
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Oznámení 

o době a místě konání voleb do 

zastupitelstva obce 
 

Starostka obce Chotyně podle § 29 zák. č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 

a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-

ších předpisů, zveřejněním v místě obvyklým 

 

oznamuje: 
1.Volby do zastupitelstva obce Chotyně se 

uskuteční 

-v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 

hodin 

-v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 

hodin 

 

2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 

1 je volební místnost v klubovně hasičů Cho-

tyně č.p. 200 pro voliče bydlící v obci Choty-

ně. 

 

3.Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 

prokáže svoji totožnost a státní občanství 

České republiky, popřípadě státní občanství 

státu, jehož občané jsou oprávněni volit na 

území České republiky. Totožnost a státní 

občanství prokáže volič platným občanským 

průkazem nebo cestovním pasem České repu-

bliky, jde-li o cizince, průkazem o povolení 

k pobytu nebo potvrzením o přechodném 

pobytu. 

 

4.Hlasovací lístek bude voliči dodán 

nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Ve 

dnech voleb může volič obdržet hlasovací 

lístek i ve volební místnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob hlasování 
Volič obdrží od okrskové volební komise práz-

dnou úřední obálku opatřenou úředním razít-

kem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací 

lístek. S úřední obálkou a hlasovacím lístkem 

vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě 

hlasovacích lístků. Počet členů zastupitelstva 

obce, který má být zvolen v dané obci, je 

uveden v záhlaví hlasovacího lístku. 

 

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uve-

dených způsobů: 

 

1.Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví slou-

pce před názvem volební strany pouze jednu 

volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům 

této volební strany v pořadí dle hlasovacího 

lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce 

má být zvoleno. 

 

2.Označit v rámečcích před jmény kandidátů 

křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hla-

suje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše 

lze označit tolik kandidátů, kolik členů zas-

tupitelstva obce má být zvoleno. 

 

3.Kombinovat oba způsoby a označit kříž-

kem jednu volební stranu a dále v rámečku 

před jménem kandidáta další kandidáty z li-

bovolných ostatních volebních stran. V tom-

to případě je dán hlas jednotlivě označeným 

kandidátům. Z označené volební strany je dán 

hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze 

tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu vole-

ných členů zastupitelstva. 

 

Pokud volič označí křížkem volební stranu, 

neoznačuje již v této volební straně konkré-

tní kandidáty. K označení kandidátů u této 
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Před 60 lety dne 29. září 1962 byla otevřena nová sokolovna.  

V letech 1932-33 probíhala stavba betonového mostu přes Nisu. 

 
 



volební strany se v takovém případě nepři-

hlíží. 

 

Upravený hlasovací lístek vloží volič do šedé 

úřední obálky, určené pro volby do zastupitel-

stev obcí. 

 

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku 

ani volební stranu, ani žádného kandidáta, 

hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, 

hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úře-

dní obálky několik hlasovacích lístků do 

téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. 

 

V naší obci jsou dvě kandidátky do 

letošních komunálních voleb 

 
CHOTYNĚ – OBEC, KDE SE HEZKY 

ŽIJE 

1. Ivana Morgensternová 

2. Tomáš Halala 

3. Hana Klapková 

4. Ing. Jaroslav Vele 

5. Bc. Klára Zemanová 

6. Aleš Kolínský 

7. Lenka Charvátová 

8. Petr Janek 

9. Mgr. Jana Štefanová 

10. Jan Fico 

11. Mgr. Hana Köhlerová 

12. David Málek 

13. Jan Novák 

14. Josef Kraus 

15. Dita Mlejnecká 

 

NEZÁVISLÍ PRO CHOTYNI 
 

1. Jindřich Studničný 

2. Tomáš Malec 

3. Štěpánka Pokorná 

4. Lukáš Horáček 

5. Roland Köhler 

6. Roman Blusk 

7. Vlastimil Naiman 

8. Věra Krejčová 

Volič může ze závažných, zejména zdravot-

ních, důvodů požádat obecní úřad a ve dnech 

voleb okrskovou volební komisi o to, aby 

mohl hlasovat mimo volební místnost do pře-

nosné volební schránky. Okrsková volební 

komise však může vysílat své členy s přenos-

nou volební schránkou pouze v rámci svého 

volebního okrsku. 

 

Končím 
Jak jste si určitě po přečtení kandidátek 

všimli, do dalších voleb už nejdu. Za pár dní 

mi bude sedmdesát a opravdu jsem již una-

vená. Ráda dělám práci, která má smysl. A 

pečovat o naši vesničku byla úžasná práce. 

Starostovala jsem dvacet let a vlastně jsem 

byla i u osamostatnění obce. Chotyně je 

nádherná vesnice a je to i díky vám Choty-

ňákům. 

Nesplnila jsem pouze slib, že do konce svého 

starostování odkoupíme zpět dva bytové do-

my, které jsme museli prodat, abychom do-

stavěli Dům s pečovatelskou službou. 

Nemám nejmenší pochyby, že to nové vedení 

obce udělá, jak jen to bude možné. Na oba 

domy má obec Kupní smlouvy o smlouvě bu-

doucí. Ale hlavně důvod, proč se to nepoda-

řilo, je pro mě úžasná tečka starostování. 

Odkoupili jsme původní německou školu na 

Grabštejně z roku 1890. Krásný dům, který 

se začínal rozpadat. Teď už je zase krásný, 

jsou v něm čtyři byty a i okolí už je moc 

pěkné a až bude dokončeno, bude to úžasné. 

Dům rekonstruujeme sami, takže nám nikdo 

nemůže mluvit do toho, komu byty nabídne-

me do nájmu. 

Na mojí bývalé kandidátce jsou tři nová 

jména, protože nepokračuje ani Anička 

Holická a Jirka Hejlek. Ale všichni tři jsme 

připraveni kdykoliv pomoci.  Ivka Morgen-

sternová a Tomáš Halala jsou moji dlouho-

letí radní, na které jsem se vždy mohla spo-

lehnout a vždy, když bylo třeba, pomohli. 

Nová jména - je zde Mgr. Jana Štefanová 

díky které máme u výstavy Jablkobraní. 

Potom je zde Mgr. Hana  Köhlerová – úžasná 

paní učitelka na naší škole a moje dcera 

Ditka, díky které máme úžasné adventní 

trhy.                                         starostka 



Chotyňačka  

Jaroslava Škrlíková  

se dne 31. 8. 2022 
 dožila 100 let. 

V současné době žije u dcery a my jí 
přejeme zdraví, klid a pohodu do 

dalších let. 
Starostka 

                                       
 

              Benefiční koncerty 

pro Grabštejn 
vzpomínáme 

 

18. benefiční koncert na záchranu 

kaple sv. Barbory – sobota 21. srpna 

2010 
 

Repertoár: Scénické provedení opery HU-

BIČKA od Bedřicha Smetany. Při zahájení 

této benefice se Luděk Vele držel tradice a 

přednesl Janáčkovu Píseň Pán Bůh vám za-

plať. 

Účinkující: Sólisté Maria Kobielska (Vendul-

ka, dcera Palouckého), Yvona Škvárová (Ma-

rtinka, Vendulčina teta), Petra Perla-Notová 

(Barče, služka u Palouckých), Valentin Prolat 

(Lukáš, mladý vdovec), Ivan Kusnjer (Tomeš, 

jeho švagr),František Zahradníček (Matouš, 

starý pašíř) a Luděk Vele (otec Paloucký). 

Sbor opery Národního divadla (sousedé a 

sousedky, děvčata, hudebníci, pašeráci). 

Dirigent a klavírní doprovod: David Švec. 

Scéna: Návrh a realizace studentky Střed-

ní umělecko-průmyslové školy v Jablonci nad 

Nisou pod vedením profesorky Jitky Jelín-

kové. 

Scénu obzvláštnila zhruba stovka rozvěše-

ných různobarevných balónků, nafouknutých 

a zabalených do průhledné fólie tak, aby 

připomínaly bonbony. Balónky byly použity 

také coby rekvizity – jeden byl pomalován 

jako miminko, jiný byl ozdoben zvětšeninou 

otisku rtů a byl nabízen a odmítán Vendul-

kou či Lukášem jako hubička, další sloužily 

jako pašované zboží. 

Více účelů plnila i průhledná fólie – jednou 

byla pomalována zelenými klikyháky, aby 

představovala hraniční les, podruhé byla po-

psána slovy nosných árií opery a jindy byla 

využita pro transparenty, které v průběhu 

představení nosili pěvci s nápisy Hanba!, Jen 

dál! či Já to říkal!. Prostor trojmezí vytyčo-

valy tři kůly pomalované státními barvami 

České republiky, Německa a Polska. 

Místo konání: Dolní nádvoří hradu. Většina 

nádvoří patřila improvizovanému hledišti, 

jež vytvořily polstrované židle (zapůjčené 

dílem Veterinární základnou AČR a větším 

dílem chotyňským Sokolem) a 18 

čtyřmístných dřevěných lavic pořízených 

benefičními koncerty. Představení, které 

začalo v 17 hodin, se pošesté odehrávalo na 

pořízeném pódiu a pod vlastní plachtou. 

Počasí: Jedenadvacátý srpen byl jedním 

z mála srpnových dnů, kdy nepršelo, a 

příjemné vlahé teplo panující od dopoledne 

do pozdního večera dalo tak pozapomenout 

na útrapy, které před dvěma týdny přinesla 

povodeň, jež zachvátila většinu obcí a měst 

na Liberecku. 

Povodeň a solidarita: Srpnová povodeň po 

sobě zanechala miliardové škody a zároveň 

vyvolala velkou vlnu solidarity. Stranou 

nezůstaly ani Benefiční koncerty Grabštejn, 

které se rozhodly ze svého účtu převést na 

konto obecního v Chotyni 100 000 korun. 

Totéž platí o divácích, kteří do pvodňové 

pokladničky umístěné u prodeje vstupenek a 

programů, vložili úctyhodnou sumu 32 703 

Kč. O velké překvapení se postarali příznivci 

grabštejnských beneficí ze Žitavska, 

jmenovitě členové tamního Lions Club, když 

požádali, aby před představením mohl jejich 

prezident Mathias Jacob předat starostce 

Chotyně šek na sumu 2 000 euro ve 

prospěch postižených vodní pohromou. 

Publikum: Prostor dolního nádvoří hradu 

zaplnilo 853 příznivců grabštejnských bene-

ficí. Převažovali mezi nimi místní z Chotyně 

a Hrádku nad Nisou. Ve velkém počtu se do-



stavili také přátelé opery z Liberce. Nechy-

běli ani návštěvníci z Německa a Polska. 

Chotyni reprezentovala starostka Jana 

Mlejnecká a radnici v Hrádku nad Nisou za-

stupoval starosta Martin Půta. Benefici si 

nenechala ujít řada osobností – poslanec 

Parlamentu ČR Petr Skokan, liberecký pri-

mátor Jiří Kittner či básnířka Jana Štrob-

lová. 

Výstava: Výtvarná výstava doprovázející 

benefiční koncert se uskutečnila už popa-

tnácté. Umístění nalezla i tentokrát v sále, 

který se rozkládá vpravo od ústí schodiště 

na horním nádvoří;  v sousedním sále  záro-

veň byla prezentována díla, která předchozí 

vystavovatelé ponechali v Galerii sv. Barbo-

ry. Výstavu její kurátor Josef Vinklát z Li-

berce obsadil výběrem obrazů akademické-

ho malíře Jiřího Nepasického z Liberce. 

Vystavené obrazy představil Luděk Vele 

v rozhovoru vedeném s jejich tvůrcem. 

Vernisáž oživilo vystoupení Chrámového 

sboru Kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad 

Nisou, řízeného Rolfem Bartoschem. Malíř 

v Galerii sv. Barbory ponechal jedno své vy-

stavené dílo – Soutěska (uhel a akryl o 

rozměru 90 x 65 cm). 

Cena Eduarda Hakena: Druhým rokem 

Nadační fond angažovaných nestraníků, 

fungující s vědomím, že mezi námi žijí lidé 

v nezaviněné nouzi a že rozvoj kultury a 

vědy brzdí nedostatek finančních prostře-

dků, v součinnosti s Benefičními koncerty 

Grabštejn uděluji na podporu českých ope-

rních a komorních pěvců v seniorském věku 

Cenu Eduarda Hakena, předního českého 

pěvce. 

Cena Eduarda Hakena za rok 2010 byla udě-

lena na půdě Národního divadla při matiné 

uspořádaném v sobotu 28. března u příle-

žitosti 100. výročí Mistrova narození. Cenu 

obdrželi plzeňská sopranistka Libuše Bláho-

vá a bratislavský basista Ondrej Malachov-

ský. 

Benefiční výnosy v roce 2010 a jejich 

uplatnění: XVIII. benefice vynesla cca 202 

tisíc korun, z čehož cca 159 tisíc korun po-

chází ze sponzorských darů. Mezi sponzory 

vedle měst, obcí či firem figuruje také stá-

le více jednotlivců.  

Od minulého benefičního představení se za 

získané prostředky podařilo pořídit pět ko-

vových lustrů do dvou nově zrestaurovaných 

sálů ve východním křídle hradu. 

Bezprostředně po letošní benefici bylo 

z účtu BKG převedeno na povodňové konto 

OÚ Chotyně 100 tisíc korun. 

Propagace: Zevrubnou informaci o XVIII. 

benefici dostali novináři na tiskové konfe-

renci ve čtvrtek 12. srpna, uspořádané v Li-

berci, a to potřetí v reprezentačních pro-

storách LIF Group. Konference se vedle 

Luďka Veleho zúčastnili ředitel územního 

pracoviště Národního památkového úřadu 

PhDr. Miloš Kadlec, dále při benefici vysta-

vující malíř Jiří Nepasický a Josef Vinklát, 

kurátor výstav v Galerii sv. Barbory.  

Tištěné podklady stejně jako v předchozích 

letech připravil benefiční kronikář Karel 

Zeman. 

Jako mediální partner se vedle deníku Libe-

recký den již jedenáctým rokem osvědčila 

regionální televize Genus v čele s ředitelkou 

Alenou Roubalovou. Při koncertu byl za 30 

Kč prodáván program o formátu 14,7 x 21 

cm. Na přední straně barevné obálky byly 

snímky obrazů vloni věnovaných manžely 

Solovjevovými Galerii sv. Barbory, na zadní 

straně pak fotografie účinkujících v opeře 

Don Pasquale uváděné  při minulé benefici. 

Uvnitř programu byly otištěny pozdravný 

list ministra kultury ČR Václava Riedelbau-

cha, medailónky účinkujících, vystavujícího 

Jiřího Nepasického, jakož i  obou letošních 

laureátů Ceny Eduarda Hakena – Libuše 

Bláhové a Ondreje Malchovského. Text pro-

gramu stejně jako v předchozích letech 

kompletoval Karel Zeman a jeho montáž na 

zmíněný formát provedl Vít Štrupl. Program 

vytiskla liberecká firma Geoprint. 

Benefiční vstupenka, prodávaná za 100 Kč, 

měla podobu pohlednice, tentokrát s vyo-

brazením zrestaurovaného interiéru Kaple 

sv. Barbory. 



Koncert propagovaly dva plakáty – vedle 

tradičního plakát navržený studenty jablo-

necké umprumky ze třídy profesora Václava 

Bendy. 

Organizační zajištění: Také při XVIII. be-

nefici hlavní organizační role připadla cho-

tyňské starostce Janě Mlejnecké a jejímu 

Turistickému informačnímu centru, sídlící-

mu na nádvoří hrádecké radnice. Pracovnice 

centra Romana Vejstrková, její manžel ing. 

Jindřich Vejstrk s přáteli Lenkou a Ondře-

jem Brozovými zajišťovali vylepení benefi-

čních plakátů a prodej vstupenek i programů 

na Grabštejně. Šestým rokem se do benefi-

čních příprav výrazně zapojila chotyňská 

omladina; pomáhala zejména s úpravou scé-

ny, při transportu klavíru, s přenášením 

kostýmů a také s rozestavěním a úklidem 

židlí. Platným pomocníkem při organizaci 

představení byli  pracovníci hradu v čele 

s kastelánem Mgr. Janem Sedlákem. Vítanou 

pomoc poskytla grabštejnská Veterinární 

základna Armády ČR zapůjčením potřebného 

materiálu a umožněním průchodu na hrad 

přes své prostory. Lékařskou pohotovost 

během koncertu jistila opět MUDr. Ivana 

Pavlová z Hrádku nad Nisou. Poprvé za roky, 

kdy takto při benefici působí, musela se 

svými spolupracníky poskytnout akutní 

pomoc jedné divačce, jejíž kolaps přivodil 

cca 10minutové přerušení představení. 

O občerstvení účinkujících pečovala Marita 

Daňková. Josef Vinklát jako pozornost pro 

účinkující vytiskl grafiku od akademického 

malíře Jiřího Nepasického.  

Přátelské posezení: Příznivé počasí 

umožnilo uspořádat přátelské setkání 

účinkujících s pozvanými hosty na travnaté 

terase přiléhající k západní stěně hradu. O 

kulinářskou složku setkání se už posedmé 

postaraly chotyňské ženy z občanského 

sdružení Svazu žen. Značkové pivo opět 

nabízel Soukromý pivovar Svijany. Víno 

Vavřinecké a Rulandské šedé bylo zakoupeno 

z Habánských sklepů ve Velkých Bílovicích.  

Příjemnou náladu již podeváté umocňovala li-

berecká cimbálová muzika primáše Dušana 

Kotlára. 

Sponzoři: Na uspořádání XVIII. benefice 

finančně přispěla města Hrádek nad Nisou 

(20 000 Kč) a Liberec (10 000 Kč) a také 

obce Chotyně (5 000 Kč), Bílý Kostel nad 

Nisou (2 000 Kč), Nová Ves (1 500 Kč) a 

Rynoltice (1 000 Kč). V řadách sponzorů fi-

gurovali firmy i jednotlivci z Prahy (Fujitsu 

Technology Solution, s.r.o.), z Teplic (Seve-

ročeská vodárenská společnost), z Liberce 

(Arvinmeritor LSV, Syner s.r.o. a ing. Emil 

Dušek), z Jablonce nad Nisou (Nadace Pre-

ciosa a Marius Pedersen), ze Svijan (Sou-

kromý pivovar), z Hrádku n. Nisou (D Plast-

Eftec, Ernst Bröer, Pískovny, Zahradnictví 

Areca, Josef a Marie Slavíkovi, Eva a ing. 

Milan Faltusovi, ing. Milan Slabý) a v nepo-

slední řadě Josef Dlouhý a Svixi z Chotyně. 

Národní divadlo v Praze pro benefiční před-

stavení zapůjčilo kostýmy a velkou dodávku 

na jejich přepravu z Prahy na Grabštejn a 

zpět. 

Výtěžek: Na XVIII. benefici sponzoři při-

spěli v podobě přímých finančních darů a 

poplatků za prezentaci firemních značek 

159 000 korunami. Prodejem vstupenek a 

programů se získalo 42 750 korun. Náklady 

na koncert činily  93 800 korun. K 31. pro-

sinci 2010 byl stav položky na účtu 

390 224,04 Kč. 

                                 Pokračování příště 

 

7. ročník oslav mikroregionu 
Hrádecko-Chrastavsko 

V sobotu 10. září se konal 7. ročník oslav mik-
roregionu Hrádecko-Chrastavsko v Chrasta-
vě. Na náměstí byl bohatý kulturní program, 
stánky obcí nabízely výrobky svých šikov-
ných občanů. 
Probíhaly také sportovní soutěže a zde jsou 
výsledky a reprezentanti z naší obce. 
Nohejbalový turnaj: 

1. Chrastava 

2. Chotyně – tým pod vedením pana 

Čermáka 

3. Rynoltice 



4. Bílý Kostel nad Nisou 

5. Nová Ves 

6. Mníšek 

Střelba: 

1. Chotyně – reprezentovali manželé 

Kocourkovi 

2. Chrastava 

3. Mníšek 

4. Hrádek nad Nisou 

5. Kryštofovo Údolí 

6. Janovice v Podještědí 

7. Bílý Kostel nad Nisou 

8. Nová Ves 

Štafetový závod: 

1. Bílý Kostel nad Nisou 

2. Chotyně – reprezentoval M. Hrouda a 

děti 

3. Chrastava 

Kuželky: 

1. Rynoltice 

2. Bílý Kostel nad Nisou 

3. Chrastava 

4. Chotyně – reprezentovaly Mlejnecká a 

Morgensternová 

5. Nová Ves 

6. Janovice v Podještědí 

 

HASIČI RADÍ 

OBČANŮM 

Bouřek se bát nemusíte. Jak se 
při nich chovat? 

Déšť, blesky a hřmění – to jsou asi nejznáměj-

ší atmosférické jevy, které doprovázejí bouřky. 

Přidat se může i nárazový vítr, sněhové krup-

ky, nebo dokonce tornádo – a takové počasí 

nám může už značně znepříjemnit život.  

Pokud začne bouřka a jste zrovna doma, nepa-

nikařte, ochrání vás hromosvod. Jestliže vás 

ale bouřkové počasí zastihne venku, měli byste 

se mít na pozoru a řídit se následujícími pra-

vidly. 

Hasiči radí: 

 Je-li to možné, schovejte se do nej-

bližší budovy s hromosvodem. Nikdy 

se neschovávejte v osamocených sta-

vbách bez hromosvodu, jako jsou např. 

posedy. 

 Snažte se předejít tomu, abyste během 

bouřky byli na kopcích a holých plá-

ních. Pokud se ovšem v takové situaci 

ocitnete, neutíkejte, přečkejte bouřku 

v podřepu s nohama a rukama u sebe 

a neshlukujte se ve skupině lidí. 

 Když vás bouřka zastihne v lese, rela-

tivně bezpečné útočiště vám poskytne 

hustý nízký porost. Ovšem – pokud 

vane silný vítr, raději se lesu vyhněte. 

 Nikdy se neschovávejte pod osamělými 

stromy, hlavně ne pod těmi vysokými, 

vysoké osamocené objekty totiž přita-

hují blesky nejvíce. 

 Vyhněte se také vodním plochám 

a železným konstrukcím – i ty totiž 

velmi silně přitahují blesky. 

 Poslední důležitá rada – zbavte se 

kovových předmětů, netelefonujte, 

nepracujte s elektronickými ani ply-

novými spotřebiči. 

 

autor: plk. Mgr. Michaela Stará 

HZS Libereckého kraje 

 

Informace k budově 

železniční zastávky 
z oblastního ředitelství Správy železnic 

 

Zasílám vám informace k budově 

železniční zastávky ve vaši obci. 

Vzhledem k tomu, že jde o kulturní 

památku a každá oprava musí být dle 

zákona provedena na stavební povolení, 

vypsali jsme dle naší domluvy v letošním 

roce dvakrát výběrové řízení na opravu 

střechy. V prvním případě jsme měli 

nabídku s extrémně vysokou cenou a 



tudíž jsme ji s péčí řádného hospodáře 

nemohli přijmout, v druhém kole se nám 

nepřihlásil žádný zhotovitel. 

V roce 2023 vypíšeme výběrové řízení 

znovu a snad se podaří vybrat 

zhotovitele projektové dokumentace. 

 

Den otevřených dveří u hasičů 
V sobotu 3. září zorganizovali naši hasi-

či Den otevřených dveří u hasičů. Vše 

probíhalo u hasičské zbrojnice a přálo i 

počasí. Hasiči zde měli vystavenou svoji 

techniku a každý si mohl vše prohléd-

nout. Půjčili si i obrovský obrněný vůz, 

který se moc líbil nejen dětem. 

Pro děti byly připravené soutěže od 

hrádeckých hasičů a výherní balíčky. 

Bylo výborné občerstvení a prima nála-

da. Děkuji hasičům za hezkou akci. 

                                              Starostka 
 

Plánované přerušení provozu 

mateřské školy Chotyně  ve 

školním roce 2022/2023. 
 

Vánoční prázdniny: od pátku 23. 12. 

2022 do pondělí 2. 1. 2023. 

 

Hlavní prázdniny: od pondělí 17. 7. do 

neděle 13. 8. 2023. 

 

Plánované přerušení provozu 

školní družiny ve školním roce 

2022/2023. 
 

Prázdniny 

Podzimní: ve středu 26. 10. a ve čtvrtek 

27. 10. 2022. 

Vánoční: od pátku 23. 12. 2022 do 

pondělí 2. 1. 2023. 

Pololetní: v pátek 3. 2. 2023. 

Jarní: od pondělí 20. 2. do neděle 26. 2. 

2023. 

Velikonoční: ve čtvrtek 6. 4. 2023. 

Hlavní: od soboty 1. 7. do čtvrtka 31. 8. 

2023, vyučování začne 4. 9. 2023. 

 

Mimořádné termíny:  

Ředitelské volno: v pátek 18. 11. 2022. 

 

Veřejná sbírka pro útulek 
AZYL PES 

I v letošním roce máme kasičky na finan-
ční sbírku na Obecním úřadu Chotyně a 
v knihovně pro útulek AZYL PES v Krá-
sném Lese. Jednou za rok se kasičky 
otevřou, spočítají se peníze a ty se uloží na 
zvláštní účet útulku. 
V letošním roce jste svými příspěvky po-
mohli útulku na obecním úřadu částkou 
10 382 korun, v knihovně částkou 1 582 
korun, celkem to bylo 11 964 korun. 
Děkuji všem, kteří přispěli a kasičky již 
jsou zase zapečetěné a čekají na další 
korunky. 
 

Registrace k odběru zpráv 

z SMS info kanálu 

 
Z telefonu, do kterého chcete dostávat SMS 

info zprávy, které Obecní úřad Chotyně posílá 

pošlete tuto sms: 

 

IK CHOTYNE REGISTRUJ mezera 

PRIJMENI  

 

a tuto sms pošlete na číslo 736301599 

 

Doufám, že to takto bude fungovat, netýká se 

to těch, kteří  zprávy dostávají.  

                                                        Starostka 

 

Dotace z Fondu Libereckého 

kraje 
V letošním roce se obci podařilo získat 

dotaci z Dotačního fondu Libereckého 

kraje na podporu jednotek požární 

ochrany obcí Libereckého kraje na 



zakoupení nového nafukovacího člunu a 

vleku pod něho ve výši 70 000,- Kč. 

 

Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko 

získal z Programu obnovy venkova Fondu 

Libereckého kraje dotaci na poradce ve 

výši 72 000,- Kč. 

 

Sportovní odpoledne 
Tělocvičná jednota Sokol Chotyně 

pořádá pro děti a jejich rodiče v neděli 

18. 9. 2022 od 15.00 hodin před budovou 

sokolovny Chotyně. 

Disciplíny budou připraveny nejen pro 

děti, ale i pro rodiče. 

Občerstvení bude zajištěno v areálu 

závodu. 

SPORTU ZDAR 

 

Sobota 17. září 

Výstava zeleniny, 

ovoce a květin a 

Jablkobraní 
 

Kdo se chce pochlubit svými výpěstky – 

ovoce, zeleniny a květin a produkty 

z nich, můžete je donést před 17. 9. 

k paní Jarče Dlouhé nebo do hasičárny 

dne 17. 9. od 10.00 hodin. 

Zisk z této výstavy dostane MŠ a ZŠ 

Chotyně. 

 

Zapište si do kalendáře: 
 

Sobota 8. 10.  
Pouštění osvětlených lodiček od 18 hodin 

u sokolovny 

 

 

Sobota 15. 10.  
Fotbal. zápas Chotyně : Hlavice od 15.30 

hod. 

 

Pátek 28. 10.  
Lampiónový průvod na hrad Grabštejn 

 

Sobota 14. 10. 
Fotbal. zápas Chotyně : Zdislava od 

14.30 hod. 
__________________ 

 

Permanentní vstupenka do 
ZOO je na úřadu stále 

k dispozici. 
 

V sobotu 24. 9. od 9 hodin je 
 

Výlov grabštejnského 
rybníka 

 

Přijďte se podívat, co 
v grabštejnském rybníku vyrostlo. 

Něco teplého na zahřátí bude 
připraveno. 

 
V úterý 20. září od 18.00 hodin se koná ve 

Sport baru pod nádražím 

 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 

OBECNÍHO ZASTPITELSTVA 

 
Program: 

1.Určení návrhové komise, zapisovatele a 

ověřovatelů zápisu 

2.Hospodaření obce k 31. 8. 2022  

3.3. změna rozpočtu na rok 2022  

4.Prodej pozemků 

5.Výjimka z minimálního počtu žáků pro 

školní rok 2022/2023 

6.Různé 
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