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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 20. září 2011.
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14
členů zastupitelstva.
2. Schvaluje všemi hlasy přítomných výjimku
z minimálního počtu žáků pro školní rok
2011/2012.
Je dáno školským zákonem, že škola tvořená čtyřmi
a více třídami prvního stupně má nejméně 15 žáků
v průměru na 1 třídu. V současné době má škola
zapsáno 45 žáků ve čtyřech třídách, tj. 11,25 žáků
v průměru na 1 třídu. Obec jako zřizovatel může
povolit výjimku z nejnižšího počtu žáků za
předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na
vzdělávací činnost školy.
3. Schvaluje všemi hlasy přítomných, že ředitel ZŠ
a MŠ Chotyně může přijímat nepeněžité dary pro
školu bez schválení zastupitelů, finanční dary bez
schválení zastupitelů může přijímat do výše 30
tisíc korun.
4. Schvaluje všemi hlasy přítomných 2. rozpočtovou změnu na rok 2011:
I. příjmy
Dotace od kraje na hasiče
+ 12 840,Dotace od MMR – středová plocha + 7 188 000,Dary na oslavy
+ 34 500,Celkem
+ 7 235 340,II. výdaje
Bytové hospodářství - opravy
+ 100 000,Správa - služby peněžních ústavů
+ 30 000,- nákup ostatních služeb
+ 100 000,Oprava středové plochy
+ 7 922 522,Pokuta od KÚ
+ 21 000,Vratka – nevyčerp. prostředky (volby)
+ 6 300,Celkem
+ 8 179 822,financování
+ 944 482,- Kč
5. Schvaluje všemi hlasy přítomných hospodaření
obce k 31. 8. 2011.
Hospodaření jako samostatná příloha
v Chotyňáčkovi.

6/ Schvaluje všemi hlasy přítomných prodeje
pozemků z majetku obce takto:
- prodej p.p.č. 67/2 v k.ú. Grabštejn, ostatní plocha
o výměře 3 021 m2 za částku 300 000,- Kč.
Zároveň zastupitelé schválili zřízení věcného
břemene chůze a jízdy na p.p.č. 67/1 v k.ú.
Grabštejn ve prospěch p.p.č. 67/2 v k.ú. Grabštejn.
- prodej p.p.č. 517, lesní pozemek o výměře 1 696
m2 a p.p.č. 512/4, travní porost, o výměře 2 362
m2, obě v k.ú. Chotyně za částku 72 594,- Kč
(68 659,- Kč dle odhadu za les a 3 935,- dle
odhadu za pozemek) a prodej p.p.č. 512/4, trvalý
travní porost o výměře 2 362 m2 za částku
35 430,- Kč
- prodej p.p.č. 86/3 v k.ú. Chotyně , ostatní plocha
o výměře 1 907 m2 za částku 28 605,- Kč
7/ Schvaluje všemi hlasy přítomných předběžný
souhlas na pronájem částí pozemků 670/3, 592/9 a
592/8, všechny v k.ú. Chotyně společnosti S Group
Facility Management, s.r.o. pro vybudování
střelnice brokové a kulové. Střelnice nesmí ohrozit
ostatní aktivity v této lokalitě.
8/ Schvaluje 8 hlasy přítomných ukončení nájemního vztahu s firmou ALIADO ke konci září 2011.

Stavba Domu s pečovatelskou
službou

Stavba Domu s pečovatelskou službou se
blíží ke konci. Požádali jsme Ministerstvo
pro místní rozvoj o prodloužení dokončení
stavby do konce listopadu 2011. Jak jistě
sledujete, je i z venku vidět, že již je hotovo hodně. V nejbližších dnech se v budově
začne i topit.
S firmou CL-EVANS s.r.o. Česká Lípa, která
objekt staví, jsem velmi spokojená. Sami
budete moci odvedenou práci posoudit, jak
se zmíním dále v Chotyňáčkovi.
V nejbližších dnech dostanou zájemci o
bydlení v DPS (Dům s pečovatelskou

službou) dopis, ve kterém budou podrobněji
informováni.
Koupelny jsou prostorné a jsou v nich sprchové kouty. Je instalována kuchyňská linka
a v předsíni šatní skříň.
Jak jsem se již dříve zmiňovala, je zde 27
bytů pro jednu osobu a 2 byty pro manželský pár. V současné době máme více přihlášek než můžeme umístit, ale někteří možná
nakonec hned teď do DPS ještě nepůjdou,
takže uvidíme.
V pátek 18. listopadu 2011 to bude 120
let od narození uměleckého kovotepce
ANTONA STREITA,
který v době mezi světovými válkami
provozoval v Chotyni č.p. 172 kovotepeckou dílnu.
V 15.30 hodin odhalí pan Luděk Vele na
Domu s pečovatelskou službou pamětní
desku A. Streita a zároveň bude uvnitř
DPS vystavena soukromá sbírka výrobků
A. Streita, která patří p. Velemu.
Při této příležitosti bude možno prohlédnout si vnitřek DPS – všichni jste zváni na
odhalení desky a na prohlídku. Konec bude
v 17 hodin.

Probíhající opravy
Opravy lávek a mostů – lávka proti činžákům je
opravena, čeká se ještě na zábradlí, takže, prosím,
nechoďte tam. Je to ještě nebezpečné. Z opravené
lávky mám radost, vypadá moc hezky, zábradlí ji
určitě ještě pozvedne.
Lávka za sokolovnou by snad mohla být opravena
do konce listopadu, ale tento termín je bez záruky.
Vše se prodloužilo, protože bylo nutno vybetonovat celý jeden pilíř. Taky je třeba, aby nám ještě
celý listopad přálo počasí. Ostatní opravy přesuneme na jaro příštího roku.
Středová plocha – tam práce pěkně pokračují a já
doufám, že do konce listopadu bude vše hotovo.
Už teď se tam dá podél Nisy po cestičce projít a
vypadá to opravdu moc hezky.
Oprava břehů Nisy – s tím má obec společného jen
to, že to je na katastru obce, nic více.

Oslavy
Obec Chotyně v posledních dvou
letech slavila dvě významná historická vý-

ročí, vlastně tři. V roce 2009 to bylo 600.
výročí od první písemné zmínky o obci.
Druhé, méně důležitější, v témže roce,
proběhly oslavy 95. výročí provozování
myslivosti v Chotyni, kde v roce 1914 několik sedláků založilo Honební společnost. Tyto oslavy proběhly díky pochopení vedení Státního hradu na Grabštejně,
v prostorách Veterinární základny Chotyně a v prostorách chaty Hubertky na
Grabštejně.
V letošním roce obec slavila další
významné výročí a to 120 let Sboru dobrovolných hasičů. Sbor byl založen v roce
1890 a proč se slavilo až v letošním roce?
Jak všichni víte, v srpnu 2010 proběhly
obrovské záplavy na řece Lužická Nisa,
které velkou měrou zasáhly i samotnou
obec Chotyni. A byli to právě chotyňští
hasiči, kteří se rozhodující měrou zasloužili na odstraňování následků. Z tohoto
důvodu byly oslavy přeloženy až na rok
2011. Uskutečnily se v areálu místní sokolovny a na přilehlém hřišti 3. září. Podpořit místní hasiče přijeli jejich kolegové
z okolních obcí, ale i družební spolek od
Chrudimi. Proběhla soutěž v útoku a tak
nebyla nouze ani o legrační šou. Nebylo
účelem zvítězit, ale zúčastnit se.
V průběhu oslav starostka obce
paní Mlejnecká, místostarostka paní
Morgensternová a velitel SDH pan Fico
předali zasloužilým hasičům symbolický
dárek – šunku v podobě selátka. Obdržel
ji i bývalý předseda MNV pan V. Krejčík,
který stál u zrodu výstavby současné
hasičské zbrojnice. A to vše se dělo pod
kuratelou spokojených občanů, kterých se
sešlo mnoho. Místní hasiči mají velkou
oporu ve starostce obce. A tak místním
hasičům i paní starostce popřejme hodně
úspěchů v jejich zodpovědné práci.
Krejčík V. st., předseda MS Chotyně

Činnost o.s. Svaz žen

Dne 4. 6. jsme pořádaly pro děti
v rámci dětského dne POHÁDKOVÝ LES.
Sraz byl ve 14 hodin před pohostinstvím

U lip, kde v doprovodu princezny Droběny se
děti vydaly do nedalekého lesa, kde už na ně
čekali postavičky z pohádek. Na každém
stanovišti (BOB a BOBEK, KŘEMÍLEK a VOCHOMŮRKA, OVČÍ BABIČKA, PIRÁTI,
TRPASLÍCI, PERNÍKOVÁ CHALOUPKA,
SLEPICE) byly soutěže a za to děti dostávaly odměny formou sladkostí a hraček.
Zakončení bylo před hospodou, kde pro děti
byly vuřty a smažené krokety zdarma (za
které děkujeme majitelům od Lip). Rodiče si
mohli zakoupit klobásy a pivo, k tanci a poslechu nám zahrál Miloš Klapka a tak se krásně sedělo do večerních hodin. Velký dík patří též panu J.Kuncovi, který přijel s koňmi
a kočárem a vozil děti i dospělé po Chotyni.

bubeníci, rytíři na koních, pak sám Karel IV.
na koni, za ním jeho žena Eliška v kočáře,
kejklíři a všichni v dobových kostýmech,
prostě nádhera. Karel IV. se ženou promluvil
k lidu a pokračoval na hrad. Jelikož bylo též
vinobraní, tak jsme mohly po cestě tam i
zpátky popíjet burčák a medovinu, za což
Karlu IV. děkujeme. Návrat z výletu byl
kolem 21. hodiny s přichystanou a dobrou
večeří v místní restauraci Klub, kde jsme si
ještě poseděly, zatančily, zazpívaly a pak se
rozešly do svých domovů.
Výsledek: KRÁSNÝ VÝLET A DÍKY VŠEM
ZA CELOROČNÍ SPOLUPRÁCI.
Z. Chodorovská, o.s. Svaz žen Chotyně

Další akce se konala ve spolupráci
s obcí dne 25. 6. a to již tradiční VÍLA
NISA. Přípravy na tento den začínají už
ráno a začátek jako takový byl ve 14 hodin.
Na programu bylo: ukázka hasičů, jízdy na
motorkách a čtyřkolkách, ukázka vyprošťovací techniky, vojenské techniky, potápěči a další. V 16 hodin připlula po Nise víla
a její doprovod a jako již tradičně u nás
zakotvili do druhého dne. Celé odpoledne
nás provázely kapely. Také zde stály stánky
s cukrovinkami a hračkami. Od kuchyně voněl gulášek, polévka, párky a u grilu klobásy
a kýta. Na zapití pivečko, nealko a alko nápoje. A na závěr po 23. hodině se rozsvítil
též již tradiční a čím dál tím krásnější
ohňostroj a opravdu stojí za to. Velký dík
patří sponzorům a všem, kteří nám s touto
akcí pomáhají. Děkujeme.

Tímto malým příspěvkem chci poděkovat
všem občanům Chotyně a okolí, kteří se podíleli na sběru pro Diakonii, který se uskutečnil
v září.
Velký dík patří místním dobrovolným hasičům, kteří pro tuto akci uvolnili prostor klubovny, obecním úřadu za výrobu a vyvěšení
plakátů. Uznání a poděkování patří i p. Kuchtové, p. Bělohlávkové a p. Hávové, které přebíraly sběr od občanů.
za MO STP Chotyně V. Fetrová

V sobotu 24. září jsme si udělaly
výlet na Karlštejn. V 6 hodin jsme se
naložily do autobusu a vyrazily za kulturou.
Přijely jsme na parkoviště pod hrad a vydaly
se pěšky na Karlštejn. Tam už hrála muzika a
některé šly na prohlídku hradu, která
opravdu stála za to. Při zpáteční cestě
z hradu jsme se doslova prodíraly spoustou
lidí a stánky a asi v polovině cesty jsme
počkaly na průvod Karla IV. Byl to opravdu
nevšední zážitek. Nejdříve šli muzikanti,

Sběr se opět podařil

Vítězství našich malých hasičů

V červnu letošního roku se naši malí hasiči
zúčastnili výtvarné soutěže „Náš život
v Trojzemí“, kterou pořádalo Město Hrádek
nad Nisou. Cílem bylo vytvořit novodobé
postní plátno – obraz, který znázorňuje náš
život v Trojzemí. Na konci srpna jsme měli
možnost podívat se na výstavu všech
soutěžních obrázků v Chrámu pokoje.
Některé byly opravdu nádherné. O to větší
radost nám udělalo, když pět našich dětiček
vyhrálo v kategorii spolků. Mezi tyto šikuly
patří Milánek Klapka, Víťa Kolínský, Kačka
Gregorová, Zuzka Petráčková a Ivánek
Babych. Ještě jednou jim moc gratulujeme a
doufáme, že takových výher bude víc.
Kateřina Dvořáková, Tomáš Moravec

Zpracování oděvů a dalších textilií
vhazovaných občany do kontejnerů na textil
(umístěný u prodejny Jednoty)
Jak funguje sběr textilu:

Sesbíraný textil a párované boty se sváží z jednotlivých kontejnerů do velkoobjemových kontejnerů
a nástaveb.Odtud se odváží na třídící linku, kde se
ručně provádí třídění textilu dle kvality, charakterru, stupně opotřebení apod.
Nositelné oděvy a boty slouží částečně pro charitativní účely, část se dále vyváží / Indie, Pákistán /.
Část sesbíraného textilu je v rámci charity věnována Diakonii Broumov, která si pro sběry textilu
jezdí. Dakonii Broumov jsme v roce 2010 předali
8.739 kg textilií, tyto slouží jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích.
Textilie, které již nejsou vhodné k dalšímu nošení,
se dále třídí na savé materiály vhodné pro výrobu
čisticích hadrů, netkaných textilií, geotextilií, dále
na materiály určené pro výrobu tzv. hadrových
lepenek. Zbytek tvoří nezpracovatelný odpad, který tvoří znečištěné, mokré a zetlelé textilie, některé
syntetické materiály, nepárovaná a poškozená
obuv, koberce, matrace, stany, spací pytle, molitan,
bohužel i komunální odpad. Nezpracovatelný odpad tvoří 10 – 15 % celkového objemu.
Co vhazovat do textilních kontejnerů:
Třídění textilu lze provádět pouze ručním způsobem, proto prosíme občany, aby do kontejnerů
vhazovali pouze čisté a suché textilie, i poškozené
a nositelné párované boty v zavázaných nebo
zauzlovaných PE – pytlích nebo taškách. Na kontejnerech je umístěn popis, co lze vhazovat do
těchto nádob. Volně vhazované textilie, nebo tex-tilie v nezavázaných pytlích se mohou při vybírání
kontejneru znehodnotit.
Závěrem je třeba občanům poděkovat za spolupráci a současně vysvětlit, že činnost sběru textilu
se provádí plně v režii sběratelské firmy bez poskytnutí jakékoliv subvence od státu nebo měst a
obcí. Sběr textilu je provozován za podpory Ministerstva životního prostředí. Třídění a zpracování
tohoto textilu má pozitivní dopad na životní
prostředí.

firma Dimatex

Hrádek nad Nisou
program kina

čtvrtek 27.10. v 19.30 a sobota 29.10. v 17 h.
DŮM
sobota 29.10 v 19.30 hod. a neděle 30.10.
v 19.00 hodin BASTARDI 2
čtvrtek 3.11., pátek 4.11. a sobota 5.11. vždy
v 17.00 hodin
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 3D
čtvrtek 3.11., pátek 4.11. a sobota 5.11. vždy
v 19.30 hodin PERFECT DAYS

čtvrtek 10.11 v 17 a pátek 11.11. v 18 hod.
SPY KIDS 4

čtvrtek 10.11. v 19.30 a v pátek 11.11. ve
20.30 hod. MISTROVSKÝ PLÁN
pátek 12.11.
ve 14.30 hod. BOBULE
v 17 hod. DOBRÝ ROČNÍK
ve 20 hod. VÍNO ROKU
čtvrtek 17.11. v 17 hod.
ARTHUR A SOUBOJ DVOU SVĚTŮ
čtvrtek 17.11. v 19.30 hod.
TWILIGH SÁGA – ROZBŘESK I
pátek 18.11. v 17 hod.
TWILIGH SÁGA – ROZBŘESK I
sobota 19.11. v 19 hod.
TWILIGH SÁGA – ROZBŘESK I
čtvrtek 24.11. v 17 hod.
ARTHUR A SOUBOJ DVOU SVĚTŮ
čtvrtek 24.11.a pátek 25.11. vždy v 19.30 h.
VENDETA
pátek 25.11. a sobota 26.11. vždy v 17 hod.
ŽRALOCI NA SOUŠI¨

T. J. Sokol Chotyně ve
spolupráci se st. hradem
Grabštejn

pořádá v pátek 28. října 2011
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD NA HRAD
GRABŠTEJN
Sraz v 17.30 hod. před sokolovnou.
Na hradě zajištěn program a
občerstvení pro děti.
Dospělí si budou moci zakoupit medovinu.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU

Obecní úřad ve spolupráci se Základní a
Mateřskou školou Chotyně zve všechny
děti a rodiče na zahájení adventu
na zahradě školy v pátek 25. 11.
v 17 hodin.

Pronájem bytu 3+1 v Chotyni
Pronájem bytu 3+1 o celkové rozloze 83 m2.
Byt je v přízemí bytového domu č.p. 153.
Součástí je sklep a venkovní kůlna.
Cena: 5 000,- Kč/měsíc (k jednání)
Bližší Inko na tel. 722 634 917
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo
MK ČR E 11 793.

Hospodaření obce Chotyně k 31. 8. 2011
Rozpočet
po změnách

Plnění

%

Příjmy
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin.
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmu fyz.o. z kapit.výnosů
Daň z příjmu právn. osob
Daň z příjmu právn. osob za obce
DPH
Poplatky za uložení odpadů
Odvody za odnětí půdy
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Poplatek za likvidaci kom. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostranství
Poplatek za provozovaný výher.hr.př.
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjčených prostředků od obyv.
Dotace na sčítání lidu
Dotace na veř. správu a školu
Dotace ze státního rozpočtu + povodně
Neinv. dotace od kraje
Dotace - SZIF
Příjmy v lesním hospodářství
Vnitřní obchod - internet
Odvádění a čištění odpad. vod
Příjmy – knihovna
Kultura
Dary - oslavy
Bytové hospodářství – služby + nájem
Příjmy – nebyt. hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
- pronájmy a prodeje pozemků
Sběr a svoz kom. odpadu - Ekokom
Péče o veř. zeleň
Krizové řízení – dary + poj. náhrady
Požární ochrana
Činnost místní správy
Další úroky
Příjmy celkem

Výdaje
Péče o zvířata
Správa v lesním hospodářství
Vnitřní obchod - internet
Silnice-údržna+opravy
Provoz veřejné siln. dopravy
Pitná voda

1 340 000
60 000
115 000
1 400 000
703 190
3 000 000
3 000 000
300
1 500
270 000
11 000
200
35 000
70 000
45 000
700 000
250 000
4 854
301 900
6 708 000
1 793 155
3 000
5 000
35 000
4 000
5 000
1 510 000
150 000
5 000
6 600 000

854 599
21 721
76 951
1 039 688
´ 703 190
2 224 564
827 520,50
227
1 441
249 280
10 751
200
20 000
71 438
36 110
401 053
165 890
4 854
201 264
261 263
12 840

63,78
36,20
66,91
74,26
100
74,15
27,58
75,67
96,07
97,74
98,12
100
57,14
102,05
80,24
57,29
66,36
100
66,67
3,89

36 139
4 440

103,25
111

34 500
889 073
110 287
6 110
5 978 338,12

58,88
73,52
122,20
90,58

30 000
3 000
1 200 000
37 000
20 000

17 519
500
1 086 403
24 785
19 708,06
45,61

58,40
16,67
90,53
66,99
98,54

29 411 099

15 392 693

53,55

30 000
15 000
15 000
150 000
81 360
25 000

17 518,60
3 630
10 550,99
109 245
40 680

58,40
24,20
70,34
72,83
50

Čistička
Lávky a mosty - povodně
ZŠ
Činnosti knihovnické
Ostatní zálež. kultury – oslavy,
- záležitosti SPOZu, kronika
Ostatní tělov. činnost
Ostatní zájm. činnost
Půjčky
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Inženýrské sítě – RD pod tratí
Komunální sl. a územní rozvoj – pozemky a
rozvojové plochy
Sběr a svoz nebezp. odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí
Pečovatelská služba
Dům s peč. službou
Krizové řízení
Bezpečnost a pořádek
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Vnitřní správa - sčítání
Činnost místní správy

75 000
6 888 000
1 479 000
20 000
150 000

- platy zam. v prac. poměru
- ostatní osobní výdaje
- soc.
- zdrav.
- ost. pov. poj.
- prádlo, oděv a obuv
- knihy, tisk
- drobný hmotný dlouh. maj.
- nákup mater. j.n.
- úroky
- studená voda
- plyn
- el. energie
- PHM
- služby pošt
- služby telek. a radiok.
- služby peněž. ústavů
- služby školení a vzděl.
- nákup ost. služeb
- opravy a udržování
- cestovné
- pohoštění
- příspěvky – MAS, mikroregion,
- Euroregion - příspěvky
- platby daní a poplatků
- pokuta KÚ

1 500 000
250 000
390 000
150 000
10 000
2 000
7 000
25 000
50 000
20 000
20 000
35 000
72 000
15 000
12 000
50 000
150 000
9 000
100 000
20 000
1 000
4 000
30 020
4 500

45 311

60,41

874 721
8 187
81 246

59,14
40,94
54,16

15 000
20 950
81 091,50
570 477,70
127 694,40
263 372

15
29,93
81,09
103,53
85,13
55,45

100 000
70 000
100 000
551 000
150 000
475 000
50 000
2 000 000
500 000

1 142 651,20
415 556,80

57,13
83,11

6 000
800 000
80 000
15 000
39 752 544,92
500 000
180 000
157 800
1 159 000
4 854
2 941 520

5 687
580 532
34 943
6 624,80
14 530 696,70
719 242
90 000
95 067,48
782 077
4 854
2 182 861,03

94,78
72,57
43,68
44,17
36,55
143,85
50
60,25
67,48
100
74,55

998 154
222 161
255 171
93 582
6 985
1 780
2 338

66,54
88,86
65,43
62,39
69,85
89
33,40

54 516

109,03

17 096
30 284,42
73 440
9 258
8 035
29 834,41
151 608,80
2 740
169 070,20
3 835,20
555
577
30 020
4 520
1 300
21 000

85,48
86,53
102
61,72
66,96
59,67
30,44
136,67
169,07
19,18
55,50
14,43
100
100,44

- dary obyvatelstvu
- služby pen. ústavů
Platby daní – daň za obec
Celkem výdaje

15 000
2 200
703 190
59 226 468,92

1 051
705 522
23 573 342,18

47,77
100,33
40

