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Před 100 lety vznikla Československá republika – 28. 10. 1918.

Začíná nám rok 2018
Když jsem začínala psát Chotyňáčka loni
v lednu, bylo všude plno sněhu. Letos máme
plno vody a bláta, nevadí, alespoň nebude
chvíli hrozit sucho. Přeji vám hlavně pevné
zdraví, radost z činností, které děláte a
také lásku a štěstí. Ať máte kolem sebe prima lidi, kteří vám pomohou, kteří vám naslouchají a kteří vás mají rádi. Totéž jim ale
vracejte.
A koho budu volit v nastávajících volbách.
Budu volit pana Michala Horáčka, rozhodla
jsem se již asi před dvěma měsíci. Proč,
protože píše krásné texty k písním a podle
mě, člověk, který píše takové texty, je
člověk slušný a hodný – a takového bych nám
přála pana prezidenta.
starostka

Informace pro voliče o době a místě
konání volby prezidenta
Starostka obce Chotyně podle § 34 odst. 1,
písm. a) zák.č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o
volbě prezidenta“) oznamuje
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční:
V pátek 12.ledna 2018 od 14.00 do 22.00
hodin
V sobotu 13.ledna 2018 od 08.00 do 14.00
hodin
2. Místem konání volby ve volebním okrsku č.
1 je volební místnost v Chotyni č.p. 200
(hasičská zbrojnice) pro voliče bydlící v obci
Chotyně.

3. Hlasovací lístky byly voličům dodány. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem nebo platným
občanským průkazem).
Případné 2. kolo prezidentských voleb se bude
konat:
V pátek 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00
hodin
V sobotu 27. ledna 2018 od 08.00 do 14.00
hodin
Místo konání volby je stejné, hlasovací lístky
obdržíte ve volební místnosti.

Zemřela
paní Vlasta Landová
V úterý jsme se naposledy rozloučili s paní
Vlastou Landovou. Odešel člověk, který byl
součástí naší obce. Když někde mohla pomoci
nebo být aktivní, tak prostě pomohla a aktivní
byla. Do naší obce přišla v roce 1957 ve svých
20-ti letech a brzy začala učit na naší základní
škole, učila zde až do roku 1998, téměř 20 let
byla ředitelkou školy. Škola byl jeden její život.
Druhý její život byl sport a Sokol. Byla jednou
z hlavních osob při obnovení Župy Ještědské
v roce 1990, od začátku byla v předsednictvu a
od roku 1999 byla starostkou Župy Ještědské.
V roce 2014 získala Poctu hejtmana Libereckého kraje.
Třetí její život byl její manžel Milan. Prožili
spolu spokojených téměř 50 let.

A při tom všem dokázala pomáhat vždy obci.
Vedla Sbor pro občanské záležitosti, organizovala vše – schůzky důchodců, přání k jubileum
a další, vše ani nevíme. Stačilo říct – Vlasto,
potřebovala bych – a bylo splněno.
Budeš nám všem moc chybět, Vlasto.
Odpočívej v pokoji.
Starostka
Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 12. prosince 2017.
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 15
členů zastupitelstva.
2. Schvaluje všemi hlasy změnu rozpočtu Základní
školy a Mateřské školy Chotyně, příspěvkové
organizace v roce 2017:
Příjmy
NIV (MŠMT)
+ 1 293 925,Příspěvek na provoz od obce 80 000,celkem příjmy
+ 1 213 925,Výdaje
NIV celkem
Z toho mzd. Nákl. celkem
Z toho platy
OON
Odvody SP + ZP
FKSP
ONIV
celkem výdaje

+ 1 293 925,+ 953 229,+ 973 229,20 000,+ 324 099,+
19 465,2 868,+ 1 293 925,-

Částka 80 000,- Kč, o kterou se ponižuje příspěvek
na provoz od obce, zůstává v rozpočtu obce
v kapitole ZŠ a MŠ, ale převádí se na opravy.
3. Schvaluje všemi hlasy 4. změnu rozpočtu obce
na rok 2017:
Výdaje
Pitná voda
- 750 000,Bytové hospodářství
+ 80 000,Nebytové hospodářství
+ 10 000,Veřejné osvětlení
+ 20 000,Pohřebnictví
+ 50 000,Požární ochrana
+ 15 000,Činnost místní správy
+ 200 000,celkem výdaje
- 375 000,Financování

+ 375 000,- Kč

4. Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o

právu provést stavbu č. IP-12-4007898/SOBS_
VB/1.

Zpráva o činnosti SDH
Chotyně v roce 2017
Chtěl bych vás seznámit s činností SDH
Chotyně v roce 2017. V letošním roce se nekonal náš Rokový bál. A to z důvodu termínové kolize s kolegy v Hrádku nad Nisou a
nemožnosti sladění náhradních termínů
hudby a sálu. Tak naší první akcí bylo Pálení
čarodějnic v hasičárně, kterou pořádáme
pro nás a naše blízké. Na ostatních akcích
býváme pracovně vytížení, takže si nás moc
neužijí.
15.5. jsme se zúčastnili oslav 20-ti let Hasičského muzea v Chrastavě, zakončené na
místním koupališti Hasičskou fontánou, na
jejím provedení jsme se spolupodíleli
s další-mí sedmi sbory. Týden na to se
v Bílém Ko-stele n.N. konala okrsková
soutěž v požár-ním sportu. Tam jsme
obsadili páté místo.
17.6. jsme se podíleli spolu s Obecním úřadem, ZŠ a MŠ Chotyně a organizacemi působícími v Chotyni na zajištění akce Slavnosti
víly Nisy prodejem občerstvení.
5.8. jsme se zúčastnili Hasičské soutěže
v Rynolticích. Soutěžilo se v požárním útoku
a dovednostních disciplínách. Naše družstvo
obsadilo bronzový stupínek.
19. srpna jsme se prezentovali na Slavnostech mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko
v Mníšku technikou naší jednotky.
28.8. jsme byli pozváni našimi kolegy z Hrádku n.N. na tradiční Den otevřených dveří.
Letos spojený s předáním nové techniky a
slavnostním průvodem, kterého jsme se
zúčastnili s naší technikou.
Jako tradičně jsme první sobotu v září pořádali naši největší akci – Den otevřených
dveří – která je určena od nejmenších po ty
již odrostlejší návštěvníky. Pro všechny byl
nachystán program. Pro děti nám opět naši
kamarádi mladí hasiči z Hrádku n.N. připravili zábavný program plný soutěží a her, za
což jim i jejich vedoucím moc děkujeme. Po

soutěžích se děti mohly vyřádit na skákacím
hradě, který pro ně byl rovněž připraven.
Pro dospělé zahrála hudební skupina Noční
můry. Pro všechny bylo připraveno bohaté
občerstvení a zábava tak mohla běžet až do
pozdní noci.
30.9. se v Chotyni poprvé konalo Jablkobraní věnované všemu spojenému s jablky a celkově všemu, co se na zahradách a zahrádkách urodilo a vypěstovalo. Byli jsme pořadateli akce požádáni o zajištění
občerstvení. Rádi jsme vyhověli a to i proto,
že se akce konala v naší hasičárně a jejím
okolí. Výtě-žek z akce jsme věnovali naší ZŠ
a MŠ.
Poslední akcí, které jsme se zúčastnili, byl
doprovod Lampionového průvodu na silnici
z Chotyně na hrad Grabštejn.
Na konci bych chtěl poděkovat všem členům
sboru, jejich blízkým za tu spoustu práce,
kterou odvádějí na akcích, na kterých se náš
sbor podílí a nebo jinak zabezpečuje. Také
náš dík patří Obecnímu úřadu v čele s paní
starostkou, kamarádům hasičům z dalších
sborů. Prostě všem, kdo s námi spolupracuje.
Ještě jednou, děkujeme.
Jan Fico, zástupce starosty SDH

údržbě techniky. V rámci odborné přípravy
prošli členové jednotky tradičně výcvikem
v protiplynovém polygonu v Žitavě. V únoru
jsme si procvičili záchrany osob probořených v ledu na grabštejnském rybníku. Na
jaře obhájili dva členové odbornou způsobilost strojníků a na podzim jeden člen způsobilost velitele.
Prostřednictvím obce jsme i v letošním roce
požádali o krajskou dotaci z fondu požární
ochrany na obnovu osobních ochranných prostředků. Dotace byla schválena a z finančních prostředků byly pořízeny 3 ks přetlakových dýchacích přístrojů Drager včetně
tří masek s kandahárem. V roce 2018 plánujeme stejnou žádost. V případě schválení
tak dojde ke kompletní obnově ochranných
prostředků.
Závěrem chci opět poděkovat firmě Výroba
stuh – Elas s.r.o., která nás pravidelně finančně podporuje, jak při pořádání kulturních akcí, tak i při pořizování materiálního
vybavení.
A velký dík tradičně paní starostce, jejíž
přístup k hasičům a podporu nám mnohé
sbory závidí.
Tomáš Moravec, velitel jednotky SDH

Zpráva velitele jednotky
SDH Chotyně za rok 2017

Plán práce SDH Chotyně na
rok 2018

Zásahová činnost
V letošním roce naše jednotka zasahovala u
11-ti událostí. Z toho 3x požár a 8x technická pomoc. Z požárů se jednalo o požár kotelny ve Václavicích, požár filtru v KSM a
požár kurníku v Chotyni. Při technických zásazích jsme pětkrát odstraňovali popadané
stromy z komunikací, dvakrát jsme asistovali u překopnutého plynového vedení a jednou odstraňovali únik oleje na vozovku.

Sbor a výbor: Podílet se na organizaci Víly
Nisy, zúčastnit se na Okrskové soutěži a
dalších pohárových soutěží, uspořádat Den
otevřených dveří, spolupracovat s OÚ a všemi organizacemi v obci a dále rozvíjet naše
vztahy s kolegy ze spřátelených sborů.
Zabezpečit účast představitelů SDH na
okrskových aktivech a shromáždění OHS a
dalších akcí pořádaných našim Sdružením.

Mimozásahová činnost
V zimním období se účastníme teoretické
odborné přípravy v Hrádku nad Nisou.
V letním období se především věnujeme nácviku činností souvisejících se zásahy a

Jednotka: Zúčastnit se zimní teoretické
přípravy v hrádku nad Nisou, v sezóně se
věnovat výcviku samostatně i ve spolupráci
s dalšímu složkami IZS. Udržovat svěřenou
techniku a zdokonalovat se v jejím ovládání.
Jiří Hejlek, starosta SDH

PŘIJĎTE MEZI NÁS!!!
Statistika obyvatel obce Chotyně
k 31. 12. 2017
Věkové složení obce
Věk
0-5
6-17
18-29
30-39
40-49
50-59

Ženy
38
60
65
56
89
40

Muži
33
73
72
70
99
41

Celkem
71
133
137
126
188
81

60-69
83
56
139
70-79
49
43
92
80-89
12
9
21
90-99
4
2
6
Celkem 994 obyvatel, z toho 496 žen a 498
mužů. Celkový věkový průměr naší obce je
40,38 let. Mládneme jako obec, loni byl věkový
průměr 41,34 let.

Statistika pohybu obyvatel obce
v roce 2017
Přistěhování
Narození
Odstěhování
Úmrtí
Celkem

25
16
- 19
- 10
+ 12

Rozšíření úředních hodin pro podání
daňového přiznání k dani
z nemovitých věcí na rok 2018
Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní
pracoviště v Liberci, Odbor majetkových daní,
rozšiřuje úřední hodiny pro podání daňového
přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2018
následovně:
Čt 25.1. od 8 do 15.30 hodin
Pá 26.1. od 8 do 14 hodin
Po 29.1. od 8 do 17 hodin
Út 30.1. od 8 do 17 hodin
St 31.1. od 8 do 17 hodin

Jste v důchodu?
A chcete se scházet?
První schůzka v Domě
s pečovatelskou službou
v Chotyni ve středu
17. ledna 2018 v 16.30 hodin.

Sbor dobrovolných hasičů
Chotyně vás zve na

HASIČSKÝ ROCKOVÝ BÁL
V sobotu 20. ledna 2018 od 20 hodin
v sokolovně v Chotyni.
Hraje skupina ALIBI ROCK
Vstupné 120,- Kč
Bohatá tombola

Tělocvičná jednota Sokol
Chotyně vás zve na

KVĚTINOVÝ PLES
V sobotu 10. února 2018 od 20 hodin
v sokolovně v Chotyni
Hraje skupina C-Styl
Předtančení, bohatá tombola
Vstupné 140,- Kč
Předprodej vstupenek na OÚ

Dětský maškarní ples se koná
v neděli 11. února od 15 hodin
v sokolovně v Chotyni
Maškarní ples pro dospělé
pořádaný Svazem žen se koná
17. března.
Plesy v Hrádku nad Nisou
Hasičský ples
27. ledna
Společenský večer města
3. února
Rybářský ples
16. února
Country Hrá(d)ky
23. února
Sportovní ples
3. března
Ples Města
10. března
Dětský maškarní
13. ledna
_____________________________________
V úterý 30. Ledna 2018 od 18.30 hodin se
koná v Domě s pečovatelskou službou

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Na programu bude hlavně příprava rozpočtu
na rok 2018.
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