
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 17. září 2019 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 13 

členů zastupitelstva. 

 

2. Schvaluje všemi hlasy přítomných hospodaření 

obce k 31. 8. 2019. 

Hospodaření  dále v Chotyňáčkovi. 

 

3. Schvaluje všemi hlasy přítomných  3. rozpoč-

tovou změnu rozpočtu na rok 2019: 

Příjmy 

Poplatek za odnětí poz. pl. funkce lesa +   16 222,- 

Ostatní neinv.transf. ze stát. rozpočtu   +   50 000,- 

Neinvest.transf. od krajů – volby          -  100 000,- 

Neinv. transfery od krajů                       +   50 000,- 

Bytové hospodářství             +  100 000,- 

Přijaté dary              +    10 000,- 

Nebytové hospodářství             +    30 000,- 

Pohřebnictví              +      5 000,- 

DPS               +    80 000,- 

Komunální služby a územní rozvoj      +  175 000,- 

Nadační kalendář             +  145 000,- 

Činnost místní správy             +      5 000,- 

Celkem příjmy             +  566 222,- 

 

Výdaje 

ZŠ             +    140 000,- 

Správa v lesním hospodářství             +        2 000,- 

Ostatní tělov. činnost           +      15 000,- 

Bytové hospodářství           +    100 000,- 

Pečovatelská služba           +      10 000,- 

Nadační kalendář           +    145 000,- 

Činnost místní správy           + 1 450 000,- 

Celkem výdaje            + 1 862 000,- 

 

Financování + 1 295 778,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Schvaluje všemi hlasy přítomných výjimku 

z minimálního počtu žáků pro školní rok 

2019/2020. 

 

5. Schvaluje všemi hlasy přítomných konání 

jednodenní veřejné sbírky BENEFICE PRO 

MILANA, kterou obec zaštítí. 

 

6. Schvaluje všemi hlasy přítomných Smlouvu o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IP-12-

4009682/VB/002. 

 

Výstava ovoce, zeleniny a 
květin a jablkobraní 

 
Milí Chotyňáci, drazí sousedé, 
organizátoři výstavy na akci Jablkobraní 2019 
vám s velkým potěšením sděluji, že se nám 
s vaší pomocí podařilo úspěšně završit letošní 
zahrádkářský rok výstavou ovoce, zeleniny, 
bylinek a jiných rostlin. 
V letošním roce nás překvapil velký zájem ná-
vštěvníků a to nejen Chotyňáků. Velkou po-
mocí při přípravě byli sousedé z „Rychlé ro-
ty“, kteří postavili stoly a pan Rudolf, který se 
perfektně postaral o dopravu. Pak také hasiči, 
kteří pomohli s přípravou hasičárny a hlavně 
se postarali o kvalitní občerstvení. Moc se mi 
líbil hezky upravený stánkový prodej s kvalit-
ními nabídkami, především moštování a pro-
dej cukrářských výrobků. Nesmím také zapo-
menout na soutěže pro děti, které měly u dětí 
velký úspěch. Rovněž se mi líbila muzika, ve-
lice dobře se poslouchala. 
Velkým plusem výstavy byly překrásné květy 
jiřin od Ing. Jana Dvořáka z Dvořákova v Ras-
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penavě, které do pěkných vazeb naaranžovali 
manželé Zezulovi – díky vám. 
Na výstavě se prodávaly rostliny, ovoce a ze-
lenina, které darovali sousedé. Výtěžek z to-
hoto prodeje byl určen a darován školce a ško-
le v Chotyni. Byli i sponzoři, kteří přispěli ho-
tovostí bez toho, aby něco koupili. Ještě mu-
sím poděkovat naší paní starostce, která po-
mohla ve všem, o co jsme ji požádali. 
Víme, že je v Chotyni hodně zahrádkářů, kteří 
by mohli napěstovat pro příští rok jak exponá-
ty, tak i rostliny pro prodej na sponzorování 
dětí ve školce a škole. Budeme velice rádi, že 
přispějete i vy a rádi se pochlubíte tím, co jste 
vypěstovali. 
Ještě jednou děkuji všem, kteří se postarali o 
velice krásnou sobotu a zároveň přeji, aby ta 
další sobota v příštím roce, kdy bude Jablko-
braní, byla slunečná a pohodová. Jako ta 
letošní (skoro…). 
       Tak tedy díky, váš soused Franta 
 

Ohlédnutí se za Jablkobraním a 

výstavou ovoce, zeleniny a květin 
Jablkobraní a výstava ovoce, zeleniny a květin 

začínají být už tradicí, lidé se na akci předem 

ptají a očekávají tuhle oslavu nejenom jablí-

ček. Těší mně, že se lidi rádi zapojí do organi-

zace a pomoci, rádi něco napečou, vystaví ne-

bo si přijdou jenom popovídat, něco dobrého 

ochutnat. To je hlavním účelem této sousedské 

akce, jenom tak pobýt a strávit společně čas. 

Myslím, že se to daří naplnit a doufám, že to-

mu tak bude i nadále. 

Jmenovitě bych moc ráda poděkovala paní sta-

rostce, která mi dává plnou důvěru a akci pod-

poruje, pánu Dvořákovi a jeho elánu, který do 

toho dává, paní Dlouhé, Aleně Boublíkové, 

dále Honzovi Polmovi, že nám s tím pomáhá a 

hezky doprovází, hasičům za občerstvení (nej-

lepší bramboráky☺), Ditke za skvělé dobroty, 

které jsem ani nestihla ochutnat, jak se po nich 

zaprášilo. Všem dalším prodejcům, dobrovol-

níkům (Radek Pirkl, holky ze skautu), vysta-

vovatelům, moštovacímu týmu a v neposlední 

řadě mým hlavním pomocnicím Jitce Hůbne-

rové a Miške Vančové.  

                                     Jana Mitrová 

 

Velké díky všem, kteří se na výstavě a 

jablkobraní podíleli, opět krásná a 

pohodová akce. 

Několik údajů na závěr – 23 lidí přis-

pělo svými výpěstky na výstavu, soutěže 

o nejlepší ovocný koláč se zúčastnili 

pouze tři soutěžící a vyhrála Kristínka 

Brůhová. Rozpoznávací soutěže pálen-

ky se zúčastnilo devět soutěžících a 

vyhrála paní Joklová. 

Čistý zisk z výstavy byl 3 515,- Kč, 

hasiči dali 4 000,- Kč. Opět rozděleno 

na školu a školku. 

Ještě jednou velké díky všem. 

                                         starostka 
 

Expedice Nisa 1996 
aneb 

Na pramicích z domova až do 
moře 

           Vladimír Cvrček zvaný Vezír 
Naše expedice měly vždy velký počet účastní-
ků, i tentokrát nás byla padesátka na sedmi 
sázavách, pramicích předchozími expedicemi 
vyzkoušených. Slavnostní nástup na hrádecké 
Kristýně, pseudoodbavení do Němec, nalodě-
ní, pozdrav pádly a pak po Nise směr Žitava, 
Odra, Balt a dobrodružství. Padesát let po 
vzniku vodáckého oddílu v Liberci. 
Lodě propluly Žitavou bez velkého zájmu, 
město jsme my i rodiče znali ze zahraničních 
nákupů. Řidiče doprovodného vozidla jsme 
požádali, aby někde nakoupil náplň do chemi-
ckých záchodů, které jsme vezli s sebou, ne-
boť jsme se báli německé akurátnosti nejen 
hygienické. Zatím, co řidič bezvýsledně pojí-
žděl od obchodu k obchodu (alespoň to pak 
tvrdil), my jsme vlevo minuli zrušenou něme-
ckou tepelnou elektrárnu Hirschfelde a vpra-
vo fungující polskou elektrárnu Turów. Ta i 
dnes spolu s lignitovým velkolomem vytváří 
před Bogatyní měsíční krajinu o rozloze desí-
tek čtverečných kilometrů. Pravý břeh Nisy 
byl bílou lepkavou kaší, levý zaprášenou tra-
vou. Po několika kilometrech ale přichází 
skvost přírodní rezervace Marienthall – lesní 
údolí s meandry a řečištěm plným balvanů za-
končené stejnojmenným klášterem v Ostritz, 
česky Ostříč. U německého protějšku Turova, 
zrušeného kombinátu Hagenwerden (dnes je 
z toho ohromné Berzdorfské jezero) jsme se 
rozhodli přenocovat. Jdeme k vrátnému vyže-



brat trochu vody, ten nás ovšem vyhání s vý-
křiky „Raus! Weg! Teroristen!“ a jinými, zře-
jmě nelichotivými výrazy. Krčíme rameny a 
stavíme rošt na vaření poridge. Než se uvaří, 
přijíždí auto s hlídkou pohraniční policie, kte-
rá si vyžaduje naše papíry a povolení. Chvíli 
to studuje a pak nás (Šmudlu, mne a tlumočící 
Káče) pozve do auta, že prý si musí něco na 
stanici ověřit. Na tu stanici to ovšem je skoro 
hodinu jízdy, ukazuje se, že to je v Žitavě a 
my jako blbci usedáme v betonové kobce 
v bláhovém domnění, že to půjde rychle. 
Nešlo. Telefonují, prohlížejí naše doklady, 
povolení vystavené jimi, tj. pohraniční policií 
v Žitavě a my furt nevíme, proč sedíme. Až 
když máme povolení zpátky v ruce, zjišťuje-
me, že to nikdy nedočetli za slova jejich veli-
tele: „Nejsem oprávněn takovouto akci po-
volit.“ Jenže poslední věta zněla: „Uděluje se 
výjimka pro sportovní plavbu Flotily Libe-
rec.“ Velitel odjel okamžitě po podepsání na 
dovolenou, aniž své podřízené o něčem info-
rmoval. No, a ti ho sháněli po celém svobod-
ném státu Sasko a později celé Spolkové repu-
blice. Když ho našli, dostali vynadáno, my 
omluvu s odůvodněním, že jsme potenciální 
převaděči. Slíbili jsme, že tábořit budeme 
vždy jen tam, kde budeme mít předem sou-
hlas obecního představitelstva nebo majitele 
pozemku, zásadně mimo hraniční pás zpra-
vidla totožný s povodňovým valem. Když nás 
přivezli zpět do Hagenwerden, byla hluboká 
noc, kluci hladoví a stany pro jistotu sbalené. 
Zhořelec čili Görlitz je město rozříznuté řekou 
a jak se již stalo tradicí, jeho jezy vlevo neob-
novitelné. Polští pohraničníci naše přenášení 
pozorovali s odjištěnými samopaly, ale beze 
slova. Horší bylo vyhledat pozemek, kam by 
nás někdo vpustil. Ne, že by takové pozemky 
nebyly, ale jakmile jsme se přiblížili k nějaké-
mu obydlí, zavíraly se dveře i okenice a oby-
vatelstvo se nás mlčky obávalo. Až jednou 
jsme spatřili bramborový lán, na něm jediného 
muže se sprejem na mandelinky a dobrým 
srdcem. „Tady všude můžete stanovat,“ pra-
vil. „Jednak je to moje, jednak tu velím poli-
cii.“ To už jsme byli ve spolkové zemi Brani-
borsko, kde jsme se brzy naučili zcela jiné 
taktice vyhledání tábořiště: Přistáli jsme, 
provokativně vylezli na povodňový val, 
vyčkali příjezdu Grenzpolizei a nechali se 
zatknout. Grencáci někam zavolali vysílačkou, 

dostalo se jim ujištění, že o nás ví a že nám 
mají najít místo na postavení stanů. 
                                Pokračování příště 
 

Dar od vodních skautů již má svoje 
místo. Krásná dřevěná socha 
ZROZENÍ je umístěna u lípy, 
kterou jsme vysadili loni ke 

 100. výročí vzniku republiky. 
Dávejte na ni, prosím, pozor. 

Starostka 
 

Povídky pana Mirka Černého 
Hinko 

   Bylo kolem půlnoci. Stoupal jsem příkrou 

bukovou strání, postříbřenou úplňkem měsí-

ce a nechával za sebou klikatou brázdu v ná-

dherném prašanu, kterého napadlo za celý 

den věru požehnaně. Chvílemi jsem zastavo-

val, abych si odpočinul a pokochal se krásou 

i tichem rušeným jen praskáním mrznoucích 

stromů. Pak jsem opět pokračoval v cestě, 

abych dosáhl v daném čase náhorní roviny a 

provedl kontrolu odloučené jednotky i akti-

vizaci psa Hinka. 

   Hinko z Duboveského zámku byl pes s vel-

kým P. Velký černý německý ovčák s mohut-

nou hlavou, na které vytvářely světlé znaky 

zdání čtyřech očí a dodávaly jeho přísnému 

vzhledu výraz přímo krvelačný. Chodil jsem 

s ním před nějakým časem ve snaze udělat 

z něho stopaře, ale nakonec jsem to vzdal. 

Byl rozený pro boj a bylo škoda cokoliv na 

něm měnit. Abych však dokreslil čtenářům 

jeho povahu, prozradím, jak naložil s tehdy 

nejdůležitější funkcí našeho útvaru. 

   Měl jsem službu, to znamená žádný spá-

nek, spoustu běhání a starostí. A tak jsem 

v pozdních hodinách usedl řádně utahaný za 

svůj pracovní stůl, natáhl spokojeně nohy a 

drbal za ušima tehdy nového psa Hinka. Po-

ložil mně hlavu do klína, přivřel blaženě oči, 

ale nespal. Stačil sebemenší šelest zvenčí a 

byl ve střehu. Nakonec jsem toho měl dost. 

Jsi těžký, povídám a nasadil jsem mu náhu-

bek. Stočil se pod stůl u mých nohou, hlubo-



ce vzdychnul a já otevřel první stránku vá-

nočního dárku detektivky „Sázka na třináct-

ku“. Dlouho jsem si však nepočetl. Na chod-

bě se ozvalo řízné hlášení dozorčí služby a 

do místnosti bez zaklepání rázně vpadl zás-

tupce velitele pro věci politické. Zůstaň, při-

kazuji Hinkovi a zvedám se ze židle, abych 

splnil předepsaný ceremoniál. Nenechal mě 

ani domluvit. Dobrý, povídá, co to čteš a 

hnal se ke stolu, aby nahlédl do otevřené 

knížky. To neměl. Jako pravička mistra těž-

ké váhy vyrazil z pod stolu Hinko a doslova 

přehodil úderem náhubku nebohého politru-

ka přes protější stůl. Bylo to nesmírně rych-

lé a nemohl jsem pro jeho záchranu nic udě-

lat. Zahlédl jsem pouze jakousi směs nale-

štěných holinek a rukou a uslyšel třesk pis-

tole vypadlé z pouzdra. Okřikl jsem psa, ale 

nebylo proč. Ležel již zase na svém místě a 

pozorně sledoval, co bude. A bylo! Z pod 

stolu se pracně zvedal celý pocuchaný a ru-

dý v obličeji zástupce pro věci politické. 

Zde příběh končí, neboť není v úmyslu popi-

sovat, co se dělo dále, ale je jisté, že Hinko 

nebyl zastřelený, jak mu bylo slíbeno, proto-

že bych teď nešlapal hlubokým sněhem, 

abych mu posloužil jako živá návnada. 

   Svlékl jsem krátký kožich, přehodil jej 

přes ramena a zdolal nejstrmější skalnatý 

úsek cesty. Stříbrná stráň zůstala kdesi 

hluboko pode mnou, nohy citelně bolely. 

Opřel jsem se o vyvrácený strom a přemý-

šlel jako Honza v pohádce, kterou cestou se 

vydat. Obě se stýkaly u cíle. První byla bez-

pečná, ale dlouhá, druhá sice krátká, vedla 

však prostorem, kudy chodila hlídka se 

psem. Ti zde ovšem podle doby neměli co 

dělat. Dříve však nežli se rozhodnu, kterou 

cestu zvolím, řeknu, co a jak udělám. Dora-

zím k jednotce a provedu kontrolu. Pak si 

vyzvednu ochranný rukáv a po domluvě se 

nechám v určeném čase a prostoru zadržet 

Hinkem. To nejlepší si pak nechám na konec. 

Posadím se u rozpálených kamínek a před 

zpáteční cestou se posílím horkým čajem a 

chřupavou topinkou s množství česneku. 

Rozhodl jsem se, přelezl drátěný zátaras a 

stanul na úzké pěšině, kterou bylo do cíle 

sotva dvacet minut. Nadhodil jsem si na ra-

menou kožich a vykročil vstříc svému osudu. 

Neušel jsem však ani třetinu cesty, když se 

v nedalekém ohybu stezky objevilo světýlko, 

které poskakovalo směrem ke mně. Na blu-

dičky ani jiná strašidla už dávno nevěřím, 

ale kdo tam v tuhle dobu může být? Ale pak 

mě došlo. Hlídka! Vyvolal jsem zřejmě při 

přelézání zátarasu poplašný signál a zahájil 

tak opravdovou akci. Což o to, s podobným 

překvapením by měl každý kontrolní orgán 

počítat, od toho je baterka na osvícení obli-

čeje i heslo, jenže před hlídkou běží Hinko a 

ten na hesla nehraje. Volám a mávám bater-

kou, už o mně ví, ale Hinka nic nezastaví. Je 

to obranář, jaký se nerodí každý den a plní 

svou úlohu „útoku na volno“ výtečně. Vidím 

ho, jak se řítí v měsíčním svitu po umrzlé 

stezce na mě jako narůstající černá koule. 

Vpravo dráty, vlevo zátaras, jsem v oploce-

né pasti, není kam uskočit, jen dopředu a 

zpět. Spásná myšlenka bleskne hlavou, ko-

žich! Strhnu jej s ramenou a nastavuji před 

sebe. Skočil a zakousl se do límce ve výši 

prsou. Otáčím se rychle kolem své osy a 

přivádím kožich i se psem do odstředivého 

pohybu, jako na kolotoči, aby nemohl pustit 

a vybrat si opravdovější uchopení. Drž, Hin-

ko drž, volám, snad se upamatuje a pozná 

z mého hlasu, že nejsem ten pravý, kdyby se 

límec utrhl, začíná totiž praskat. Hlídka je 

tady, jsou výborní běžci. Chyťte si psa, vo-

lám udýchaně a nadhazuji prvnímu Hinka do 

náruče, doufám, že to je psovod. Pes se zmí-

tá v rukou vojáka a vyplivuje kus utržené 

kožešiny. Měl jsem z pekla štěstí, ale Hinko 

také, tak opravdová aktivizace se hned tak 

nepovede. 

   Sedím u malých železných kamínek, ve 

kterých nádherně praská  a voní smolnaté 

dřevo. Jím výbornou topinku a blaženě 

srkám již druhý hrnek horné tekutiny. Asi ji 

opravdu potřebuji doplnit, trochu víc než 

bylo zdrávo jsem jí dnes totiž vypotil. 

 

 



Hospodaření obce k 31.8. 
Příjmy 

Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 

Rozp. 3 450 000       Plnění 2 371 468   % 68,74 

Daň z příjmu FO ze SVČ 

 75 000  43 137  57,52 

Daň z příjmu FO z kapit.výnosů 

 310 000 214 595 69,22 

Daň z příjmu PO 

 2 720 000 2 004 379 73,69 

Daň z příjmu PO za obce 

 319 960 319 960 100 

DPH 

 7 000 000 4 580 252 65,43 

Popl. za odnětí poz.plnění funkci lesa 

   16 222 

Poplatek za likvidaci odpadu 

455 000 409 804 90,07 

Příjmy úhrad za dobývání nerostů 

 38 000  37 256  98,04 

Poplatek ze psů 

 13 000  12 213  93,95 

Daň z hazardních her 

 70 000  60 795  86,85 

Správní poplatky 

 12 000  7 950  66,25 

Daň z nemovitostí 

 680 000 422 389 62,12 

Splátky půjčených prostř. od obyv. 

 60 000  41 692  69,49 

Dotace na veřejnou správu 

 216 200 144 136 66,67 

Ost. neinv. transfery ze státního rozpočtu 

 100 000 97 247  97,25 

Neinv.transf. od krajů 

 133 000 33 000  24,81 

Neinv.transf.od krajů 

   36 055 

Odvádění a čištění odpad.vod 

 60 000  54 124  90,21 

Bytové hospodářství – služby + nájem 

 1 200 000 878 602 72,61 

Přijaté dary 

   10 000 

Nebytové hospodářství 

 120 000 126 921 105,77 

Pohřebnictví 

 5 000  6 940  138,80 

Sběr a svoz kom. odpadu 

 60 000  38 724  64,54 

Dům s pečovatelskou službou 

 1 320 000 907 534 68,75 

Komunální služby a územní rozvoj 

 100 000 270 163 270,16 

Činnost místní správy 

 75 000  79 232  105,64 

Výdaje 

Péče o zvířata 

 15 000  1 535  10,23 

Správa v lesním hospodářství 

 10 000  3 630  36,30 

Vnitřní obchod – internet 

 10 000  7 553  75,53 

Silnice – údržba + opravy 

 200 000 74 508  37,25 

Pitná voda 

 100 000 5 446  5,45 

Provoz veřejné silniční dopravy 

 89 370  89 370  100 

Čistička 

 80 000  68 020  85,03 

ZŠ a MŠ Chotyně 

 1 527 000 1 292 959 84,67 

Činnosti knihovnické 

 30 000  13 094  43,65 

Ost.záležitosti kultury 

 250 000 208 013 83,21 

Ost.tělovýchovná činnost 

 260 000 235 000 90,38 

Ost.zájmová činnost 

 110 000 88 494  80,45 

Bytové hospodářství 

 1 100 000 917 954 83,45 

Nebytové hospodářství 

 40 000  23 967  59,92 

Veřejné osvětlení 

 1 700 000 289 957 17,06 

Pohřebnictví 

 100 000 88 659  88,66 

Komunální služby a územní rozvoj 

 550 000 427 993 77,82 

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 

 15 000  13 485  89,90 

Péče o vzhled obcí 

 150 000 131 953 87,97 

Pečovatelská služba 

 15 000  14 015  93,43 

Dům s pečovatelskou službou 

 2 118 673 1 527 268 72,09 

Bezpečnost a pořádek 

 180 000 90 000  50 

Požární ochrana 

 431 500 74 004  17,15 

Zastupitelstva obcí 

 1 915 000 1 228 959 64,18 

Volby do Evropského parlamentu 

 33 000  29 752  90,16 

Činnost místní správy 

 4 228 500 2 981 942 70,52 

Platby daní – daň za obec 

354 960 332 894 93,78 

Vratka volby 

 6 742  6 742  100 



Příspěvky mikroregionu 

 50 000  50 636  101,27 

 

ZZS LK: Na co dbát na podzim 
Uklidili jste už kola, přezuli auto na zimní 

pneumatiky a pomalu kontrolujete, zda máte 

seřízené vázání a nabroušené lyže? Než přiví-

táme zimu, je třeba pořádně se připravit na 

dlouhé večery a tmavá rána. A samozřejmě i 

na topnou sezónu.  
 

Z pohledu Zdravotnické záchranné služby bu-

de ale asi příprava vypadat trochu jinak. Neza-

jímá nás až tak, zda máte revizi všech svých 

plynových spotřebičů nebo zda jste stihli do-

koupit dřevo na topení. Byli bychom ale rádi, 

abyste doma měli nainstalovaný hlásič oxidu 

uhelnatého. To je plyn, který zabíjí. Jen loni 

jsme k případům otravy oxidem uhelnatým 

vyjížděli téměř třicetkrát, v některých přípa-

dech byla nutná hospitalizace postižených a 

několikrát museli být dokonce převezeni do 

speciální komory. Hlásič, který nosí na oble-

čení připnutý naši řidiči, přitom přítomnost 

nebezpečného plynu vždy velmi rychle odha-

lil. Pořízení toho domácího je záležitostí něko-

lika stokorun – pokud je koncentrace oxidu 

uhelnatého v domácnosti nad normou, hlásič 

vás alarmem upozorní. 

 

Další noční můrou Zdravotnické záchranné 

služby jsou špatně oblečení chodci. Ačkoliv u 

dětí se situace zlepšuje, na oblečení i tašky 

většinou reflexní prvky našívají sami výrobci, 

u dospělých a zejména seniorů tomu tak není. 

Pokud se tedy pohybujete venku za snížené 

viditelnosti, nezapomeňte si připnout reflexní 

pásky nebo jiné prvky. Vaši viditelnost zvýší 

několikanásobně – zatímco v tmavém oblečení 

je chodec viditelný na vzdálenost cca 18 me-

trů, s reflexními prvky je to až 200 metrů. 

 

S prodlužujícími se večery a ubýváním sluní-

čka záchranářům přibývá také výjezdů k lidem 

s psychickými problémy a depresemi. Psychia-

trické nemoci, jako je například demence či 

schizofrenie, se staly  třetím nejčastějším dů-

vodem pro výjezd záchranky – podle statistik 

je to zhruba 45tisíckrát ročně. A proto – neu-

zavírejte se do sebe, komunikujte se svým 

okolím a těšte se na jaro!  

 

Michael Georgiev – ZZS LK 

„Kriminalitu zastavit nedokážeme. 

Pomáhat jejím obětem však umíme již 

28 let“. 
 

 

 

 

 

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou a bez-

platnou pomoc obětem kriminality v ČR bez 

rozdílu věku, pohlaví a druhu trestného činu. 

Pomoc obětem a svědkům trestných činů 

v Libereckém kraji zajišťuje pobočka v Libe-

rci. Bezplatně poskytuje odborné psychoso-

ciální poradenství a právní informace, diskré-

tní a nestranné služby a v neposlední řadě také 

nadstandardní služby obětem a pozůstalým po 

obětech závažných násilných trestných činů 

(krátkodobá psychoterapie, doprovod k soudu, 

aj.) 

Bílý kruh bezpečí  

Palachova 504/7 

460 01  Liberec 

Tel:    +420 485 150 707 

Mobil:   +420 605 952 852 

Email:    bkb.liberec@bkb.cz 

NONSTOP LINKA: 116 006 

 

Případová manažerka  
- pomoc  zvlášť zranitelným obětem a pozůsta-

lým. Mezi zvlášť zranitelné oběti se řadí zej-
ména děti, senioři, zdravotně postižení, oběti 
násilné kriminality včetně sexuálního násilí 
a obchodování s lidmi, oběti medializovaných 
trestných činů, ale i další, kteří byli extrémně 
zasaženi trestným činem. 

 

Pondělí – čtvrtek 8:00 – 16:30 hodin 
 

Bezplatná poradna je otevřena: 

Pondělí  17 – 19 hodin (bez objednání, 

vždy přítomen právník a psycholog) 

Čtvrtek  17 – 19 hodin (pouze 

pro objednané) 

 

Zodpovědné osoby: 

Jednatelka – Mgr. Eva Jandová 

Případová manažerka – Bc. Blanka Ráčková 

 

Více info na www.bkb.cz 

 

 

 

http://www.bkb.cz/


V Chotyni byl vyměněn poruchový 

vodovod 
(Tisková zpráva Severočeské 

vodárenské společnosti a.s.) 
Severočeská vodárenská společnost (SVS) 

provedla další plánovanou investiční akci ro-

ku 2019: V Chotyni byly vyměněny porucho-

vé vodovodní řady v celkové délce 343 me-

trů. Stavba proběhla v koordinaci s obcí 

Chotyně. Od č.p. 46 po č.p. 214 se nacházel 

vodovodní řad z oceli průměru DN 80 a DN 

100 uvedený do provozu v roce 1928. Potru-

bí bylo zastaralé, zkorodované, s narůstají-

cím počtem poruch. Dále se zde nacházel u 

č.p. 199 vodovodní řad z polyetylenu, rok 

uvedení do provozu není znám. Potrubí bylo 

z nekvalitního materiálu a velice často poru-

chové. Z uvedených důvodů a v koordinaci 

s obcí a načasováním její investiční akce se 

SVS rozhodla k rekonstrukci vodovodních 

řadů v celkové délce 343 metrů. 

Nové vodovodní potrubí je z vysokohustot-

ního polyetylenu PE-HD d110 a d90 mm. 

Stávající vodovodní přípojky a propoje byly 

přepojeny na nové potrubí. Rekonstrukce 

byla prováděna v otevřeném výkopu, potrubí 

bylo ukládáno na hutněný pískový podsyp 

tloušťky 100 mm (oblá zrna do 4 mm) a ob-

sypáno směsí písku do úrovně 300 mm nad 

vrchol potrubí. Rekonstruované vodovodní 

řady byly při rekonstrukci odstaveny a zá-

sobování okolních nemovitostí pitnou vodou 

bylo zajištěno provizorním povrchovým vo-

dovodem. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla za-

hájena protokolárním předáním staveniště 

7. srpna 2019. Dle smlouvy o dílo byla stavba 

dokončena do 20. září 2019. 

      Mgr. Mario Böhme, MBA 
 

Na dokončenou rekonstrukci vodovodu na-

vazuje akce ČEZu (veškerá elektřina do 

země), optický kabel a akce obce nové 

veřejné osvětlení. 

Děkuji všem zde bydlícím za úžasnou 

trpělivost s probíhajícími pracemi. 

                           Starostka 

Nové informace o nádraží 
Jak jsem již dříve psala, obec požádala o bez-
úplatný převod budovy nádraží a přístupové 
cesty na nádraží. Za pomoci pana senátora 
Ing. M. Canova jsem se s ním dostala až ke ge-
nerálnímu řediteli SŽDC do Prahy, kde jsem 
naši žádost tlumočila a vysvětlovala. Bylo slí-
beno, že se tím budou zabývat. Opět za pomo-
ci pana senátora mě na obci navštívil ředitel 
oblastního ředitelství Hradec Králové. Bylo mi 
vysvětleno, že budovu ani pozemky nelze 
převést, protože jsou součástí drážního tělesa. 
Ale vzhledem ke stavu budovy, krásnému vý-
hledu na národní kulturní památku hrad a zá-
mek Grabštejn se tím opravdu budou zabývat. 
Pak byla další jednání na různých úrovních 
s konečným výsledkem, že tato původní bu-
dova bude zbourána, protože je ve velmi špa-
tném stavu, příliš velká a oni ji takto velikou 
zde nepotřebují. Bylo mi slíbeno, že mi před-
staví projekt nové menší čekárny a že by snad 
měla být v trochu podobném stylu. K tomu 
všemu by mělo dojít v příštím roce. 
Radost z toho všeho nemám, ale vím, že je 
třeba tento problém řešit. Dobré je, že nás to 
nebude nic stát a zbavíme se snad poslední 
hrůzy naší krásné obce. 
 
A pak mi udělal velkou radost pan Jaroslav 
Morgenstern, který vyrobil model chotyň-
ského nádraží z doby, kdy bylo opravdu 
krásné, a předal ho obci. Je to nádhera. 
Vystavíme ho v prvním patře Domu s pečova-
telskou službou, ale ještě na něj musím nechat 
udělat kryt – není to hračka, bude to krásná 
vzpomínka. 
Jardo, díky moc!!! 
 

8. říjen  

 Památný den sokolstva, letos 

poprvé i významný den ČR 
Dne 8. 10. 1941 bylo gestapem pozatýkáno 

více než 1 500 sokolů, většina se již domů 

nevrátila. Sokolové byli nejlépe 

organizovanou odbojovou skupinou v protek-

torátu, a proto se jich Heydrich oprávněně 

bál. Tento den si Sokol připomíná jako Pa-

mátný den sokolstva a v letošním roce je to 

prvně i významný den ČR. 



Tento významný den si již poněkolikáté 

připomeneme s našimi sokoli 

POUŠTĚNÍM OSVĚTLENÝCH 

LODIČEK 
V sobotu 12. října v 18 hodin u sokolovny 

v Chotyni. 

S sebou osvětleno lodičku z papíru, kůry, 

dřeva, polystyrenu, skořápky od ořechu 

apod. 

 

Zveme děti a rodiče v pátek 18. října  

od 17 hodin do Domu s pečovatelskou 

službou na loutkovou pohádku divadla 

KOZLÍK 

O NEPOSLUŠNÝCH 

KŮZLÁTKÁCH 
Vstupné dobrovolné. 

 

V pátek 25. října od 14 do 17 hodin pořádá opět 

Sdružení rodičů a přátel školy v Domě 

s pečovatelskou službou 

BAZÁREK DĚTÍ ZŠ CHOTYNĚ 
Najdete zde knihy, hračky, oblečení nejen pro 

děti, boty, ale i další věci a výtěžek akce se 

připíše dětem ZŠ Chotyně. Součástí bazaru 

bude i prodej podzimní výzdoby dveří, stolů, 

možno využít i pro nadcházející svátek 

„dušiček“ a také prodej mýdel a svíček 

pocházejících z dílniček dětí ZŠ. 

 

T. J. Sokol Chotyně ve spolupráci se skauty, 

obcí Chotyně a hradem Grabštejn pořádá 

V pátek 1. listopadu  

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD NA 

HRAD GRABŠTEJN 
Sraz v 17.30 hodin u sokolovny. 

Na hradě zajištěn průchod hradem a 

občerstvení pro děti. Dospělí si budou moci 

zakoupit občerstvení v hradní krčmě. 

 

Sbírka pro DIAKONII 
se uskuteční v sobotu 2. 11.  

od 10 do 16 hodin v klubovně 
hasičů 

Věci, které můžete dát: 
Veškeré letní a zimní oblečení 

Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
záclony 

Látky (min 1 m2), nedávat odřezky a zbytky 
látek 

Domácí potřeby (nádobí bílé i tmavé, 
skleničky) zabalené v krabici 

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, 
peří 

Obuv – nepoškozená, v párech 
Kabelky, batohy, drobné předměty 

z domácnosti 
Hračky – nepoškozené a kompletní, také 

plyšové 
Menší elektrospotřebiče – mohou být i 

nefunkční 
Knihy, časopisy 

Nedávat ledničky, televize, počítače, 
matrace, koberce a znečištěný a vlhký textil 

 

Fotbalové zápasy 

Sobota 19.10. od 15 hodin 

Chotyně: Chrastava B 

Sobota 2. 11. od 14 hodin 

Chotyně : Osečná 

Přijďte podpořit naše hráče! 

V pátek 15. 11. od 19 hodin bude v Domě 

s pečovatelskou službou divadelní 

představení spolku POHODA 

Veselohra až fraška 

BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ 

Opět spojíme s ochutnávkou 

svatomartinského vína. 

 

 

PŘIPOMENUTÍ 
Pomalu, ale jistě se nám blíží V. ročník 

velmi úspěšných  

CHOTYŇSKÝCH ADVENTNÍCH TRHŮ, 

které letos vychází na 30. listopadu. 

Zájemci o prodejní místo se mohou 

pomalu přihlašovat (pouze vlastní 

výrobky) na mém čísle 603510417. 

Už teď se moc těším. 

S pozdravem Ditka 
 

 

Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 
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