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121 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v obci (1890)
21. června 1975 – slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice
V roce 1950 byly Chotyně a Grabštejn spojeny do jednoho celku
Jen pro upřesnění, nechávám v rámečku všechna výročí, protože loni jsme
si je nemohli pořádně oslavit – oslavíme si je letos.
Hlavní úkoly v roce 2011.
Hlavním úkolem pro letošní rok je dostavět
Dům s pečovatelskou službou. Pevně věřím a
doufám, že se nám to podaří.
Dalším úkolem je opět zkulturnit středovou plochu – procházková zóna podél řeky s lavičkami, dětská hřiště, fotbalové hřiště a obnovit
zeleň. Jak dovolí počasí, dáme se do práce a zase
bude kam chodit na procházky.
Na jaře také konečně doděláme inženýrské
sítě pro pozemky pod tratí. Pilířky elektřiny tam již
jsou i nová trafostanice.
Přeji nám všem, ať jsme hlavně zdraví,
ať máme radost z dobře udělané práce a ať se
umíme hezky pobavit při společných akcích.
starostka

Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 14. prosince 2010.
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 11, od
bodu 1 12 a od různého 13 členů zastupitelstva.
2. Schvaluje všemi hlasy přítomnných (12) žádost
o úvěr ve výši 35 milionů korun na dostavbu
Domu s pečovatelskou službou u Komerční banky
a.s.
3. Schvaluje všemi hlasy přítomných (12) tyto
členy výborů a komisí zastupitelstva:
finanční výbor – členové p. J. Vele a p. R. Chlupsa
kontrolní výbor – členové p. P. Janek a p. R. Jor

Sbor pro občanské záležitosti – předseda – p. V.
Landová, členky p. V. Markovičová, p. J. Velová,
p. J. Bímová, p. A. Holická, p. I. Barešová, p. K.
Nováková
Komise pro přidělování půjček z Fondu obce na
opravy domů se neurčuje, její činnost bude
vykonávat rada obce.
Osadní výbor Grabštejn – předseda – p. P. Janek,
člen – p. S. Cejnar
4/ Schvaluje všemi hlasy přítomných navrženou 3.
změnu rozpočtu na rok 2010:
Příjmy
daň z přidané hodnoty
+ 150 000,poplatky za uložení odpadu
+ 300 000,odvod výtěžku z prov. loterií + 30 000,dotace z MMR
+ 780 000,dotace pro školu
+ 293 394,prodeje pozemků
- 600 000,dotace – povodně (z KÚ)
+ 75 942,60
celkem příjmy
+ 1 029 336,60- Kč
Výdaje
vnitřní obchod – internet
pitná voda
odvádění a čištění odpad. vod
dotace pro školu
ostatní záležitosti kultury
ostatní tělovýchovná činnost
ostatní zájmová činnost
půjčky obyvatelům
nebytové hospodářství
pohřebnictví
výstavba inžen. sítí
veřejná zeleň
krizové řízení
ostatní osobní výdaje
povinné pojistné
celkem výdaje

+
6 000,- 29 000,+ 10 000,+ 293 394,+ 10 000,- 50 000,- 50 000,+ 40 000,+ 50 000,- 40 000,- 900 000,+ 20 000,+ 1 000 000,+ 60 000,+ 90 000,+ 510 394,- Kč

5/ Schvaluje všemi hlasy přítomných (12)
rozpočtové provizorium na začátek roku 2011 do

doby schválení rozpočtu v únoru 2011. V měsíci
lednu a únoru budou financovány běžné provozní
náklady obecního úřadu a pokud budou na účtu
větší finanční prostředky, bude splácen dluh firmě
CL EVANS.
6/ Schvaluje všemi hlasy přítomných (12) předložený plán práce zastupitelstva na rok 2011.
7/ Schvaluje všemi hlasy přítomných (12) předložený Jednací řád zastupitelstva obce Chotyně.
8/ Schvaluje všemi hlasy přítomných (13) cenovou
přílohu firmy A.S.A. pro rok 2011.
9/ Schvaluje všemi hlasy přítomných (13) poplatek
za likvidaci odpadů pro rok 2011 ve výši 350,- Kč
na osobu, děti do 10-ti let jsou osvobozeny.
Jak jste si jistě všimli, výše poplatku za likvidaci
odpadu zůstává ve stejné výši, úspory budeme
hledat jinde. Rozhodli jsme se oplotit sběrné místo,
kde bude tříděn odpad a kde budou určeny hodiny,
kdy budete moci odpad do kontejneru vyvézt.
Chceme tak zabránit tomu, aby nám do kontejnerů
vozili odpad i z jiných obcí, což se v současné době
stává velmi často. O místě a režimu provozování
budete včas informováni.
10/ Berou na vědomí Dílčí přezkoumání hospodaření obce Chotyně za rok 2010, při kterém nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
11/ Ukládají Obecnímu úřadu připravit na lednové
zasedání seznam dlužníků nájemného.

Zpráva o činnosti jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Chotyně za
rok 2010
(z výroční schůze SDH)
V roce 2010 jsme se zúčastnili celkem osmnácti zásahů, z toho byly čtyři požáry, jedna dopravní nehoda, pětkrát technická pomoc, pětkrát únik nebezpečných látek a třikrát živelná pohroma.
Dvakrát se naše jednotka zúčastnila výcviku
v polygonu, na jaře v Žitavě a na podzim
v Jablonci nad Nisou. V červnu jsme pod vedením kolegů z Hrádku nad Nisou prodělali
výcvik s nornými stěnami. Na konci listopadu
jsme prošli školením o práci na vodě.
V průběhu roku jsme se pravidelně scházeli
k údržbě materiálu, techniky a dalším činnostem, o které jsme byli požádáni. V zimě se

pravidelně účastníme teoretické přípravy
v Hrádku nad Nisou.
A nyní k některým zásahům tohoto roku:
Nejvíce nás letos zaměstnala příroda svými
rozmary. První přišel na konci května, kdy se
po vydatných deštích a kroupách rozvodnil
potok z rybníku Zaďák (nejen Zaďák, ornice šla ze všech polí v tom směru). Zatopen,
spíše zabahněn, byl střed obce. Na úklid se
sešla hojná účast, všichni přidali ruku k dílu.
Byla to jen malá předehra k tomu, co mělo
přijít.
7. srpna 2010 nad ránem ve 3.30 hod. se začala odehrávat největší přírodní katastrofa
v historii Chotyně, kdy po vydatných deštích
stoupaly všechny toky na území obce. Opět
nás jako první zaplavil potok od Zaďáku. Po
šesté hodině byl vyhlášen 3. SPA na řece Nise. V ranních hodinách se rozvodnil i Grabštejnský potok. Všichni ohrožení byli informováni o vývoji situace a předpovědi vývoje
události. Na záchranných pracích se podíleli
nejen členové našeho sboru, ale i firmy a
občané obce.
V odpoledních hodinách jsme přišli o naši cisternu, byla zaplavena při záchranných pracích. Všichni ohrožení byli evakuováni jak
naší jednotkou, tak vojáky ze základny
Grabštejn. V nočních hodinách všechny toky
kulminovaly. Po ranním poklesu jsme pomalu
zjišťovali rozsah nastalé zkázy. Od rána 8.
8. 2010 bylo v hasičárně zřízeno centrum
humanitární pomoci a začalo se s likvidací
povodně. Pomoci s likvidací škod se dostavila
jednotka AČR ze základny Tábor.
O zabezpečení našeho zázemí se v hasičárně postaraly naše členky spolu s dalšími dobrovolníky. Za to jim chci velmi velmi poděkovat. Poděkování patří všem, kteří povodněmi prošli a odvedli obrovský kus práce,
hlavně však naší paní starostce zato, s jakým
nasazením se vrhla do boje s povodní a jejími následky.
Tato povodeň se označuje jako tisíciletá a
je obdivuhodné, jak se naše obec rychle
vzpamatovala.

V září nás ještě jednou potrápil rybník Zaďák, ale ve srovnání se srpnovými událostmi
následky byly minimální.
O povodních jsme přišli o naši cisternu. Cena
opravy byla velmi vysoká, tak se hledalo náhradní řešení. Obec Cítov nám jako dar nabídla vozidlo stejného typu na náhradní díly,
za což jim patří veliký dík. Z tohoto vozidla
byly použity potřebné díly a cisterna se nám
vrátila z opravy 8. října.
Naše druhé vozidlo AVIA, které muselo všechny likvidační práce o povodních zvládat
samo, volalo po generální opravě. Vedení
obce po konzultaci s námi se rozhodlo zakoupit zásahový vůz Volkswagen Transporter z obce Líšťany (byla to obálková metoda

a my jsme nad druhým zájemcem vyhráli o
10,- Kč, celkem nás plně a účelně vybavené
auto stálo 351 111,- Kč).

Po zakoupení tohoto vozu byla AVIA darována SDH z Nové Vsi, který přišel o veškerou
techniku a vybavení.
Na závěr své zprávy chci poděkovat vedení
obce v čele s paní starostkou, kolegům
z Hrádku nad Nisou za pomoc a spolupráci a
vám všem za práci, kterou jste vykonali.
Jan Fico, velitel SDH

Zpráva o činnosti mladých hasičů
Na začátku roku jsme se zúčastnili soutěže
Požární ochrana očima dětí, kde se v okresním kole v kategorii kreslení umístila Kačka
Gregorová na třetím místě.
17. 4. jsme byli na soutěži Jeřmanický víceboj a zúčastnili jsme se ve dvou družstvech
(dívky a chlapci). Děvčata skončila na 17.
místě a chlapci na 18. místě.
Ve dnech 10.- 16. července jsme s dětmi
odjeli na soustředění v rámci celoroční
hasičské přípravy. Zavítali jsme do kempu
Vikletice u Nechranické přehrady. Celý
týden byl naplněn hrami a soutěžemi a díky
vysokým teplotám také skoro nepřetržitým
koupáním na přehradě. Nacvičovali jsme
štafetu dvojic, požární útok, značky, uzle a
vše, co k hasičině patří.

Navštívili jsme místní pouť, děti se mohly na
nedalekém statku podívat na domácí zvířátka (kozy, prasata, krávy) a také se projely
na koni. Tímto bychom chtěli poděkovat Iloně Moravcové, Jaromíru Moravcovi a Miroslavu Drahoňovskému st. za zařízení všech
potřebných věcí okolo celého pobytu. Také
obecnímu úřadu za podporu našeho soustředění – zajištění dopravy, a hasičům z Hrádku
nad Nisou za zapůjčení vozidla.
2. 10. jsme se zúčastnili soutěže v branném
závodě nazvaném „Mníšecké kolečko“, kde
se naše děti umístily na 7. místě.
Na konci října jsme s malými hasiči navštívili
ZOO Liberec. Vyzkoušeli jsme si, jak se pletou ze starých hasičských hadic houpačky
pro opice. Každé z dětí dostalo knížku o liberecké ZOO. Odpoledne jsme věnovali prohlídce Zoologické zahrady s odborným výkladem. Zavedli nás ke slonům, které jsme
měli možnost krmit. Dostali jsme se také do
zadní části pavilonu tropů a viděli, kde se
odchovávají mláďata hadů.
Tímto bychom chtěli poděkovat p. Iloně Moravcové za pomoc s hlídáním dětí.
K. Dvořáková, vedoucí

Zpráva činnosti o.s.Svaz žen
Chotyně v roce 2010
Dne 20.3. jsme pořádaly již tradiční maškarní
ples ve stylu zdravotníků. Ples se vydařil a
v počtu doktorů a sestřiček jsme měly na sále
malou nemocnici. Přišly také jiné masky, které
jste si mohli na fotkách prohlédnout na obecním úřadě ve skříňce. Děkujeme všem, kteří
na náš ples chodí a podporují nás. Zároveň
děkujeme všem sponzorům a těm co nám pomáhají a těšíme se na letošní ples, který bude
19.3.2011 ve stylu „italská mafie“.
Dne 15.5. jsme měly oslavu matek v restauraci „U LIP“. Děkujeme majitelům za připravené občerstvení a příjemné posezení.
Dne 5.6. jsme obnovily pořádání Pohádkového lesa v rámci Dětského dne dětí. Zúčastnilo
se asi 140 dětí a dá se říci, že víc jak polovina
nebyla z Chotyně. Jsme rádi, že naše akce, které pořádáme pro děti jsou oblíbené v širokém
okolí.

Dne 26.6. jsme zabezpečovaly občerstvení při
vítání víly Nisa, který pořádá obecní úřad.
Zároveň jsme měly pozvané různé atrakce :
jízda na čtyřkolkách, jízda na koni, parašutisty, potápěče, vojenská technika, modely autíček a letadel, hasiče, myslivce atd. Všem děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Dne 28.8. jsme připravovaly občerstvení pro
p.Veleho na hrad Grabštejn v rámci benefice.
Opět všem děkuji za pomoc a také bych ráda
poděkovala VÚ Grabštejn za propůjčení kuchyně na přípravu občerstvení.
Dne 4.9. jsme pekly koláče, buchty a jiné sladkosti na Worldfest na hradě Grabštejn.
Dne 18.9. jsme jely na dvoudenní výlet do jižních Čech. V Českém Krumlově jsme si prohlédly zámek a staré město a navečer jsme jely
na Blanický mlýn u Prachatic, kde jsme měly
zajištěno ubytování s večeří a snídaní. Někteří
do tohoto místa jezdíme na dovolenou a ti co
zde byli poprvé byli příjemně překvapeni
okolím a výbornou kuchyní. Jelikož jsme
většina z nás byly postiženy srpnovou povodní, tak jsme si potřebovaly odpočinout a přijít
na jiné myšlenky. Zároveň jsme nabídly lidem, kteří také byli zasaženi povodní, jestli by
nejeli s námi a oni tuto nabídku s radostí přijali. Samozřejmě i pro ně byl tento výlet hrazen
z pokladny sdružení. Poděkování patří p.Havlátovi /autubusová doprava/, který nám dal
na vyúčtování dopravy povodňovou slevu,
tuto slevu jsme dostaly také na Blanickém
mlýně na ubytování. Moc děkujeme. Výlet se
vydařil, počasí nám přálo a tak jsme se alespoň trochu odreagovaly a mohly se pustit do
nekonečného úklidu škod po povodni.
Dne 13.11. jsme měly výroční schůzi tentokrát
na chatě místních myslivců na Grabštejně. Již
pár let jsme neměly oslavy ve své režii a tak
nás mladší členky mile překvapily s perfektním zajištěním této akce. Poděkování patří jak
myslivcům za zapůjčení chaty, tak členkám za
přípravu této akce. Nesmím zapomenout poděkovat p.Kavanovi za výbornou večeři a
p.Klapkovi, který nám zajistil hudbu.
Dne 4.12. jsme pořádaly mikulášskou nadílku
v prostorách K2. Přišlo asi 110 dětí, kterým
předali balíčky mikuláš, anděl a čerti / manželé Charvátovi s rodinou/ moc děkujeme.
Poděkovat musíme také provozovateli diskoték v K2 p. Bažantovi za bezplatný pronájem a
produkci hudby.

Dne 24. 12. jsme se již tradičně sešly na hradě
Grabštejn při vánočním rozjímáním.
Toto byla činnost našeho sdruženi v loňském
roce a dá se říci, že se vše bude opakovat i
v roce letošním. Doufám, že jediná změna bude výlet, na který pojedeme bez myšlenek na
povodeň.
Dovoluji si vám popřát hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v tomto roce 2011.
Za o.s.Svaz žen Chotyně Jaroslava Krejcarová

Program Multifunkčního
centraTrojzemí
předprodej vstupenek na www.evstupenka.cz
Jíst, meditovat, milovat – 18.1. od 19 hod. (89,-)
americký romantický film
Gulliverovy cesty 3D – 20.1. od 17 hod. (129,-)
česká premiéra, rodinná komedie USA
Nevinnost – 20.1. od 20 hod. (89,-)
česká premiéra, drama
Shrek: Zvonec a konec 3D – 23.1. od 16 hod.
(109,-) – animovaná komedie USA
Gulliverovy cesty 3D – 25.1. od 17 hod. (129,-)
Tron: Legacy 3D – 25.1. od 20 hod. (129,-)
akční sci-fi, USA
Na vlásku 3D – 27.1. od 17 hod. (165,-)
česká premiéra, animovaná komedie USA
Cizinec – 27.1. od 20 hod. (109,-)
česká premiéra, drama USA
Hon na čarodějnice – 1.2. od 17 a od 20 hod.
(89,-) – fantasy thriller USA
Méďa Béďa 3D – 3.2. od 17 hod. (129,-)
česká premiéra, rodinný film USA
127 hodin – 3.2. od 20 hod. (89,-)
česká premiéra, drama USA
Záměna – 8.2. od 20 hod. (89,-)
komedie USA
Fimfárum – do třetice všeho dobrého 3D 10.2. od
17 hod. a 13.2. od 16 hod. (139,-)
česká premiéra, animovaný film ČR

Myslivecké sdružení Chotyně, o.s.
vás zve na

XXII. MYSLIVECKÝ PLES
22. 1. sokolovna Chotyně od 20 hod.
Hraje skupina K-MUSIC z Nymburka
Myslivecká kuchyně a bohatá tombola
Dražba divočáka
Světelná show
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo
MK ČR E 11 793.

