chotyně. Uvádím část zprávy
předsedy sdružení pana Václava Krejčíka st.:
Naší organizované myslivosti v Chotyni bude v příštím roce 95 let. I když v průběhu okupace Hitlerem měl honitbu pronajatou továrník ze Železného
Brodu, tak myslivost jako taková byla prováděna
nepřetržitě. S jakým výsledkem, to se můžeme jenom dohadovat. Chtěl bych připomenout, že tohoto 95. výročí myslivosti v Chotyni bychom měli plně využít k propagaci naší práce a myslivosti jako
takové. Myslivci v Chotyni patřili spolu s hasiči a
Sokolem a Svazem žen mezi ty dobré, kteří se zapojovali do prací v obci potřebných. Přál bych si, aby
se opět k tomu naše sdružení alespoň přiblížilo. I
když je to v současné uspěchané době dost problematické. Pracující členové se musí přizpůsobit požadavkům zaměstnavatele a plnit jeho úkoly a kolikrát nad rámec zákonné pracovní doby. Ale i
přesto bychom na výše uváděné náměty neměli
zapomínat.
Měli bychom naši nemysliveckou veřejnost upozorňovat na to, jak někdy pod pláštěm „ochrany přírody“ je vlastní myslivosti ubližováno. Jak se neustále zvyšují škody působené zvěří na porostech,
které v převážné většině způsobuje stresovaná zvěř
právě vlivem různých činností člověka. Ať je to ježdění na motorkách v honitbě v průběhu celého roku, vstupem lidí mimo vyhrazené cesty do lesního
komplexu v době rodící se nové generace zvěře,
těžbou, kterou by bylo možné někdy pojmenovat
řáděním a pleněním lesa, kdy těžba probíhá 24 hodin denně po dobu několika týdnů i měsíců v roce.
Nemůžeme se potom divit, že zvěř doslova honěná
z jedné části honitby do druhé způsobí v těchto
prostorech škody. Při čemž ne zásluhou myslivců
dochází ke stresování zvěře. Zvěř přitom patří státu, ale veškeré škody musí hradit myslivci ze svého.
Nikdo nám nepřidá ani korunu. Velkým problémem
jsou toulaví psi a kočky, stále častěji je nalézána

ztržená a potrhaná zvěř, ale o tom asi bude
mluvit myslivecký hospodář ve své zprávě. Měli bychom preventivně působit na veřejnost,
abychom naším přičiněním pomohli vlastně
přírodě a tím i samotné myslivosti. K naší propagaci bychom měli, a teď to berte jako jeden
z možných námětů, využít třeba i nástěnku
v obci po dohodě s Obecním úřadem.
Chtěl bych vás všechny ještě také požádat o
shánění nějakých písemností, fotografií a
dalšího materiálu, který by nám pomohl
osvětlit mysliveckou činnost v průběhu let
1919 až do současnosti. V kronice obce, která
byla po roce 1945 předána do archivu

v Liberci, by se jistě něco našlo, ale je to
podmíněno znalostí německého jazyka a
zřejmě i znalostí švabachu a ochotou se tomu
věnovat.
Informace k ukončení osvobození od daně ze
staveb podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. h) a
i) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů
Zdaňovacím obdobím 2007 skončilo osvobození od daně ze staveb podle ustanovení § 9
odst. 1 písm. h) a i) zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o dani z nemovitostí“), tj. u obytných
domů vrácených v restituci fyzickým osobám a u
obytných domů ve vlastnictví fyzických osob, postavených do roku 1948, které mají více než polovinu nájemních bytů, nebo které byly nejméně 15
let obsazeny též jinými uživateli než vlastníkem či
osobami jemu blízkými. Podle odst. 5 téhož ustanovení se toto osvobození vztahovalo také na obytné domy bývalých lidových bytových družstev.
Vzhledem k dotazům některých poplatníků daně z nemovitostí na další postup po ukončení tohoto osvobození proto Ministerstvo financí
uvádí, že v těchto případech se ve zdaňovacím období 2008 bude postupovat následovně:
Podle ustanovení § 13a odst. 2 písm. d) zákona o dani z nemovitostí není poplatník povinen
podat daňové přiznání ani dílčí daňové přiznání mj.
také v případě, že došlo pouze k zániku osvobození
od daně uplynutím zákonem stanovené lhůty a
předmět daně není ani částečně osvobozen z jiného
důvodu. Daň bude vyměřena ve výši poslední známé daňové povinnosti, upravené o uvedenou změnu, tzn. že daňová povinnost poplatníka bude vyšší
o částku odpovídající výši ukončeného osvobození.
Zákonem o dani z nemovitostí byla platnost
osvobození od daně ze staveb podle ustanovení § 9
odst. 1 písm. h) a i) zákona stanovena do zdaňovacího období roku 2007 včetně. Dnem 31.12.2007
tak došlo k uplynutí stanovené lhůty osvobození, a
pokud u poplatníka nedošlo k jiným změnám skutečností rozhodných pro stanovení daně, které by
zakládaly povinnost podat daňové přiznání, poplatník není povinen podat daňové přiznání ani
dílčí daňové přiznání, ani není povinen ukončení
osvobození oznámit správci daně.
Na zdaňovací období roku 2008 bude v takovém případě daň vyměřena správcem daně ve
výši poslední známé daňové povinnosti, zvýšené o
částku ukončeného osvobození. Výše daně může
být dále upravena o případné další změny, u nichž

nevzniká povinnost podat daňové přiznání, jako
jsou změny ceny půdy či výše koeficientů.
Výše daňové povinnosti bude poplatníkovi
daně z předmětných nemovitostí sdělena platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Upozorňujeme však, že jestliže poplatník
měl u těchto staveb uplatněno ještě osvobození
z jiného důvodu a jedná se o tzv. souběh osvobození, je třeba, aby podal alespoň dílčí daňové
přiznání, aby mu mohla být stanovena daňová
povinnost ve správné výši.
Mgr. Eva Hrušínská, ved. oddělení 493

Pokud budete mít dotaz na Finanční
úřad k dani z nemovitostí, Chotyni
má na starosti p. Laczová – tel.
485 228 354.
Několik zážitků ze závodu
IDITAROD 2007
Jan Kopka
Iditarod 2007 – nejdrsnější závod planety,
který se jezdí na Aljašce bez pořadatelského
„jištění“ a každý bojuje pouze sám za sebe. Na
trasu dlouhou 1 800 km vyrazilo 36
závodníků, z nichž do cíle dojeli pouze dva!
V jedné chvíli jsem přitom myslel, že udeřila
moje poslední hodina. To když jsem se ve dvě
ráno při teplotě mínus čtyřicet stupňů propadl
do potoka. Naštěstí se mi podařilo hned zase
dostat ven, obléct suché ponožky a nohy
zabalit do igelitu. Mokré kalhoty mi v mžiku
zmrzly na kost: tak ale aspoň chránily nohy
před větrem a další vlhkostí.
Mapy zde prakticky neexistují a i GPS dokáže
najít pouze pár základních bodů. Nikdo
předem neví, zda na kole skutečně pojede, či ho
třeba kvůli sněhu bude muset 200 kilometrů
tlačit. To může klidně trvat i dva týdny!
Nesmíte přitom sejít z vyšlapané cesty, jinak
se ztratíte navždycky. Když se vám něco
nedobrého přihodí, musíte zalehnout na cestu
a čekat, kdo vás najde. Zima je taková, že i
v rukavicích umrzají nervy v prstech. Člověk

pak nedokáže ani rozepnout zip, natož třeba
škrtnout zapalovačem a rozdělat oheň.

šnou a nevyzpytatelnou etapu. Kde v sobě
najít sílu znovu vyrazit?

Všechny důležité věci, hlavně baterky a vodu,
musejí závodníci nosit na holém těle, jinak
zamrznou. Iluzorní je představa, že večer zalehnou do stanu a na vařiči si udělají polévku,
jak to bývá třeba u horolezců. Kvůli snížení
hmotnosti zátěže totiž borci vozí prakticky
jenom spacák, nic jiného! Já sám jsem sebou
měl kromě spacáku už jen jídlo, náhradní triko
a dvoje ponožky. Závodníci nemají ani žádné
zbraně, medvědi v tomto čase spí a vlci prý
raději sáhnou po jiné kořisti – podivíni na
bicyklech se širokými koly je moc nezajímají.
Největší nebezpečí tak na Aljašce představuje
srážka s rozzuřeným losem.

A co bylo nejkrásnější?

Je trochu s podivem, že Iditarod dosud nemá
na kontě žádné oběti. Asi v tom hraje roli skutečnost, že zde účastníci místo o vítězství často
bojují o holý život, a tak si naprosto samozřejmě pomáhají. Spojit se s domovem za pomoci
telefonu či internetu nebo převzít předem poslaný balík se zásobami je možné jen v těch pár
vesnicích, které jsou na trase. Centrum civilizace jsou tam obvykle školy. Odtud jsme také
volal své přítelkyni a dětem, které čekaly doma.
Aljašské „cyklistické peklo“ jsem zkusil již
v roce 2003. Tehdy mě přemohlo drsné počasí
a spolu s několika dalšími závodníky jsme
skončili na několik dnů v zapadlém srubu na
Yukonu. Nakonec jsme byli rádi, když nám
místní Eskymáci pomohli dostat se do nejbližší
vesnice vzdálené 100 kilometrů. V tom závodě
jsem tehdy nechal dluh a cítil jsem, že ho musím zaplatit.
Loňská triumfální jízda trvala 23 dnů 2 hodiny 42 minut. V cílovém městečku Nome mě
nevítaly šampaňské a hostesky. Zavolal jsem
pořadatelům, že už jsem dojel, oni pogratulovali k vítězství a oznámili ho na internetu.
Za první místo se nedává žádná cena, naopak
účast v závodu mě stála téměř půl milionu
korun (zaplacených s pomocí sponzorů).
Co bylo na závodě nejhorší?
Psychicky snad ty okamžiky, kdy se po odpočinku ve vesnici máte vypravit na další kru-

Ten nádherný pocit dobrodružství. Často se říká, že Iditarod je vlastně poslední opravdové
dobrodružství naší planety. Pak také setkávání
s místními lidmi – čistými, přátelskými a nezištnými, pro něž nejsou hlasní hodnota peníze,
nýbrž život. To si pak člověk uvědomí, za jakými nesmyslnými věcmi se často honí. K čemu
je dražší auto či větší byt, když za ně musíte
zaplatit zdravím nebo vyhaslými vztahy se
svými nejbližšími, na které jednoduše nemáte
čas? Tady lidé peníze prakticky nepotřebují a
šťastní jsou tehdy, když jsou šťastní i všichni
ostatní kolem nich. Podaří se nám někdy konečně poučit od těchto „primitivních“
národů?.

Poděkování
Dovolte, abych poděkovala vám všem,
kteří jste po dva roky navštěvovali restauraci Klub. Zažili jsme mnoho příjemných
chvil a všichni jsme se sblížili. Přicházeli
jste z práce, dali si kávu, čaj, přicházeli jste
se svými starostmi i radostmi, a i když
Klub nebyl výdělečný, troufám si říct, že
nás všechny obohatil. Poděkování patří i
mým, jak jsem je důvěrně oslovovala, babičkám. Těšilo mě, že byly vždy spokojené
a každou první středu v měsíci si na mě
jistě vzpomenou. To samé platí i o ženách
Sokolkách a patří jim poděkování za krásný dárek. Při pití kávy si na ně vždy
vzpomenu. I s partou z volejbalu bylo častokrát veselo. Nemohu jmenovat každého, to by nestačilo vydání Chotyňáčku,
takže jen ve zkratce st. Andělovi, Brabcovi
a celá jejich parta a jejich schůze o Dolánkách a zelený čaj, místní omladina a další.
Takže vám všem díky, díky.
Iris, velitelka zeměkoule

KINO CHRASTAVA
čtvrtek 13.3. ve 20 hod. SVATBA NA
BITEVNÍM POLI
úterý 18.3. ve 20 hod. CARMINA BURANA

čtvrtek 20. 3. v 18 hod. ASTERIX A
OLYMPIJSKÉ HRY
čtvrtek 20. 3. ve 20 hod. SAUDEK – V PEKLE SVÝCH VÁŠNÍ, RÁJ V NEDOHLEDNU
úterý 25.3. v 18 hod. KNOFLÍKOVÁ
VÁLKA
úterý 25.3. ve 20 hod. MODERNÍ DOBA
úterý 1.4. ve 20 hod. NA VLASTNÍ
NEBEZPEČÍ

19. – 21. března 2008
Eurocentrum Jablonec n. N.
9 – 18 hodin
Slosovatelné vstupenky, veletržní
slevy, doprovodný program.
Prodejní výstava a soutěž
SUVENÝRY A REGIONÁLNÍ
PRODUKTY

Připravuje se:

-

19.4. tradiční „Country show“
s kapelou Sešlost
26. – 27. 4. workshop pro rodiče
s dětmi, o.s. DIVOZEMÍ, vytvoření
krátkých animovaných filmů a
výuka tanců
30.4. od 19 hod. Grabštejnské
čarodějnice na hradě
s alternativními kapelami
30.4. od 18 hod. Chotyňské
čarodějnice na ploše se skupinou
DONAHA
O.s. svaz žen Chotyně vás zve na
tradiční

MAŠKARNÍ PLES
V sobotu 15.3.2008 ve 20 h.
v sokolovně, vstup 70,- Kč, hraje
skupina TORNÁDO,
bohatá tombola.
8. ročník
veletrhu cestovního ruchu

EUROREGION TOUR 2008

nejefektivnější prostředky
propagace regionu

Splatnost poplatků na
Obecní úřad
-

poplatek za psa – do konce května
poplatek za odpad – 1. část platby do
konce května, 2. část platby do konce
listopadu

Zahradní centrum ARECA
(bývalé zahradnictví u hřbitova
v Hrádku n.N.)
…, jak to nejlíp pohnojíte, když právě u nás
nakoupíte…
Přijďte si vybrat z široké nabídky rostlin pro
zahradu i dům: okrasné i ovocné keře, hrnkové
rostliny, hlízy a cibule okrasných venkovních
rostlin, substráty, hnojiva, travní semena,
postřiky, keramika, sklo, doplňky, dárkové šeky
Otevřeno: pondělí až sobota
10 – 15 hodin
tel. 482 723 221
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo
MK ČR E 11 793.

