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Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce dne
29. dubna 2008
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 12
zastupitelů.
2. Zastupitelé všemi hlasy souhlasí se závěrečným
účtem obce za rok 2007 bez výhrad, protože při
kontrole hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby
a nedostatky. příjmy obce v roce 2007 byly ve výši
14 283 569,71 Kč, což je 101,6% plánovaného
rozpočtu. Výdaje byly ve výši 13 287 617,85 Kč,
což je 101% plánovaného rozpočtu.
Všemi hlasy zastupitelé schvalují hospodaření
Základní a Mateřské školy Chotyně. Všemi hlasy a
bez výhrad byla schválena auditorská zpráva o
ověření účetní závěrky Základní školy a Mateřské
školy Chotyně. Při ověření účetní závěrky nebyly
zjištěny žádné nedostatky.
3. Zastupitelé všemi hlasy schválili:
- prodej části p.č. 389 v k.ú. Chotyně o velikosti
68 m2
- prodej p.č. 352 v k.ú. Chotyně o velikosti 3 m2
- prodej p.č. 406/7 v k.ú. Chotyně o velikosti 476
m2 a věcné břemeno na část st.p. 149 pro zajištění
přístupu
- prodej p.č. 406/6 v k.ú. Chotyně o velikosti 393
m2 a věcné břemeno na část st.p. 149 pro zajištění
přístupu
- prodej p.č. 526/2 v k.ú. Chotyně o velikosti 2 100
m2
- prodej p.č. 774/7 v k.ú. Chotyně o velikosti 1 107
m2
4. Zastupitelé všemi hlasy schválili požádat město
Liberec o prodej p.č. 1053/1, ostatní komunikace
v k.ú. Chotyně o velikosti 750 m2.
Jedná se o část cesty v blízkosti skládky odpadů,
kterou potřebujeme pro zajištění přístupu na naše
pozemky.
5. Zastupitelé všemi hlasy rozhodli neprodávat
akcie ČSAD Liberec společnosti LIAD s.r.o.
Domníváme se, že není vhodné zbavovat se těchto
akcií. I když jsme hodně malí akcionáři, aspoň máme pocit, že do určitých procesů můžeme mluvit.

ZDARMA

6. Zastupitelé všemi hlasy rozhodli koeficient pro
výpočet daně z nemovitosti nezvyšovat. V obci
Chotyně zůstává koeficient ve výši 1.
7. Zastupitelé všemi hlasy rozhodli částku 12 500,Kč, kterou musí obec zaplatit ČEZ Distribuce za
každý rodinný dům v připravované výstavbě pod
tratí, požadovat od budoucích stavebníků.
8. Zastupitelé všemi hlasy souhlasí s vystěhováním
nájemníka z bytu v č.p. 148 pro několikaměsíční
neplacení nájemného a tříměsíční nepřítomnost.
9. Zastupitelé všemi hlasy souhlasí, aby výstavbu
chodníků provedla společnost Delta s.r.o.
K tomuto rozhodnutí jsme dospěli z důvodu, že stále ještě čekáme na stavební povolení, které DOUFÁM už opravdu bude během několika dnů. Firma
je vybrána, smlouva i rozpočet akce schválen.
Možná jste si všimli, že již probíhají různé přípravné práce. V momentě vydání stavebního povolení
začínáme budovat. Kdybychom se takto nerozhodli,
myslím, že by chodníky letos ještě nebyly.
10. Zastupitelé všemi hlasy souhlasí s přihlášením
obce do soutěže Vesnice roku 2008.

Vítání občánků
Na sobotu 24. května připravily členky SPOZu další vítání našich občánků. V hezkém
prostředí restaurace Club jsme uvítali do života Tomáše Kubíka, Patrika Engela a Lucii
Benčákovou. O kulturní program se postaraly
děti a paní učitelka z naší školy.
Přeji novým Chotyňáčkům hezké dětství, na
které budou rádi vzpomínat.

Rozloučení předškoláků
v Mateřské škole
Ve středu 11. června jsem se zúčastnila v Mateřské škole rozloučení s předškoláky, které
připravily paní učitelky z MŠ. Předškoláci
společně s rodiči a sourozenci seděli kolem
dlouhého stolu, na kterém bylo moc dobré
občerstvení pro všechny. Přivítala nás paní
učitelka Sládková, s programem pomáhala

také paní učitelka Šitinová. Děti společně s rodiči sestavovali skládanky, na určitá daná slova skládali básničky a nakonec museli nakreslit zebru. Byla výborná nálada, hodně jsme se
nasmáli, často jsme chválili básničky a kresby.
Na závěr všech devět předškoláků (osm chlapců a jedno děvče) nastoupilo a začalo loučení. Ze školky dostali sladkost a moc hezké tričko s nápisem MŠ Chotyně, od obce balíček
s různými potřebami do školy.
Tímto článkem chci poděkovat všem z Mateřské školy Chotyně, kteří se na rozloučení
podíleli. Děkuji moc.
starostka

Dům s pečovatelskou službou
Ve skříňce Obecního úřadu je vyvěšena vizualizace Domu s pečovatelskou službou
Chotyně. Mám velkou radost, že při jednáních s panem architektem zvítězil názor,
abychom postavili něco pěkného, co krásně
zapadne do prostředí a v čem se bude moc
hezky bydlet. V rámci projektu řešíme nejen Dům, ale i celý prostor před hasičskou
zbrojnicí. Vznikne zde větší počet parkovacích míst využitelných i pro úřad, celý ten
prostor se otevře a bude zde parková úprava. V Domě s pečovatelskou službou bude 27
bytečků pro jednu osobu a dva byty pro dvě
osoby. Některé byty v přízemí budou mít
malou předzahrádku, některé byty v poschodí budou mít balkon.

České zvyky a obyčeje
červen
Letní slunovrat – V předkřesťanských dobách byl slunovrat svátkem nastávajícího léta. Lidé věřili, že slunce obracející se na své
pouti oblohou ztrácí na chvilku svou moc nad
magickými silami země. Ty se dostávají na
povrch a mohou ovlivnit kouzelnou moc rostlin či otvírat poklady. Komu se podařilo najít
kvetoucí kapradí, mohl se stát neviditelným,
rozuměl řeči zvířat a stromů, mohl věštit
budoucnost, nacházet ukryté poklady a vůbec měl už navždy štěstí. Nebylo to však
snadné. Kdo se vydal hledat takový květ,
musel zachovávat řadu tajných magických

rad. Nesměl se leknout démonů a různých
strašidel, zemětřesení hromů a blesků. Pod
vlivem křesťanství se časem z démonů stali
čerti a ďáblové, ale jinak zůstala víra v hledání tajemného nezměněná.
Svatojánská noc (z 23. na 24. června)
Prastaré obyčeje měly velmi tuhý život.
Církvi se nepodařilo je vytlačit ani ustavením svátku sv. Jana Křtitele. Lidé si obojí
spojili, a tak postupem času legenda o křesťanském mučedníkovi prolnula se starodávnými pověrami. Bylinám, natrhaným v předvečer svátku nebo časně ráno, se začalo říkat svatojánské koření. Přidávaly se do směsí, které se podávaly jako lék proti nemocem, nebo se z nich vyráběly kouzelné nápoje, používané v lidové magii.
Dívky si dávaly věnečky uvité z devatera bylin na noc pod hlavu, ráno je hodily do vody a
věřily, že jim Jan Křtitel ukáže tvář jejich
budoucího ženicha. V některých krajích se
zachoval zvyk připravit v předvečer svátku
postýlku pro sv. Jana. Byl to polštářek naplněný voňavou mateřídouškou, který se položil pod stůl a na něj svatý obrázek Jana
Křtitele. Rodiče pak dětem vyprávěli, jak si
v noci unavený světec přišel odpočinout a za
odměnu jim tu nechal malé dárky a sladkosti. Někde se místo polštářku jen posypala
podlaha mateřídouškou nebo jinými bylinami
a na ně položil bílý ubrus a obrázek.
Svatojánské ohně – Velmi rozšířené pálení
ohňů v období letního slunovratu, kdysi pravděpodobně spojené i s oběťmi pohanským
bohům, se udrželo až donedávna. Původní
ochranné a magické vlastnosti ohně byly zapomenuty a z pálení velkých hranic se stala
zábava hlavně pro mládež. Na vršek velké
jedle, zaražené pevně do země, se nejprve
zavěsily květinové věnce a pak se kolem
kmene vystavěla hranice z chrastí a chvojí.
Vysoké plameny byly výzvou chlapcům k odvážným skokům přes oheň. Když hranice
prohořela a kmen se skácel k zemi, snažil se
každý získat spadlý věneček nebo alespoň

ohořelý kousek. Podle staré pověry měly
kouzelný vliv na prosperitu hospodářství.
Když se například zavěsily na rohy dobytku,
měl být po celý rok zdravý a plodný.

Poděkování
Koncem května t.r. bylo v sokolovně pro DIAKONII přijato od 70 rodin mnoho různého
oblečení, obuvi, knih aj. Krabice nového dámského hedvábného oblečení, pro účely Diakonie
nevhodné, byla nabídnuta divadlu v Liberci.
Krabice s novými vlněnými šálami bude
v zimním období dovezena do domovů důchodců. Děkuji velmi všem, kteří se sbírkou pro
Diakonii pomohli.
Za organizaci STP A. Kaňková
Dne 31. 5. byl další ročník tradičního DNE
MUŽŮ. Nejdříve byly soutěže pro děti, za které byly obdarovány cenami, a pak soutěže pro
dospělé – jízda na zlobivém kole, hod břemenem nebo pojídání párků. Ani tito soutěžící
neodešli s prázdnou, ale s pěknými cenami, za
které patří dík sponzorům, bez kterých by se
tento den těžko uskutečnil. Jsou to: Obecní
úřad Chotyně, Svixi, Vl. Malena, L. a A. Kolínský, Plzeňský prazdroj, Pivovar Svijany,
Pohostinství U lip. Jan Halala – zapůjčení
stanů, Tomáš Vaňouček – zapůjčení návěsu,
Luděk Morgenstern – jízda traktůrkem (stále
plný valník dětí). Dále bych chtěl poděkovat
kapele VOBUTÝ, která nás celé odpoledne
provázela a za večerní zábavu skupině TOHARD a skupině KANYSTR. Velké dík také
patří všem, kteří nám s touto akcí pomáhali a
věřte, že to nějakou práci a čas zabere.
Za spolek dobráků M. Kolínský

Otevíráme víceúčelové hřiště
s umělým povrchem
Od soboty 21. června otevíráme nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem u sokolovny. V sobotu a v neděli bude otevřené po celý den a budou zde branky na malou kopanou. Děti nebo i starší si mohou
přijít zahrát. Stále ještě hledáme systém,
jak nejlépe by hřiště fungovalo. Ve skříňce OÚ a případně v dalších číslech Choty-

ňáčka budou informace o zadaných
hodinách.
Začínáme s těmito pravidly:
- pronájem hřiště na 1 hodinu stojí 50,- Kč
(neplatí děti do 15-ti let a členové T. J. Sokol,
kteří mají zaplacené členské příspěvky, všechna
ostatní pravidla ale musí respektovat)
- hřiště se bude zamykat, hodiny na hřišti
je možné si zarezervovat – během týdne
na OÚ – možno si zamluvit i hodiny o
víkendu , o víkendu budou informace a
klíče u pana Lacka
- zadané budou hodiny pro školu a oddíly
T. J. Sokol
- každý nově příchozí zodpovídá za stav
hřiště, proto ihned po příchodu na hřiště
zkontroluje jeho stav, případné poničení
ihned nahlásí buď na OÚ nebo p. Lackovi
Na hřišti je možné hrát tenis, volejbal,
nohejbal a malou kopanou. Příslušenství
si musíte postavit.
Podle získaných zkušeností budeme dále
pravidla měnit nebo upřesňovat.

Opět vyhlašujeme soutěž
O NEJHEZČÍ DŮM OBCE
CHOTYNĚ

KINO CHRASTAVA
úterý 17.6. v 18 hod. SPEED RACER –
americký dobrodužný v českém znění
úterý 24.6. v 18 hod. WINX CLUB –
VÝPRAVA DO ZTRACENÉHO
KRÁLOVSTVÍ - italský anim. film v českém
znění
úterý 24.6. ve 20 hod. SUPRHRDINA –
americká parodie na filmy o superhrdinech
čtvrtek 26.6. ve 20 hod. SMUTEK PANÍ
ŠNAJDEROVÉ – česko-albánský film
úterý 1.7. ve 20 hod. KARAMAZOVI –
česko-polský film
čtvrtek 3.7. ve 20 hod. U MĚ DOBRÝ –
česká komedie
úterý 8.7. INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
čtvrtek 10.7. KULIČKY

úterý 19.8. SEX VE MĚSTĚ
čtvrtek 28.8. FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ

Obecní úřad Chotyně
vyhlašuje 6. ročník literární soutěže
pro děti a mládež Chotyně
„MŮJ PRÁZDNINOVÝ PŘÍBĚH“
Soutěž se vypisuje ve třech kategoriích:
I. kategorie
věk 8 – 10 let
II. kategorie
věk 11 – 14 let
III. kategorie
věk 15 – 19 let
Termín odevzdání literárních prací je do středy 17. září
2008 do 17 hodin na Obecní úřad Chotyně.
Ceny pro vítěze v každé kategorii:
1. místo
1 000,- Kč
2. místo
700,- Kč
3. místo
500,- Kč
4. a 5. místo
200,- Kč
Pořadí vyhodnotí pětičlenná komise do konce září 2008.

Nabízím masérské služby
Sportovní a rekondiční masáž
Reflexní masáž plosky
masáž zad a šíje – 125,- Kč
ruce a nohy – 125,- Kč
částečná masáž – 250,- Kč
(záda a šíje + ruce nebo nohy)
celková masáž – 350,- Kč

Rita Křečková, tel. 776 231 065
Objednávka dle telefonické dohody,
možnost přijet s masážním stolem k vám
domů.

- seskok parašutistů
- letecké modely
- ukázka hasičů, střelba ze vzduchovky
- potápění v bazénu
- divadélko, kouzelník, malování
kolem 16. hodiny očekáváme vílu Nisa
- opět bude stánek s cukrovinkami
23.00 – ohňostroj
Bude hrát naše oblíbená skupina
DONAHA.
Jídla a pití bude dostatek (guláš, kýta,
držková)

Beseda s producentem Norbertem
Auerbachem se pro nemoc nekoná.

Mezinárodní společnost A. Dvořáka
ve spolupráci se státním hradem
Grabštejn a obcí Chotyně
si vás dovolují pozvat
na klavírní recitál na hradě Grabštejn ve
čtvrtek 26. června v 18 hodin
Program

RADOSLAV KVAPIL
klavír
Zdeněk Fibich: Nálady, dojmy a upomíny
Autoportrét, Ariel, Vášeň (Ctirad a Šárka), Podivuhodná
událost, Přírodní nálada, Bouře na jezeře v Alpách

Josef Suk: Píseň lásky op. 7 č. 1
Bedřich Smetana: České tance
Cibulička, Dupák, Hulán, Obkročák, Skočná

Claude Debussy: Pour piano
(Preludium, Sarabanda, Toccata)

Dětský den a víla Nisa
v sobotu 21. června
od 14 hodin u sokolovny
pořádá o.s. Svaz žen Chotyně ve
spolupráci s obcí Chotyně
14.00 – zahájení dětského dne
- soutěže pro děti
- jízda na koních
- jízda na čtyřkolkách

Frederyk Chopin:
- Balada g-moll op.23
- Polonéza As-dur op. 53
- Mazurka cis-moll op. 30 č.4
- Scherzo cis-moll op. 39
Radoslav Kvapil je pokládán mnoha mezinárodními
kritiky za jednoho z nejvýznamnějších českých pianistů
a za nejlepšího interpreta české klavírní tvorby.
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo
MK ČR E 11 793.

