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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

Likvidace odpadů v obci
Znovu se vracím k systému likvidace odpadů v naší obci. Jak jiţ většina z vás zaregistrovala, je za prodejnou Jednoty sběrný dvůr, kam naši obyvatelé mohou vozit
odpad dle provozní doby.
Dále jsou po obci separační kontejnery –
na pet lahve (u restaurace U lip, u bytovek
pod nádraţím, u bytovek u školky, u činţáků u Nisy, u nové výstavby a u bytovek
na Grabštejně, na sklo (u restaurace U lip,
u bytovek pod nádraţím, u bytovek u
školky a u bytovek na Grabštejně), na papír (u restaurace U lip), na tetrapaky (u Jednoty a na Grabštejně u bytovek), na
drobná elektrozařízení u Jednoty a nově
kontejner na textil u prodejny Jednoty.
Po dobu sekání je naproti restauraci U lip
kontejner na trávu a další drobný zelený
odpad. Nebezpečný odpad můţete vozit
do sběrného dvora během roku a my ho
podle mnoţství necháme jednou nebo
dvakrát do roku odvézt.
Vzhledem k tomu, že jsme zařídili sběrný dvůr, nebudeme umísťovat na podzim a na jaře po obci kontejnery. Tyto
kontejnery nám hodně naplňovali obyvatelé dalších obcí a my jsme za to platili.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO
DVORA
pondělí
středa
sobota

8 – 11
14 – 17
14 - 16

Výběrové řízení
Obec Chotyně přijme do pracovního
poměru pracovnici na místo
uklizečka a pečovatelka
v Domě s pečovatelskou službou
v Chotyni.
Požadujeme:
- bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- organizační schopnosti
Pracovní doba bude 6 hodin.Zařazení v 6. platové třídě. Nástup – listopad 2011.
Písemnou přihlášku obsahující jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, životopis a výpis z rejstříku trestů doručte do
3. října 2011 na Obecní úřad Chotyně.
Jana Mlejnecká, starostka

Školní rok 2011/2012
Zahájení školního roku proběhlo 1. září 2011. Nový ředitel školy Mgr. Petr Kruliš
slavnostně přivítal 10 prvňáčků, kterým byly
předány balíčky s pomůckami dotované Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy a
paní Lenka Charvátová na přivítanou rozdala
sladkosti zakoupené ze SRPŠ. Přítomným rodičům byl představen stávající i budoucí pedagogický sbor. Od září na naší škole externě
působí školní psycholog, který bude nápomocen při řešení eventuálních výchovných i výukových problémů. V říjnu zahájí činnost
zájmové útvary:
– KERAMIKA
- PRACOVNĚ VÝTVARNÝ KROUŢEK
- SPORTOVNÍ KROUŢEK

- AEROBIC
- FLÉTNY
- ANGLICKÝ JAZYK
- TURISTICKÝ KROUŢEK
Další plán akcí na tento školní rok bude zveřejněn prostřednictvím internetových stránek
školy (www.skolachotyne.cz).
Rozdělení tříd:
1. ročník 10 ţáků třídní učitel Mgr. Petr Kruliš
2. ročník 12 ţáků třídní učitelka Mgr. Eva
Kocourková Baumruková, od listopadu Mgr.
Jan Holík
3. ročník 5 ţáků třídní učitelka Mgr. Hana
Köhlerová
4. ročník 8 ţáků třídní učitelka Mgr. Hana
Köhlerová
5. ročník 9 ţáků třídní učitel Mgr. Ivan Hrbek
Mgr. H. Köhlerová

WPFG 2011 New York
( 26.8.2011 – 6.9.2011)
Za velké finanční pomoci obce Chotyně jsem se měl možnost a to jako člen
neoficiálního hasičského reprezentačního
týmu ČR zúčastnit světových hasičských a
policejních her (WPFG) v New Yorku.
Celkem se celých her zúčastnilo 15.000 záchranářů z celého světa , kteří přijeli zápolit ve spoustě různých disciplín. Já jsem se
jel zúčastnit celkem tří závodů : Ultimate
Firefighter , Ultimate Firefighter tým a
moje hlavní disciplína Stair Raise ( výběh do
49 poschodí 7. budovy světového obchodního centra v plné hasičské výstroji ).
K velkému zklamání všech zúčastněných, zasáhla vyšší moc (hurikán IRENA),
který celý průběh her překazil . Ještě 28.9
to vypadalo, že jsme cestu do NY absolvovali zbytečně . Starosta NY rozhodl, že hry
přeruší a některé závody ani neproběhnou .
Bohužel mezi nimi byli i všechny tři prestižní
hasičské disciplíny . Po složitém dopisování
si s hlavními organizátory her , které probíhalo od všech dotčených účastníků z celého
světa , padlo rozhodnutí : „30.9.2011 a

31.9.2011 proběhne alespoň závod Ultimate
Firefighter“.
Ultimate Firefighter se skládá ze
čtyř po sobě jdoucích závodů, které simulují
práci hasičů ( roztahování a motání hadic,
transport 85 kg figuríny , práce s žebříky a
dalšími technickými prostředky , přenášení
závaží do poschodí). Do mé kategorie ( SENIOR A 30-35 let ) bylo v den závodu registrováno 50 závodníků. Po sečtení časů ze
všech disciplín jsem v nabité konkurenci obsadil 9 místo s časem 4 minuty 33 sekund.
Stair Rase , moje hlavní disciplína na
kterou byla směřována celá moje roční příprava byla bohužel přesunuta až na sobotu
3.9.. Celá česká výprava však měla naplánovaný návrat už na 2.9 . Já a můj liberecký
kolega Jan Semerádt jsme se tedy pokusili
o přebukování letenek na pozdější termín ,
abychom se závodu mohli zúčastnit .
Bohužel vysoké náklady na přebukování
letenek, na ubytování a pojištění nás vedli
k návratu 2.9. spolu s českou výpravou.
I když z mého pohledu hry nedopadly
nijak slavně co se týká organizace a hlavně
mých výsledků, ještě jednou bych tímto
chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří mi
pomohli zúčastnit se toho velice prestižního
klání záchranářů z celého světa. Hlavní a
největší sponzor byla obec CHOTYNĚ ,
dále pokrývačství David Málek( Chotyně),
stavebniny Radek Horák(Hrádek n/N) ,
EVOSA ( firma p. Ševčíka z Chotyně ) ,
Auto-Pneu servis BICOM ( Liberec), pokrývačství Bouma Pavel ( Hrádek n/N ) .
Všechny podrobné informace a některá videa z konání her lze najít na www.pozary.cz
Jiří Košek
Jsem moc ráda, že obec Chotyně přispěla
panu Koškovi na účast na těchto hrách.
Byli jsme tím skoro přímo účastníky a musím říct, že vývoj situace kolem hurikánu

IRENA jsem sledovala, jako kdyby to
mělo být u nás. Věděla jsem, že závody
jsou ohrožené a bylo mi líto závodníků, že
by tam jeli zbytečně, protože málokdo
z vás si umí představit, co všechno ti
kluci museli podstoupit, aby si vůbec
účast vybojovali. Deváté místo na světě
vůbec není špatné, blahopřeju k němu a
jsem hrdá, že ho získal CHOTYŇÁK.
Škoda je toho hlavního závodu, ale třeba
se zadaří příště.
Takže, pane Košek, přeju hodně sil,
zdraví, elánu a taky štěstí do dalších
závodů.
starostka
V týdnu od 19. září budou ve skříňce OÚ
fotky ze závodu.

Kroužek výtvarného
tvoření
Milovníci všeho tvoření, dne 21. 9. se uskuteční letošní první schůzka v místní hasičárně
od 18.00 do 20.00 hodin. Na krouţek výtvarného tvoření se budeme scházet pravidelně
kaţdou sudou středu, vţdy ve stejnou dobu.
A co nás letos čeká? Tradiční tvoření z Fima
(vyrobíme kytičku a ozdobíme si příbor), keramika (naučíme se modelovat hlavu a vyrobíme si andílka nebo loutku), ve spojení s pedikem si vyrobíme podnos nebo ptáčka v kleci, mozaika, korálkování… Novinkou bude
pískování skla, scrapbooking, rounování…
První schůzka je ochutnávková, tak se příjďte
namlsat. Celkem zvládneme 18 lekcí, kurzovné na rok činí 2 000,- Kč (platba v hotovosti
na krouţku do konce října).
Na všechny se těší Jiřka Číţková z kopečka.

Svaz tělesně postižených Chotyně ve
spolupráci s o.s. Diakonie Broumov
pořádá humanitární sbírku

SBĚR
PRO DIAKONII

v klubovně hasičů
- v neděli 18. 9. od 13 do 17 hodin
- v pondělí 19. 9. od 9 do 12 hodin
Věci, které nám pomáhají:
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské,
dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony
- látky (min. 1 m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
- domácí potřeby – nádobí bílé i černé,
skleničky – vše jen funkční
- peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a
deky
- obuv – veškerou nepoškozenou

Věci, které nedávat:
- elektrospotřebiče, ledničky, televize
- nábytek, počítače, jízdní kola, lyže
- dětské kočárky – ty se transportem
znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil

Věci zabalit do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily
transportem.

Hrádek nad Nisou
Brána Trojzemí
program kina
čtvrtek 15.9. aţ sobota 17.9. v 17 hodin
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
rodinná komedie ČR, vstup 109,- Kč
čtvrtek 15.9. a pátek 16.9. v 19.30 hodin
BARBAR CONAN 3D
akční fantasy USA, nevhodně do 12 let,
titulky, vstup 129,- Kč
sobota 17.9. a neděle 18.9. v 19.30 hodin
DRIVE
akční film USA, přístupný od 15 let, titulky,
vstup 89,- Kč

Dožínky 2011
17. 9. 2011 od 14 do 19.30 hod. na
hasičské louce v Hrádku nad Nisou
Výstava zemědělské techniky a zvířectva,
prodej zemědělských produktů, výpěstky
zahrádkářů, řemeslné tržiště, včelař, kovář.
Program: Horačky, Vobutý, cimbálovka
Dušana Kotlára, Effect.
Dožínkový ekoden od 10 do 17 hodin –
pořádá Společnost pro Lužické hory a DDM
Drak Hrádek n.N.

Vakcinace proti
vzteklině
pátek 16. září 2011 od 17.50 hodin do
18.20 hodin u autobusové zastávky u
Jednoty
- s sebou očkovací průkaz

Nebyla to Pátá,
byla to Devátá
24.9.2011 19:00 v Besedě
Komedie s Janou Švandovou, Rudolfem Hrušínským a Josefem Cardou v režii Jiřího
Menzela. Manželský trojúhelník s řešením
vskutku originálním.
Přilepí se na vás ženská, organizuje vám život, přivlastní si vás a nakonec má v úmyslu
věci, až mrazí v zádech. Ale může to dopadnout i šťastně. A to právě autor moc dobře
vymyslel. Komedie je skvělá již svým námětem a dokonalá díky mistrným dialogům.
Italskému dramatikovi se v komedii Nebyla
to Pátá, byla to Devátá (rozuměj: nikoli
Beethovenova „Osudová“ symfonie, ale poslední „Devátá“ s Ódou na radost) podařilo
objevit možnost jak se vypořádat s tématem manželského trojúhelníka vskutku
originální, ba přímo senzační.

Cena za vakcinaci:

Vstupné 220, 200 a 180 Kč.

- na 1 rok
130,- Kč
- na 2 roky 250,- Kč
- vzteklina a ost. infekční nemoci 350,- Kč

Předprodej v „I“ Brány Trojzemí v Hrádku
n. N. na náměstí.

Zájemcům o odčervení psa je možné přípravek
prodat při vakcinaci. Cena preparátu je na
každých 10 kg hmotnosti 35,- Kč.
Rady veterináře:
- jeden týden před očkováním doporučujeme
psy odčervit
- v den očkování a 3 dny po očkování psy
nekoupat

Koncem měsíce října před dušičkami
bude opět zajištěn prodej dušičkového zboží na místním hřbitově. Bližší
upřesnění v říjnovém Chotyňáčkovi.

V úterý dne 20. září 2011 od 18 hodin se
koná v restauraci KLUB

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
obecního zastupitelstva
Program:
1/ Určení návrhové komise, zapisovatele a
ověřovatelů zápisu
2/ 2. rozpočtová změna
3/ Hospodaření obce k 31.8.2011
4/ Prodeje nemovitostí
5/ Pronájem pozemku pro střelnici
6/ Různé
Diskuse během jednání.

V týdnu od 19. září začnou práce na
opravě lávky za sokolovnou. Lávka
bude neprůchodná.
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