
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva 

obce Chotyně 

konané dne 21. listopadu 2022 

 

 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 

 

1/ Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 

13 členů zastupitelstva. 

 

2/ Schvaluje všemi hlasy 4. rozpočtovou 

změnu na rok 2022 

 

Příjmy 

Daň z příjmů FO plátci      +100 00,-   

Daň z příjmů FO poplatní  + 30 000,-                                        

Příjem z DPFO                   + 50 000,-                                                            

Daň z příjmů práv.osob      + 100 000,-                                         

Příjem z DPH                     + 900 000,-                                                        

Neinv.přijaté transfery ze st.roz   + 17 900,-                               

Správa v lesním hosp.    – 15 000,-                                               

Neinvestiční transfery od krajů   + 19 000,-                                 

Přijaté peněžní neinv.dary    + 103 000,-  

                                       

Celkem příjmy  + 1 305 800,-                                                          
 

Výdaje  

Ostatní záležitosti pozemních kom.                            

+    120 000,- 

Ostatní sportovní činnost                                            

+      10 000,- 

Komunální služby a územní rozvoj                             

+ 1 500 000,-   

Sběr a svoz kom. odpadů                                             

+    100 000,- 

Péče o vzhled obcí a veř.zeleň                                     

+      50 000,- 

 

 

 

 

Požární ochrana                                                            

+      50 000,- 

Celkem výdaje                                                            

+ 1 830 000,- 

 

Financování je plus 524 200,-  Kč 

 

3/ Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o zřízení 

věcného břemene- služebnosti č.IV-12-

402163/VB01 

 

4/ Schvaluje všemi hlasy Dodatek č.2 

k veřejnoprávní smlouvě- Městská policie. 

 

5/ Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene- 

služebnosti parc.č.999/15. 

 

6/ Schvaluje všemi hlasy Výsledek z dílčího 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2022. 

 

7/ Schvaluje všemi hlasy Zrušení zástavního 

práva na nemovitosti č.p.175,136,234,75. 

 

8/ Zamítlo Žádost o odkoupení pozemků 

parc.č.344/3 a 344/4. 

 

9/ Zamítlo všemi hlasy prodej služebního auta 

Suzuki. 

 

10/ Schvaluje všemi hlasy Plán práce na rok 

2023. 

11/ Schvaluje všemi hlasy Rozpočtové 

provizorium na začátek roku 2023 do doby 

schválení rozpočtu v únoru 2023. 

 

12/ Schvaluje všemi hlasy členy výboru: 

Ročník 30                       Prosinec 2022                            ZDARMA 

 

Před 60 lety dne 29. září 1962 byla otevřena nová sokolovna.  

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

 
 



Členové finančního výboru: Petr Janek a Jana 

Štefanová 

Členové kontrolního výboru: Jan Fico a Tomáš 

Malec 

Členové osadního výboru: Petr Janek a 

manželé Cejnarovi 

 

13/ Schvaluje všemi hlasy Žádost o 

individuální dotaci na cyklostezku Dolní 

Suchá- Chotyně. 

 

Zapsala: K. Zemanová 

  

Grabštejn 
Pošesté a letos naposledy se vydáváme za 
historií školních budov, 
které přestaly sloužit původnímu účelu. A dnes 
to nebude ani daleko z minulých Václavic se 
přesuneme jen do sousední vesnice. Přesněji 
řečeno do podhradí Grabštejna, kde nás čeká 
školní budova, jakou nikde jinde nenajdeme. 
Životopis grabštejnské školy je celkově hodně 
neobvyklý. Už proto, že Grabštejn je poměrně 
malá obec – jen pár budov kolem hradu a o 
něco větší vesnice dole pod kopcem. Seznam 
školou povinných dětí tu proto nikdy netvořily 
stovky jmen jako ve větších obcích. Naopak, v 
adresáři pro roky 1910–11, kdy měla škola 
patrně nejvyšší stav, nalezneme 41 žáků. 
Abychom ale nepředbíhali – vraťme se nejprve 
do doby, kdy se v grabštejnském podhradí 
teprve začínalo učit. 
Přesné datum neznáme, existuje však doklad, že 
škola v Grabštejně fungovala už v roce 1739. O 
něco později, roku 1764, měla být v obci 
postavena pobočka školy, zřejmě hrádecké. 
Před rokem 1790 tu učil jistý Vinzenz Hübner, 
který byl pedagogem právě v sousedním Hrádku 
nad Nisou. Po něm pak následovala řada učitelů 
– v 18. století ještě tři další a v 19. století 
neuvěřitelných 14 pedagogů. Kompletní přehled 
jmen a roků působnosti jako obvykle předkládá 
Resselova vlastivěda ze začátku 20. století, která 
nás provází celým naším seriálem. 
 V lednu 1874 se grabštejnská škola stala 
samostatnou obecnou jednotřídkou, o dva roky 
později v ní byla zavedena také průmyslová 
výuka. S postupem doby ale přestala vyhovovat 
původní školní budova, která fakticky sloužila 

vzdělávání až do roku 1900. Mezitím proto byla 
postavena škola nová, okolnosti jejího vzniku 
jsou ale v regionu unikátní – nepostavila ji totiž 
obec, jak bylo obvyklé, nýbrž vrchnost. Hrabě 
Eduard Clam‑Gallas 
v prosinci 1898 nabídl zaplatit stavbu za 
podmínky, že budova zůstane majetkem 
vrchnosti a ta bude oprávněna si objekt kdykoli 
převzít. Po dobu, kdy se bude v budově učit, pak 
provozní náklady ponese obec. Nabídka byla 
přijata, 
5. dubna 1899 se začalo stavět a 1. září 1900 po 
příslušných ceremoniích vyučovat. 
A máme tu další zvláštnost. Zatímco téměř 
každá jiná vesnická 
škola svou mohutností předčí ostatní budovy v 
obci, ta grabštejnská je z úplně jiného těsta – 
roztomilý zdobný domeček napodobující 
měšťanský dům s mansardovou střechou. Škola 
byla patrně po celou dobu existence 
jednotřídkou a o výuku se tu dělili tři učitelé – 
všeobecný pedagog, vzdělavatel v oblasti 
náboženství a učitelka průmyslové výchovy. 
Vzdělávání v nové grabštejnské škole ale mělo 
poměrně krátké trvání – učilo se tu maximálně 
ještě pár let po vzniku Československé 
republiky. Škola není jako činná uvedena už v 
adresáři pro rok 1925, kdy je na její adrese čp. 
32 zapsána živnost obuvníka. O dva roky později 
tu měla bydlet úřednická rodina. 
Po druhé světové válce se změnilo ještě víc, 
dům byl dále používán pro byty a byl v něm 
zřízen dokonce obchod. Roztomilá budova 
naproti hradu ale dostala poměrně těžký zásah 
– po stranách ji obstoupily přístavby, které se k 
původní budově vůbec nehodily a chátraly 
společně se starými prostorami až do silně 
nevzhledného stavu. Naštěstí i v Grabštejně 
platí „konec dobrý, všechno dobré“. Obecní 
úřad Chotyně, pod který Grabštejn spadá, 
bývalou školní budovu koupil a nechal důkladně 
rekonstruovat. Zmizely přístavby, fasádě se 
vrátila zdobná tvář a na průčelí se dokonce 
rozsvítil i původní nápis Volksschule. Učit se tu 
sice už nebude, ale byty, které ve škole vznikají, 
jistě jejich obyvatelům přinesou samou radost. 
 

Lubor Lacina 
Za pomoc s přípravou článku děkujeme paní 
Janě Mlejnecké a panu Vítu Štruplovi. 
 



HASIČI RADÍ OBČANŮM 

  

Vstup na zamrzlou vodní plochu 
může být riskantní 

 

 
  

K zimním radovánkám patří 
neodmyslitelně sportovní aktivity. Jakmile 
se hladiny rybníků, vodních nádrží při 
delších a silnějších mrazech pokryjí vrstvou 
ledu, vyrážíme si zabruslit nebo se 
procházet po zamrzlém rybníce či 
přehradě.  
 
Jenže to, co se jeví na první pohled jako 
zábava, se rychle může změnit v boj o 
život. Stoupnout na tenký led a zahučet do 
mrazivé vody je pro mnohé z nás noční 
můrou. Před vstupem na led musíme ověřit 
jeho pevnost, nejlépe dupnutím na okraj 
vodní plochy. Je vhodné vstupovat na led v 
čase, kdy celodenní teploty klesnou pod 
bod mrazu po dobu deseti dnů a tloušťka 
ledu je aspoň dvacet centimetrů. Pokud 
přeci jenom uslyšíme praskání, vraťme se 
ihned na břeh, to samé platí pro trhliny, 
praskliny v ledu. Jestliže se už někdo 
propadne pod led, nikdy se k danému 
místu nepřibližujte vestoje, ale v kleče nebo 
plazením, na pomoc si vezměte hokejku, 
případně delší větev, bundu, opasek nebo 
lano. Je praktické, aby někdo zůstal na 
břehu a měl u sebe nabitý mobilní telefon a 
věděl, kde se nachází (název vodní plochy, 
nejbližší ulice, číslo domu, pouliční lampy, 
GPS souřadnice aj.). Zachráněnému se po 
vytažení z vody snažme zajistit teplo a 
suché oblečení. V případě šoku nebo 
silného podchlazení přivolejme 
zdravotnickou záchrannou službu na čísle 
155 nebo hasiče na lince 150 či 112. Při 
selhání základních životních funkcí zahajte 

okamžitě resuscitaci zachraňovaného a 
pokračujte v ní až do příjezdu záchranářů. 
 
 

autor: kpt. PhDr. Tomáš Beneš 

HZS Libereckého kraje 
 
 

Poděkování  

 

Dne 26.11.2022 proběhly u nás na hřišti již 

tradiční 8. vánoční trhy a i my jsme nechyběli 

s naším stánkem s občerstvením....A bylo se 

opět na co těšit, od úžasných bramboráku v 

podaní Věrušky Krejčová a Haničky Hejlkové, 

tak klobás od Pepi Krčka, tak parků v rohlíku 

od Věrky Boštické, kýty od Miloše Klapky tak 

i náš tradiční Chotyňsky svařák od Mirka 

Drahoňovského a klasiky, teplého čaje pro 

dětičky zdarma . 

Vše se snědlo a i vypilo a veškerý čistý 

výdělek, který letos byl 11000,-  jsme jako loni 

zaslali na účet Nadačního fondu Šance 

onkoláčkům.  

Všem, kteří se u nás zastavili a cokoliv 

zakoupili ze srdce děkujeme, že přispěli na 

dobrou věc, která má smysl kor v této nelehké 

době pro všechny. 

 

Všem lidičkám přejeme ze srdce krásný a 

pohodový předvánoční čas, veselé Vánoce a 

moře zdravíčka v novém roce.  

 

Klapkovi 

 

 

ADVENTNÍ TRHY 
 

V sobotu 26. listopadu 2022 u nás vypukly 
už 8. adventní trhy. Pro letošní rok se mi 
přihlásilo kolem 38 stánkařů, což už je 
pořádné číslo. Je vidět, že se všem u nás 
líbí, když za těch pár let tolik narostly. 
Předpověď na tento den nevypadala moc 
hezky, ale nakonec se nám mračna vyhla 
obloukem a ve 13 hodin vše mohlo začít. 
Co se týče stánků, byla to krása, oči 
přecházely nad rozmanitostí nápadů 
všech šikovných stánkařů. Součástí opět 
byly i dílničky pro děti, kde si pro tento rok 
mohly vyrobit skřítka, ozdobit perníček a 
polepit šišku. Kolem 16. hodiny nás 
potěšily děti ze ZŠ svým krásným 



vystoupením a zazpíváním koled. Po 
celou dobu se nám o nasycení a 
napojení ( či opojení :- ) postaraly holky 
Hanka a Jitka a jejich kamarádi. 
Nedokážu odhadnout množství lidí, 
protože na tak velkém prostoru jako je 
hřiště se rozprostřou, ale ani bych se 
nedivila, kdyby to bylo kolem 1500 lidí. 
Takže za letošek mám opět radost , jako 
každý rok , že vše krásně vyšlo. A moc 
moc děkuji za pomoc své mamince Janě 
Mlejnecké ( se vším ), Obecnímu úřadu a 
lidem v něm, holkám u občerstvení a mým 
kamarádkám, které mi jsou vždy k ruce a 
pomáhají u dílniček s dětmi. Těším se na 

další ročník . Dita 😊 

 

 

VÝLET ZA HISTORIÍ 

 
Klienti Senior Parku žijí aktivně a s naší 

pomocí mají k dispozici bohatý kulturní 

program. V létě jsme s naší partou seniorů 

navštívili zámek Sychrov, kde probíhala 

ojedinělá putovní výstava s názvem České 

korunovační klenoty aneb Osudy 22 

korunovaných panovníků. Dozvěděli jsme se, 

jak je příběh korunovačních klenotů navždy 

spojen s dějinami českého státu od dob Karla 

IV. Výstava všechny moc zaujala. Mohli si 

dokonce s replikami také vyzkoušet, jak se 

královská koruna nosí, jak jim sluší a to nás 

všechny velmi pobavilo. Po krásném zážitku z 

výstavy jsme si dopřáli v zámecké cukrárně 

kávičku a zákusky. Byl to velmi příjemně 

strávený den, který všechny pohladil po duši. 

Tahle parta si takové akce umí užít. 

 

Být aktivní ve vyšším věku u nás není 

nemožné 

 

 

SENIOR PARK, Hrádek nad Nisou, Štěpánka 

Fedáková 

 

 

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY 
 

Na obecním úřadě je možno si vyzvednout 

nové jízdní řády. 

 

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 
 

Milý malý i velký spoluobčané, obracím se na 

Vás s prosbou o napsání vánočního příběhu, 

který bude otištěn v příštím čísle Chotyňáčku. 

Příběhy noste na obecní úřad a nebo posílejte 

na e-mail: ou.chotyne@volny.cz 

 

 

Veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva 
 

Dne 19.12.2022 od 18,30 hodin se koná 

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva. 

Program je na vývěskách. 

 

 

 
 

 

PŘEJEME VŠEM 

KRÁSNÉ A KLIDNÉ 

PROŽITÍ VÁNOČNÍCH 

SVÁTKŮ A V NOVÉM 

ROCE HODNĚ 

POHODY , ÚSPĚCHŮ A 

HLAVNĚ ZDRAVÍ 
 

 

 

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 
 

Od 23.12.2022 do 30.12.2022 je uzavřen 

Obecní úřad. Poslední platby v pokladně 

přijímáme do 22.12.2022 do 12 hodin. 

 

 

 

 

Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 

MK U 11 793. 

mailto:ou.chotyne@volny.cz


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


