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Duben a květen 2011

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 19. dubna 2011.
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14
členů zastupitelstva.
2. Schválilo všemi hlasy přítomných (14) hospodaření obce Chotyně v roce 2010. Příjmy v roce
2010 byly ve výši 35 288 128,- Kč, což je 93 %
plánovaného rozpočtu. Výdaje byly ve výši
33 590 401,- Kč, což je 92,7 % plánovaného
rozpočtu.
Hospodaření obce dále v Chotyňáčkovi.
Dále schválilo všemi hlasy přítomných (14) hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Chotyně. Příjmy v roce 2010
byly ve výši 5 735 556,- Kč a výdaje ve výši
5 609 256,- Kč. Hospodářský výsledek ve výši
126 300,- Kč bude použit na snížení ztráty od roku
2003.
3. Schválilo všemi hlasy přítomných (14) Závěrečný účet obce Chotyně za rok 2010 bez výhrad.
4. Schválilo všemi hlasy přítomných (14) Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotyně
za rok 2010 bez výhrad.
Schválilo všemi hlasy přítomných (14) Zprávu
auditora o kontrole hospodaření v roce 2010 příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské
školy Chotyně bez výhrad.
Schválilo všemi hlasy přítomných (14) Zprávu
auditora o kontrole hospodaření v roce 2010 mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko bez výhrad.
5. Schválilo všemi hlasy přítomných (14) :
- Smlouvu o úvěru č. 10380/11/LCD mezi Českou
spořitelnou, a.s. a obcí Chotyně na poskytnutí
úvěru na dostavbu Domu s pečovatelskou službou
- Smlouvu o zastavení pohledávek z pojistného
plnění č. ZP-P/10380/11/LCD

- Smlouvu o zastavení pohledávek z obchodního
styku č. ZP/10380/11/LCD
- Smlouvu o vyplňovacím právu směnečném č.
S/10380/11/LCD
Smlouva o úvěru má mnoho podmínek, máme je
téměř všechny splněné, takže v nejbližší době opět
začne pohyb na stavbě a stavba by měla být dokončena do konce října letošního roku.
6. Schválilo všemi hlasy přítomných (14) prodej
bytového domu č.p. 16 Chotyně na st.p.č. 25/1
v k.ú. Chotyně, včetně pozemku za částku 3 miliony korun a prodej podílu obce Chotyně 95/109 na
bytovém domě č.p. 5 Grabštejn a stejného podílu
na st.p.č. 40 v k.ú. Grabštejn za částku 2 miliony
korun.
Toto byla podmínka úvěru vložit do stavby vlastních 5 milionů okamžitě.
7. Schválilo všemi hlasy přítomných (14) Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Chotyně a Okresním stavebním bytovým
družstvem, Kamenická, Liberec k p.č. 251/4 v k.ú.
Grabštejn.

Sběrné místo za prodejnou
Jednoty – otevírací doba
pondělí
08 – 11 hodin
středa
14 – 18 hodin
sobota
14 – 16 hodin
Bezplatné uložení odpadu pouze pro
obyvatele Chotyně a Grabštejna !!!
Na obecním úřadu možno domluvit i
jinou dobu. Do sběrného místa nyní
vozit i lednice, pračky, televize atd.
Kontejner na trávu zůstává volně
naproti restauraci U lip.

O.s. Svaz žen s dětmi na výletě

Máte doma Streita?

Jedné z členek svazu (Libušce Stránské) se zrodila myšlenka, že jako babičky bychom mohly
vzít děti od maminek a jet s nimi na výlet. A to
ne jen na jeden den, ale na celý víkend. Po zvážení několika variant jsme se rozhodly pro chaty v Sedmihorkách.
Děti kupodivu byly ve vlaku vzorné a naše
obavy z problémů byly zbytečné. Počasí vypadalo, že nám moc nepřeje, ale jako mávnutím
kouzelného proutku se proměnilo ve slunný
den. Ráno byla snídaně a každý měl na vybranou – zda sladkou nebo salámovou snídani,
kterou nám připravila p. Chlupsová J. a p. Halalová J., které se staraly o jídlo celý víkend.
Paní Holická a p. Bayerová měly na starost
velké děti, které se daly na tůru dlouhou asi 10
km. A ty malé děti měly na starost p. Chodorovská a p. Stránská. Děti vypadaly již hodně
unavené, ale když jsme jim řekly, co je čeká
večer, znovu se v nich ozvala jejich energie.
Samozřejmě je čekal táborák a opékání buřtů,
ale také stezka odvahy, kterou si připravily
nejen členky svazu, ale také starší děti, které se
na výstup pečlivě připravily.
Víkend uběhl a děti se nerady vracely do svých
domovů, kde už je čekali rodiče. Cestou domů
bylo jejich „přání“ jet další víkend znovu.
Děkuji členkám, které se zúčastnily této akce a
dětem i rodičům tak zpříjemnily víkend. Za
sponzorský dar moc děkujeme manželům
Fedákovým a firmě Bálek-Gregor.
za o.s. Svaz žen A. Holická

Dost možná, že máte. Anton Streit, přední severočeský výtvarník a umělecký zpracovatel
kovů, byl totiž člověk neobyčejně pilný.
Z jeho kovotepecké dílny provozované v minulém století mezi světovými válkami, pochází
proto mnoho talířů, mís, váz, svícnů, dóz, kazet či květináčů provedených v mosazi, mědi
či cínu. Každý z těchto výtvorů nese autorovu
značku, někdy jen A.S., jindy A.S. umístěné
v rytince tulipánu, občas také plným jménem
Anton Streit doplněným slovy Hand Arbeit
upozorňujícími na to, že jde o rukodělnou záležitost. Vzhledem k tomu, že Streitova dílna
sídlila v Chotyni, je docela pravděpodobné, že
se u vás doma v Chotyni, Hrádku nad Nisou,
Loučné, Donínu, Oldřichově, Uhelné či v Dolní Suché uchovalo něco ze zmíněných pozoruhodností. Zkrátka zapátrejte a uvidíte. Pokud
něco objevíte, ozvěte se, prosím. Rádi bychom
totiž uspořádali výstavku ze Streitových věcí,
abychom si připomněli, že letošního 18. listopadu uplyne už 120 let od narození tohoto významného krajana.
Luděk Vele

Chata v Dolánkách prošla
rekonstrukcí

Hospodaření obce Chotyně v r. 2010

Jak jsem již psala v Chotyňáčkovi, naše chata
v Dolánkách má nového nájemce, paní Věru Krejčovou. V úterý 3. května si rada udělala výjezdní
zasedání právě na chatě v Dolánkách. A všichni
jsme zírali. To, co p. Krejčová slibovala, splnila do
puntíku. Ona a parta lidí kolem ní, nechci jmenovat, abych na někoho nezapomněla, odvedli úžasný
kus práce. Je zrekonstruovaná koupelna – dvě
sprchy, nové obklady a dlažba. Záchody také v novém, všude vymalováno, natřeno. Společná místnost je zútulněná, kuchyně upravená a další a další.
I z venku vše natřeno. A budou ještě další opravy a
úpravy.
Moc děkuji všem, kteří se na opravách podíleli
a hlavně velký dík paní Věře Krejčové.

Příjmy
Daň z příjmu FO ze záv.č.
Daň z příjmu FO ze SVČ
Daň z příjmu FO z KV
Daň z příjmu PO
Daň z příjmu PO-obce
DPH
Poplatky za uložení odp.
Odvody za odnětí půdy
Poplatek za likr.kom.odp.
Poplatek ze psů
Poplatek za užív.veř.prostr.
Popl.za prov.hrací přístroj
Odvod výtěžku z prov.loterií

Plnění
1 337 570
61 984
114 280
1 391 887
217 600
3 003 307
3 268 649
132
364 465
10 793
100
38 642
79 392

%
103
62
114
93
100
102
99
94
98
97
99

Správní poplatky
47 100
Daň z nemovitostí
694 957
Splátky půjč.prostř.
223 173
Dotace –volby a sčít.lidu
43 510
Dotace na veř.správu a školu
365 300
Dotace – VPP+povodně
1 379 222
Dary od obcí
186 500
Dot.od kraje-likv. pov. škod
2 319 337
Dotace – SZIF
966 987
Dotace na DPS od MMR
12 500 000
Převody z rozpočt.účtů
418 000
Internet
15 306
Dary-silnice-čištění
8 000
ČOV
30 477
Knihovna
1 015
Byt.hosp.-služby+nájem
1 493 170
Nebyt.hospod.
144 360
Pohřebnictví
6 439
Pronájmy a prodeje poz.
584 026
Sběr kom.odp.-EKOKOM
32 056
Péče o veř.zeleň
2 300
Kriz.řízení-dary+poj.náhrady 3 843 633
Požární ochrana
36 809
Činnost místní správy
145 213
Další úroky
96
Příjmy celkem
35 288 128
Výdaje
Péče o zvířata
Lesní hospod.
Internet
Silnice – údržba+opravy
Chodníky-doplatek
Provoz veř. sil.dopravy
Pitná voda
ČOV
ZŠ a MŠ
Knihovna
Kultura – oslavy, SPOZ
Ost.tělov.činnost
Ost.zájm.činnost
Půjčky
Bytové hosp.
Nebyt. hospod.
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Inženýrské sítě pod tratí
Kom. služby a úz.rozvoj
Sběr a svoz kom.odpadu
Péče o vzhled obcí
Pečovatelská sl.
DPS
Krizové řízení
Bezpečnost a pořádek
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Volby do Parlamentu

26 438
8 148
27 132
164 089
435 190
81 000
980
72 768
1 835 669
36 867
120 038
70 616
42 230
339 872
854 363
133 629
485 977
207 787
75 880
399 850
818 831
79 708
16 685
15 978 100
5 169 975
225 000
526 078
1 201 668
16 718

94
77
87
100
100
109
112
100
100
100
128
100
113
20
107
90
64
97
128
46
57
92
88
93

88
54
82
97
97
100
98
104
98
105
109
101
84
100
110
134
93
99
76
89
102
100
83
82
103
125
106
100
84

Volby do zast. obcí
Sčítání lidu
Činnost místní správy
Služby pen.ústavů
Vlastní převody
Daň za obec
Celkem výdaje

16 982
3 510
3 480 803
2 155
418 000
217 600
33 590 401

Ukrajinská Chotyn

85
100
105
72
100
93

Pevnost Chotyn se nachází v administrativním centru oblasti Chernivtsi na Ukrajině.
Město Chotyn vzniklo v období formování
státnosti východních Slovanů, přibližně v 7. až
9. století. Pevnost Chotyn jako pevnost Galicko-Volyňského knížectví získala na významu, když na Rus začínala dosahovat Osmanská říše. Původní městská opevnění byla dřevěná. Ve 40. – 50-tých letech 13. století vznikla
na místě původního opevnění kamenná pevnost. Bylo to v období, kdy se začaly více používat katapulty. Pevnost Chotyn se stala jednou z nejlepších ve výchovní Evropě. Stala se
známou především díky vítězství polského a
ukrajinského kozáckého vojska nad Osmanskou
hordou v Chotynské válce roku 1621. Ukrajinsko-polské vojsko zde fakticky zachránilo Evropu od bezprostřední turecké expanze. Ke vstupu do objektu Pevnost Chotyn slouží most.
Dvůr je rozdělen na dvě části. Větší dvůr
(Dvůr vojáků) je zastavěn obytnými budovami
a v jeho středu je zvon. Menší dvůr
(Komediantský dvůr) je vyzdobený ornamenty. Tvoří je červené cihly a bílé kamenné bloky.
Portály a výzdoba oken jsou vytvořeny v gotickém stylu. Pevnost Chotyn má v podzemí prostory, kde se uchovávaly zbraně a zásoby potravin. Na teritoriu pevnosti se natáčely filmy
Ivanhoe, Robin Hood i současný (2007) ukrajinský Taras Bulba.
Chotyn byla nejdůležitější pevností v obranném systému středověkého Moldavska. Pevnosti chránily podněsterskou obchodní cestu.
Na místě dnešního hradu stála od 12. století
jeho dřevěná předchůdkyně. Pevnost nechal
postavit na začátku 15. století Alexandr Dobrý. Chotyn významně rozšířil moldavský kníže
Štěpán Veliký, který také vybudoval kapli
s výbornou akustikou na boční straně směrem
k Dněstru. Za vlády Petra Rareše byla Chotyn
nejvýznamnější a nejkrásnější pevností Mol-

davska. V roce 1711 Chotyn dobyli Turci. Od
té doby se na pevnosti vystřídali turečtí a ruští
pánové. Rusům definitivně Chotyn připadla
v roce 1812. Dnes ji opatruje Ukrajina.
Materiály o ukrajinské Chotyni mi dodal pan
Jaroslav Postl, za což mu moc děkuji.

Rynoltické nádraží
Píšu a strašně závidím. Rynoltické nádraží se dostalo mezi desítku nejkrásnějších nádraží v ČR. Můžete mu pomoci vyhrát, pokud na emailovou adresu
nejkrasnejsinadrazi@cd.cz
napíšete: Hlasuji pro Rynoltice. a připojíte své jméno a bydliště. Soutěž trvá do
31. května 2011, vyhlášení proběhne
v Senátu ČR 17. června 2011.
Budově rynoltického nádraží je 111 let a
je takto krásná díky péči lidí, kteří zde
bydlí a starají se o budovu i okolí.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
sponzorům a lidičkám s dobrým srdcem
za přispění a aktivitu v osmém ročníku
Country bálu v Chotyni, bez kterých
bychom nemohli udělat radost dětem
v dětském domově v Jablonném
v Podještědí.
Zároveň si vás dovolujeme pozvat na
dětský den, který připravujeme
s libereckým divadlem F.X. Šaldy. Tato
akce se bude konat 4. 6. 2011 ve 14 hodin
v areálu dětského domova v Jablonném
v Podještědí.
Zlatka s lidičky s dobrým srdcem

Brigáda v MŠ

Děkuji personálu MŠ a rodičům, kteří se
zúčastnili brigády v sobotu 23. dubna
v prostorách mateřské školy.
Uklidili školní zahradu, vyčistili okapové
svody, opravili pískoviště, skluzavky,
houpačky, družinovou branku a šatnové
botníčky. Vyvrátili pařezy, vymalovali

vchod MŠ a upevnili hasící přístroje.
Díky moc, že jste si našli čas.
starostka

2. ročník
CHOTYŇSKÉ ŤAPKY
Kdy: 21. května 2011
V kolik: v 9 hodin
Sraz: u školky v Chotyni
Směr výletu: Popova skála u Hrádku nad
Nisou
Občerstvení: v průběhu cesty (guláš,
nealkoholické nápoje – zdarma)
Konec výletu: okraj lesa nad školkou
- možnost opékání buřtů, občerstvení
- přespání pod „širákem“ (vlastní spacák
nutností) nebo pod vlastním stanem (lze
přinést již ráno ke školce, věci budou
uloženy a uzamčeny).
Na účast se těší Hampejz a Heřmánek!!!

SK Šmidliboys Chotyně
vás srdečně zve na další kolo
dlouhodobé soutěže v nohejbale
na antuku před Jednotou
Krajský přebor 3. kolo
SK Šmidliboys A – TJ Jiskra Nový Bor A

pátek 20.5. v 17 hodin

Okresní přebor 4. kolo
SK Šmidliboys B – TJ Sokol Koberovy

pondělí 23.5. v 17 hodin

O.s. Svaz žen pořádá Dětský den
v sobotu 4. 6. Více na plakátech.
Víla Nisa bude v sobotu
25. června.
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo
MK ČR E 11 793.

