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ZDARMA

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
Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 25. ledna 2011.
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, ţe zasedání se zúčastnilo 14
členů zastupitelstva.
2. Schvaluje všemi hlasy přítomných, ţe fond
půjček bude účtován jako běţný účet obce.
Mít fond půjček byla povinnost, dokud obec čerpala na půjčky prostředky z Fondu rozvoje bydlení,
v současné době obec má na půjčky vlastní prostředky, tudíž je možno vše účtovat jako běžný účet,
číslo účtu zůstává stejné
3. Schvaluje všemi hlasy přítomných změnu
nájemce u chaty v Dolánkách. Novým nájemcem
bude paní Věra Krejčová.
4. Schvaluje všemi hlasy přítomných odepsání
dluţné částky ve výši 32 265,- Kč – dluh p. J. Šoltyse na nájemném z důvodu úmrtí jmenovaného.
Dále se zastupitelé zabývali:
- rozpočtem na rok 2011, byl předložen a diskutován návrh rozpočtu, rozpočet je možno ještě celý
měsíc do dalšího veřejného zasedání připomínkovat, na únorovém zasedání bude předložen ke
schválení
- nabídkou p. Vedrala umístit na pozemky před
bývalou Pragovkou stroj na drcení pneumatik .
Zastupitelé jednomyslně nesouhlasí s umístěním
tohoto stroje, ani stavební úřad by toto nepovolil,
protože v ÚP jsou pozemky určeny pro výstavbu
RD
- umístěním sběrného dvora, byl předložen návrh,
umístit dvůr za Jednotu, rada zjistí realizovatelnost
- zastupitelé byli informováni o dlužnících a výši
jejich dluhu, doporučili napsat dopisy s nabídkou
splátkového kalendáře, pak připravit výpovědi, u

neplatičů služeb odstavit vodu, pokud nedojde
k nápravě

Obec připravuje sběrný dvůr
Z důvodu úspory finančních prostředků jsme se
rozhodli vybudovat sběrný dvůr. Do našich kontejnerů, které vyváţíme za naše peníze, vozí mnoho cizích lidí svůj odpad. Tomu chceme zamezit a
věříme, ţe zjistíme značnou finanční úsporu.
Dvůr bude umístěný za Jednotou, bude oplocený a
bude mít provozní dobu – i o víkendu. Budeme zde
také více dbát na třídění odpadu, aby se zbytečně
neplatilo za odpad, za který se platit nemusí nebo
se platí jiné částky. Od kdy bude otevřený, se včas
dozvíte.

Žádost Národního muzea Praha
Národní muzeum se obrací k široké veřejnosti se žádostí o pomoc při sběru dokumentů,
fotografií a předmětů vztahujících se k tématu parlamentních VOLEB v českých zemích ve dvacátém století. Zaslané artefakty
obohatí naše poznatky o tomto fenoménu a
budou rovněž využité na výstavě Národního
muzea s názvem „VOLBY“, jež se bude konat
v Národním památníku na Vítkově ve druhé
polovině roku 2011. Posléze budou uloženy
v depozitářích NM a budou přístupné pro
badatele i pro využití na dalších výstavách.
Žádáme ty, kteří mají ve svém vlastnictví
některý z níže uvedených artefaktů a byli
by rádi, aby zůstaly zachovány i pro další
generace, aby takové předměty věnovali
Národnímu muzeu pro výstavní a
dokumentační účely.
I. Hmotné artefakty

1. „Volební“ předměty – např. volební urny,
slavnostní výzdobu volebních síní, odznaky a
další předměty spojené s konáním voleb i
s předvolební kampaní.
2. Případné písemné dokumenty spojené
s konáním voleb – volební letáky, velkoformátové volební plakáty, volební brožury,
volební lístky, „lidovou tvořivost“, karikatury, „ilegální“ tisky, texty básní a písní
apod.
3. Další výtvory lidské tvořivosti spojené
s fenoménem voleb
II. Fotografická dokumentace
1. Dobové fotografie všech aktivit spojených s konáním voleb – fotografie volebních dnů, předvolebních kampaní, volebních
místností, voličů atd.
2. Nápisy na veřejných místech – veršované či jinak standardizované.
III. Nepublikované vzpomínky, paměti,
autobiografické poznámky, nahrané či
nafilmované (audio/video) záznamy a
vzpomínky
Máme zájem o všechny fenomény výše
uvedeného typu vytvořené v období let
1918 – 1992.

Sbírka nemá časově omezenou platnost,
předměty a věci je možné darovat
kdykoliv.
Národní muzeum
Oddělení novodobých českých dějin
Václavské náměstí 68
115 79 Praha 1

Sčítání lidu, domů a bytů 2011.
Sčítací komisaři začnou od 7. března roznášet do
domácností formuláře. Kaţdý občan dostane zelený Sčítací list osoby. Majitelé a uţivatelé bytů
dostanou navíc ţlutý Bytový list a majitelé či správci domů ještě oranţový Domovní list.
Odevzdat se musí vyplněné buď osobně, poštou či
pomocí internetu do 14. dubna 2011.
Takzvaným rozhodným okamţikem, ke kterému
by měly platit vámi napsané informace ve
formuláři, je půlnoc z 25. na 26. března.

Co to přesně znamená?
Například pokud se vám v ten den narodilo dítě
dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný
okamţik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud
se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo
v rozhodný okamţik mezi námi a je třeba tento
údaj do sčítání uvést.
Sčítání lidu a domů se u nás (ale i v celé EU) koná
pravidelně jednou za deset let.
Hlavní otázky a odpovědi ke sčítání:
1. Jak poznám sčítacího komisaře?
Komisaři budou pracovníci České pošty. Při
návštěvě předloţí průkaz sčítacího komisaře
společně s dokladem totoţnosti. Kaţdý komisaře
bude mít přes rameno modrou tašku s výrazným
ţlutým logem České pošty.
2. Kde mohu ověřit pravost sčítacího komisaře?
Na bezplatné lince sčítání lidu (bude zřízena od 26.
února) nebo na úřední desce obecního úřadu.
3. Jakým způsobem mi komisař předá
formuláře?
Formuláře přinesou komisaři do kaţdé domácnosti
osobně, za celou rodinu je můţe převzít jeden
člověk, který je starší patnácti let.
4. Kdy budou komisaři roznášet formuláře?
Od 7. do 26. března v podvečer pracovních dní a o
víkendech. Termín návštěvy ohlásí dopředu
lístečkem, který vám vhodí po 26. únoru do
schránky spolu s informačním letáčkem o sčítání.
5. Co když nebudu v tu dobu doma?
Nevadí, ve schránce najdete lísteček s návrhem
termínu, kdy se komisař dostaví podruhé.
6. Co když se mi nehodí ani druhý navržený
termín?
Pak stačí zavolat na bezplatnou linku sčítání lidu,
kde termín druhé návštěvy změníte. Telefonní číslo
bude uvedeno na lístečku, který najdete ve
schránce.
7. Jaké formuláře dostanu?
Kaţdý člověk vyplní Sčítací list osoby sám za
sebe, kaţdá domácnost jeden Bytový list
dohromady a majitelé či správci domů dostanou
ještě Domovní list.
8. Formulář přinese komisař na trvalé bydliště?
Ano, ale sčítací komisaři půjdou také na všechna
místa, kam běţně doručují poštu. Pokud nebydlíte
v trvalém bydlišti, nic se neděje, zastihnou vás
jinde.

9. Kdy mám formuláře vyplnit?
Po tzv. rozhodném okamţiku, kterým je půlnoc
z 25. na 26. března.
10. Co když něčemu nebudu rozumět?
Kaţdý den bude od 8 do 22 hod. v provozu
bezplatná informační linka sčítání lidu (od 26.
února), informace jsou také na internetu na
www.scitani.cz. Pokud budete potřebovat pomoc
s vyplněním, stačí poţádat sčítacího komisaře o
asistenci.
11. Do kdy musím odevzdat vyplněné
formuláře?
Do 14. dubna 2011. Existují tří základní cesty: Online vyplnění na internetu (www.scitani.cz).
Osobní odevzdání komisaři. Zdarma odeslání
poštou v obálce, kterou dostanete od komisaře.
A co hrozí lidem, kteří formuláře nevyplní nebo
budou úmyslně lhát? Maximální pokuta je deset
tisíc korun, přičemţ přesnou výši určuje obec. Při
posledním sčítání v roce 2001 se ale řešilo jen 261
takových případů.

Kolik nás bylo v Chotyni na
začátku roku 2011.
Celkem za obec 918 obyvatel, věkový průměr
37,18.
Pouze Chotyně 407 mužů, věkový průměr
35,91 a 397 žen, věkový průměr 37,21.
Pouze Grabštejn 57 mužů, věkový průměr
33,63 a 57 žen, věkový průměr 40,30.

Jak využíváme knihovnu.
Celkem návštěvnost knihovny a internetu
v roce 2010 je 961 lidí.
Celkem půjčeno 1 572 knih, z toho 27 naučných, 1 482 krásná literatura pro dospělé, 4
naučná pro děti, 50 krásná pro děti, časopisy
9. Nakoupili jsme 81 knih za 15 001,- Kč, 15
knih v hodnotě 5 014,- Kč jsme dostali darem
od České knihovny. Z výměnného fondu bylo
půjčeno 180 knih. 183 knih jsme dostali darem
od lidí.
Na internetu se během roku vystřídalo 779
lidí.
Od roku 2011 jsme zvýšili půjčovné
v knihovně takto:
dospělí 100,- Kč/rok
děti, studenti a důchodci 50,- Kč/rok

Kino Hrádek nad Nisou
17.2. v 17 hod. GNOMEO A JULIE 3D
(česká premiéra) animovaný rodinný film USA
vstupné 129,- Kč
17.2. ve 20 hod. VARIETÉ
(česká premiéra) hudební USA
vstupné 109,- Kč
22.2. v 17 hod. ZELENÝ SRŠEŇ 3D
akční thriller USA, přístupný od 12 let, titulky
vstupné 129,- Kč
22.2. ve 20 hod. BASTARDI
drama ČR, nevhodný do 12 let
vstupné 89,- Kč
24.2. v 17 hod. FOTŘI JSOU LOTŘI
komedie USA, vstupné 89,- Kč
24.2. ve 20 hod. HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
(česká premiéra) komedie USA, přístupný od 12
let, titulky, vstupné 89,- Kč
27.2. v 16 hod. MÉĎA BÉĎA 3D
rodinná komedie USA, vstupné 129,- Kč
27.2. v 19 hod. DĚCKA JSOU V POHODĚ
komediální drama USA, přístupný od 12 let,
titulky, vstupné 89,- Kč
1.3. v 17 hod. OSTROV SVATÉ HELENY
česká roadmovie, vstupné 89,- Kč
1.3. ve 20 hod. ČERNÁ LABUŤ
psychologický thriller USA, nevhodné do 12 let,
vstupné 99,- Kč

Terénní program sociální
prevence
Most k naději o.s.

Trápí nebo Vaše blízké nějaký aktuální či
dlouhodobý problém? Nemůžete sehnat
zaměstnání? Nemáte kde bydlet? Nemáte
doklady? Hrozí Vám exekuce či jiná
existenční krize?
Pomůžeme Vám v okolí Liberce, Jablonce n.
N. a České Lípy.
Všechny služby jsou anonymní a
bezplatné!!!
Nabízíme:

- individuální poradenství a zprostředkování
odborné pomoci
- pomoc při prosazování práv a zájmů
- pomoc při hledání bydlení
- pomoc se zprostředkováním pracovních
nabídek, pomoc při sestavení životopisu,
pomoc s administrativními a úředními
záležitostmi
- doprovod na úřady či k lékaři
- pomoc v jakékoliv životní nebo naléhavé
krizi
- pomoc minimalizovat rizika u rizikového
způsobu života (alkohol, drogy, automaty,
apod.)
Neváhejte nás kontaktovat:
tel.: LB 725457258, JB 725457259, ČL
725457257
e-mail: ip1.Liberec@seznam.cz;
ip1Jablonec@seznam.cz
ip1CL@seznam.cz
www.mostknadeji.cz
Projekt IP 1 „Služby sociální prevence
v Libereckém kraji“ je financován
z Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost z Evropského sociálního fondu
a Státního rozpočtu ČR.

Kadeřnické služby
Gabriela Heindorferová, Bílý Kostel nad
Nisou 130 – místo podnikání
Zahajovací akce – 1.3. – 12.3. 2011
při melíru nebo barvení střih ZDARMA
Nabízím:
- profesionální práci za rozumné ceny
- možnost poskytnutí běžných
kadeřnických prací u Vás doma
- pro stálé zákaznice VĚRNOSTNÍ
program
- DÁRKOVÉ POUKÁZKY
Objednávky: mobil 607 529 547
v místě podnikání út –pá 17,15 – 19,15

DIAKÓNIE bude 1. a 2. dubna
2011 – více v březnovém
Chotyňáčkovi

SMS Infokanál
Pokud ještě nejste přihlášení a chcete
dostávat aktuální SMS zprávy z Obecního
úřadu Chotyně , níže uveden způsob
přihlášení nebo odhlášení.
Při přihlášení:
na telefonní číslo 605 733 680 zašlete SMS
zprávu ik chotyne reg
Při odhlášení:
na stejné telefonní číslo zašlete SMS
zprávu ik chotyne odreg
Infokanál se velmi osvědčil během povodní
a v současné době ho využívá 233 občanů.

T. J. Sokol Chotyně vás zve na
tradiční

SOKOLSKÝ PLES
v sobotu 19. února od 20 hodin
v sokolovně v Chotyni
hraje BOHEMIA BAND
předtančení – hrádecké mažoretky

T. J. Sokol Chotyně vás zve na
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
v neděli 20. února od 14 hodin
v sokolovně v Chotyni
vstupné dobrovolné
Veřejné zasedání obecního
zastupitelstva
v úterý 22. února od 18 hdoin
v restauraci CLUB
Program:
1/ Určení návrhové komise, zapisovatele a
ověřovatelů zápisu
2/ Schválení rozpočtu na rok 2011
3/ Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene
4/ Ţádosti o dotace
5/ Příspěvky na sportovní činnost
6/ Různé
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo
MK ČR E 11 793.

