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ZDARMA

29. 9. 1962 byla slavnostně otevřena sokolovna
T. J. Sokol Chotyně
Máme rok 2012

Začínáme nový rok a já pevně věřím, že pro
každého z nás bude hezký a pohodový. Že
nás nebudou trápit žádné nemoci a bolesti.
Že dokážeme mít radost z každé maličkosti,
třeba i z toho, že v zimě konečně napadne a
chvíli vydrží sníh, že jsme si na ledu nezlomili nohu, že přichází konečně jaro, že se
nám začíná všechno krásně zelenat, že nám
nikdo nic neničí, že v létě je teplo a nejsou
povodně, že se nehádáme s lidmi kolem nás,
že si nezávidíme a taky třeba jen to, že se
ráno probudíme a můžeme si prožít celý den.
Mám před sebou loňského lednového Chotyňáčka s hlavními úkoly na rok 2011. Hlavním
úkolem bylo dostavět Dům s pečovatelskou
službou. Dům je dostavěný a již téměř zaplněný. V současné době máme poslední dva
pečovatelské byty k dispozici, ještě to nedávám na vědomí i do okolních obcí, kdyby si
to náhodou někteří z těch, kteří v momentě, kdy se měli nastěhovat, si to rozmysleli.
Ale dlouho čekat nemůžeme.
Dalším úkolem bylo opět zkulturnit naši
středovou plochu. To se nám také podařilo a
já se moc těším, až se to tam všechno začne
zelenat. Prosím vás všechny, hlídejme si tu
plochu. Zatím je třeba chodit pouze po cestičkách, všechno ostatní je oseto a bude
chvíli trvat, než to budeme moci zatěžovat.
Když uvidíte, že tam někdo vyvádí něco špatného, že něco ničí, stačí mě prozvonit na
mobil 724179805. Volám vždy zpátky a pak
startuju buď já nebo volám policii. Jsou tam

koše na odpadky a na oharky z cigaret –
používejte je. Na ploše po mlýnu je nakreslená šachovnice a máme k dispozici i velké
šachy. Budeme je půjčovat, ale budeme vybírat finanční zálohu, kterou při vrácení
neporušených figurek vrátíme. Branky na
fotbalové hřiště osadíme až bude tráva
schopná vydržet nápor hráčů.
Posledním úkolem bylo dodělat inženýrské
sítě pro výstavbu nových rodinných domů
pod tratí. Máme téměř hotovo, čekáme jen
na propojení plynu.
Do roku 2012 máme jeden hlavní úkol a to je
nastartovat a zajistit pravidelné splácení
úvěru na Dům s pečovatelskou službou.
Úvěr máme ve výši 34,5 milionu korun. Pokud
dopadne vše dobře, získáme na zpevněné
plochy před domem dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši cca
1,9 milionu korun, které použijeme hned na
mimořádnou splátku úvěru.
Dále musíme doplatit naše podíly k popovodňovým opravám. A čeká nás ještě náš podíl
k nové cisterně, protože se nám podařilo získat z Programu na podporu přeshraniční
spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko peníze na
úplně novou cisternu. Tu by měli mít hasiči
asi během léta.
Dalším úkolem bude, že dám na úřadu do pořádku všechny papírové resty. To je vyúčtování všech dotací, různé podíly a archiv.
Doufám, že mi na to jeden rok bude stačit.
Teď jsem si vzpomněla ještě na jeden úkol,
pohlídat tu skupinu, která pracuje na

opravách břehů Nisy, aby dala vše – myslím
park, plochu před Brodskými a pozemek
Brodských, Třešňáků a Vaňoučků a pozemek
u sokolovny minimálně do stavu, v jakém
byly před jejich vstupem.
starostka

Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 29. listopadu 2011.
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 15
členů zastupitelstva.
2. Schvaluje všemi hlasy přítomných 3. rozpočtovou změnu na rok 2011:
Výdaje – přesuny v rozpočtu
pitná voda
- 25 000,dotace pro školu
+ 275 000,ostatní tělovýchovná činnost - 50 000,ostatní zájmová činnost
- 30 000,půjčky obyvatelům
- 15 000,bytové hospodářství
+ 100 000,veřejné osvětlení
- 150 000,pohřebnictví
+ 10 000,SDH
+ 75 000,krizové řízení
+ 400 000,správa - ostatní osobní výdaje + 100 000,- nákup materiálu
+ 50 000,- plyn
+
5 000,- nákup ostatních služeb + 25 000,- vl. podíl mikroregionu (zastávky)
+ 20 720,komunální služby
- 790 720,celkem výdaje
0
3. Schvaluje všemi hlasy přítomných žádost o
přerušení provozu Mateřské školy Chotyně
v období od 23. 12. 2011 do 1. 1. 2012.
4. Schvaluje všemi hlasy přítomných rozpočtové
provizorium na začátek roku 2012 do doby schválení rozpočtu v únoru 2012. V měsíci lednu a
únoru budou financovány běžné provozní náklady
obecního úřadu, bude splácen úvěr a pokud budou
na účtu finanční prostředky, budou spláceny
závazky z roku 2011 – doplacení inženýrských sítí
a naše podíly na odstranění povodňových škod.
5. Schvaluje všemi hlasy přítomných prodeje
pozemků z majetku obce:
- p.p.č. 518/2, zahrada o výměře 342 m2 v k.ú.
Chotyně za částku 5 130,- Kč

- p.p.č. 363/2, travní porost o výměře 590 m2
v k.ú. Chotyně za částku 8 850,- Kč
- p.p.č. 1181, ostatní plocha o výměře 68 m2 a
348/4, zahrada o výměře 282 m2, obě v k.ú.
Chotyně, dohromady za částku 5 250,- Kč
6. Schvaluje všemi hlasy přítomných předložený
plán práce na rok 2012.
7. Schvaluje všemi hlasy přítomných použití znaku
obce na prapor Mysliveckého sdružení Chotyně a
použití znaku obce na prapor SDH Chotyně.
V různém starostka informovala o schůzce rady se
zástupci dobrovolných organizací, schůzka byla
úspěšná, organizace prezentovaly svoje úspěchy a
problémy, T. J. Sokol předložila nově upravený
ceník pronájmu sokolovny, ceník zveřejněn dále v
Chotyňáčkovi, všechny organizace byly osloveny,
aby zaktualizovaly pomocí p. Sedláčka své
kapitoly na našich internetových stránkách.
Dále starostka přečetla dotaz Správy železniční
dopravní cesty Liberec, zda stále od roku 2008
trvá náš zájem o budovu nádraží č.p. 124 na
st.p.č. 131 a části pozemku p.č. 1134 v k.ú. Chotyně. Zastupitelé po projednání schválili 11 hlasy
zájem o budovu nádraží, ale za minimální cenu. 2
hlasy byly proti a 2 se zdržely.

Připomínky k novým jízdním
řádům
Pokud máte připomínky k novým jízdním řádům vlakovým nebo autobusovým, podejte připomínku písemně s přesným označením, o jaký problém jde, na
Obecní úřad Chotyně. Bude schůzka vedení obcí s dopravci, kde snad bude možné nějaké problémy řešit. Vaše připomínky dodejte do 15. ledna.

Zprávy z výroční schůze hasičů
Zpráva velitele hasičů J. Fica o činnosti
JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
V roce 2011 měla naše jednotka patnáct
členů. Dvanáct členů je nosičem dýchací
techniky. Šest členů absolvovalo kurz pro
obsluhu ruční motorové pily, šest členů má
průkaz strojníka a celá jednotka se zúčastnila kurzu práce na vodě. Jednotka se zú-

častnila dvanácti zásahů, z toho devíti požárů, jedné technické pomoci a jedné živelné pohromy. V letošním roce začalo pro
naši jednotku prostřednictvím obecního
úřadu jednání o dovybavení jednotky z prostředků EU v programu Cíl 3 v projektu
přeshraniční spolupráce v ochraně před
povodní Chotyně – Hainewalde. Jedná se o
pořízení nového vozidla – cisterny a rozšíření vybavení pro zásahy při živelních pohromách – záchranné vesty, neoprénové obleky
plus prostředky zabezpečující záchranáře –
svolávací systémy a spojová technika.
Projekt pro obec vypracovala p. Romana
Cermanová. projekt byl dne 9. listopadu
2011 schválen a v roce 2012 bude realizován. Letos jsme se zúčastnili zimní přípravy
v Hrádku n. N., výcviku na polygonu v Žitavě
a v Jablonci n. N. V Jablonném v Podj. na
hasičské stanici byl výcvik na věži a
naposledy jsme absolvovali námětové cvičení
na firmu Elas Hrádek n.N.
Závěrem své zprávy chci poděkovat vedení
obce za vynikající spolupráci, kolegům
z Hrádku a všem členům jednotky a celého
sboru.
Výroční zpráva jednatele J. Krejčího za
rok 2011:
Statistika sboru
- celkový počet členů – 62
- z toho výjezdová skupina – 15 členů
mládež a děti – 15 členů
Společenské akce
Jako obvykle rok začínal 15. ledna tradičním
Hasičským plesem, který tak už zůstal v povědomí lidí jako skvělá zábava.
25.6. – okrsková soutěž, která se konala u
kolegů v Hrádku n.N. Sešlo se zde 11 družstev mužů, 3 družstva žen a 2 družstva
muži nad 40 let. Soutěž se skládala z požárního útoku o dvou kolech. Obsadili jsme zde
7. místo s časem 38 sekund.
V červnu jsme se také zúčastnili dětského
dne pořádaného v Dětském domově v Jablonném v Podj.

3.9. jsme uspořádali soutěž k výročí 121 let
od založení sboru dobrovolných hasičů
v Chotyni. Soutěže se zúčastnilo 6 družstev mužů a 2 družstva žen. Jednalo se o
jednotky z okolí Chotyně a taky dvou jednotek, které nám pomáhali při loňských povodních. Soutěž se skládala z požárního útoku a
druhá disciplína požární útok s dětským materiálem. Časy z obou útoků se sčítaly. Po
sečtení našich časů jsme skončili na 2. místě. Po skončení soutěže dále pokračoval
připravený program oslav, který se skládal
ze soutěží pro děti, dále malé divadelní
představení. Při vyhlašování výsledků soutěže byli také oceněni pozvaní hosté z řad dřívějších členů chotyňského sboru. Po celou
dobu oslav nám pomáhalo plno dobrovolníků a
to jak s občerstvením tak i s organizací. Za
toto jim vřele děkuji. Večer patřil hudbě.
11.9. jsme se zúčastnili soutěže na Dolním
Sedle. Složení disciplín požární útok, štafeta 4x30, džberovka. Po splnění těchto disciplín jsme se umístili na celkovém 3. místě.
8.10. jsme navštívili kolegy v Hrádku n.N. a
spolu s námi byly i děti z Dětského domova
z Jablonného. Kolegové z Hrádku dětem
ukázali jak vybavení hasičárny, tak i techniku, se kterou disponují. Děti se i v hasičárně
posilnily, protože dalším cílem tohoto dne
byla Vojenská základna Grabštejn. Na Grabštejně se nás ujal velitel posádky, který nás
provedl po celé posádce a podal nám podrobný výklad fungování posádky. Následovala
ukázka výcviku psů. Dětem se to velice líbilo jak na posádce, tak i v hasičárně, a to je
ještě čekala prohlídka zámku Grabštejn.
A nyní výhled do roku 2012. V lednu 14.
oproti loňsku nebude hasičský ples, ale Hasičský rockový bál, kde nám zahraje skupina
Žold. Dále bychom chtěli uspořádat soutěž
k otevření hřiště, samozřejmě také uspořádání dne otevřených dveří. Nakonec zprávy
bych rád poděkoval kolegům z Hrádku za
skvělou spolupráci na různých projektech a
dále bych rád poděkoval vedení obce za
podporu hasičů v Chotyni, děkuji, vážíme si
toho.

Zpráva o činnosti mladých hasičů – T.
Moravec a K. Dvořáková
Ve dnech 9. – 15. července jsme s dětmi vyrazili na týdenní soustředění v rámci hasičské přípravy do kempu Vikletice u Nechranické přehrady. Nacvičovali jsme štafetu dvojic, požární útok, značky, uzle a různé jiné
dovednosti, které by měl každý malý hasič
umět. Navštívili jsme místní pouť, Zoopark
Chomutov, hrad Hasištejn a také jsme
absolvovali exkurzi u hasičů z Tušimických
dolů. Tímto bychom chtěli poděkovat Iloně
Moravcové, Jaromíru Moravcovi a Miroslavu
Drahoňovskému st. za zařízení všech potřebných věcí okolo celého pobytu a trpělivost
s dětmi, která občas byla hodně potřeba,
vedení obce za podporu našeho soustředění,
hasičům z Hrádku n.N. za zapůjčení vozidla
a všem dalším, kteří nás jakkoli v této akci
podpořili.
V letošním roce jsme se zúčastnili výtvarných soutěží Požární ochrana očima dětí a
Život v Trojzemí. V druhé z jmenovaných
soutěží zvítězilo 5 dětí – diplomy jsou ve
skříňce OÚ.
Během roku nastoupilo 8 nových dětí, které
na soutěže teprve připravujeme. Od listopadu opět jednou za čtrnáct dní využíváme
chotyňskou sokolovnu. Nadále spolupracujeme s libereckou Zoologickou zahradou. Na
jaře máme naplánovanou další návštěvu prostorů, kam se běžní návštěvníci nedostanou.
Paní starostka nám domluvila účast na zápase Bílých tygrů, kterému bude předcházet
prohlídka liberecké Tipsport arény. Nadšení
dětí bylo neskutečné. 17. prosince chystáme
výroční schůzi pro děti. Chtěli bychom také
poděkovat Jardovi Pokornému, který se
v letošním roce zapojil do prací s dětmi.
Ještě jednou mockrát děkujeme všem, kdo
nám s dětmi jakkoli pomáhají.

Tanečnice Zumby umí vykouzlit
úsměv na tváři

V sobotu 20. 11. se skupina třiceti tanečnic
Zumby pod vedením Bc. Mariky Kasalové z
Hrádku n.N. postarala o odpoledne plné pře-

kvapení. Doprovázeli je naši sponzoři z Chotyně pod vedením paní Z. Koutníkové. Akce
se konala ve prospěch dětí z dětského domova
v Jablonném v Podještědí. Taneční skupina
předvedla své umění v historickém zrcadlovém sále zámku Nový Falkenburk. Tato krásná stavba slouží již mnoho let jako dětský domov. Do tance se nakonec zapojily i samotné
děti. Nehledě na věk či pohlaví, rytmů zumby
si užili všichni. Unaveni hudbou a pohybem si
nakonec mohli tanečníci odpočinout a zároveň se občerstvit. Pohoštění připravily děti
z dětského domova. Také samotné tanečnice
mnohými dobrotami přispěly. Dětem dovezly
mnoho dárků v podobě sladkostí, hraček a
oblečení. Tím jim zajistily jak bohatého Mikuláše, tak krásné Vánoce.
Dovolujeme si touto cestou jménem dětí a personálu dětského domova všem zúčastněným
děvčatům a našim „Chotyňákům“ ze srdce
poděkovat.

KŘESADLO 2011
Cena pro obyčejné lidi, kteří
dělají neobyčejné věci

Občanské sdružení D.R.A.K. z Liberce uspořádalo soutěž, při které byli vybíráni dobrovolníci z Libereckého kraje. Dětský domov v Jablonném v Podještědí navrhl na tuto cenu paní Zlatku Koutníkovou a ta se dostala mezi
šest nejlepších dobrovolníků Libereckého kraje a na slavnostním večeru 12. prosince v prostorách Malého divadla F. X. Šaldy převzala
ocenění.

Blahopřeji paní Zlatce Koutníkové
k získání tohoto ocenění, vážím si
velmi její práce a děkuji všem, kteří
jí v této činnosti pomáhají.
starostka

A nyní zpráva vedení Dětského domova v Jablonném v Podještědí, na základě které p. Koutníková
ocenění získala:
Dětský domov v Jablonném v Podještědí navrhuje na cenu „Křesadlo 2011“ paní Zlatušku
Koutníkovou pro nezištnou pomoc a spolupráci s naším dětským domovem. Před pěti
lety oslovila naše zařízení p. Koutníková z nedaleké Chotyně. Nabídla nám spolupráci a
sponzorství všech aktivit, které pro děti pořádáme. Paní Zlatuška zaktivizovala laskavé
občany Chotyně a Hrádku n.N., mladé i ty

dříve narozené, a vybídla je ke spolupráci
s naším zařízením. Vznikla tak komunita lidí,
jejímž cílem se stala pomoc dětem, které vyrůstají v dětském domově. Všichni se nás ptají,
pod jakou organizací tato komunita pracuje.
My odpovídáme: „Pod žádnou, je to prostě
báječná parta lidí, která s námi pracuje již pátý
rok“. Díky těmto laskavým lidem jsou pod vedením paní Zlatky pořádány slavné „Country
bály“, jejichž finanční výtěžky jsou věnovány
na volnočasové aktivity a další potřeby našich
dětí. Zlatka a její tým pro děti z našeho dětského domova organizuje výlety za kulturou i do
přírody, pravidelně také pořádá každý červen
Den dětí. Tato akce je plánována zhruba pro
100 účastníků a koná se v naší rozlehlé zahradě. Už nyní se na další akci Mezinárodního
dne dětí všichni velmi těšíme. Pokud je třeba
přiložit ruku k dílu přímo v dětském domově,
tým Zlatky je vždy připraven. Od roku 2008
pracuje při našem dětském domově nové zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
„Hvězdička“. Toto nové oddělení má díky
Zlatce a jejímu týmu umytá okna, vymalováno, vyčištěné koberce, děti dále obdržely nové
venkovní lavičky a stoly, stany, spoustu hraček, houpačku a hlavně nádherný bazén, který rády a často v létě využívají. Pokud k nám
naši přátelé z Chotyně a Hrádku přijedou,
vždy jsou dětmi radostně vítáni (nikdy nepřijdou mezi děti s prázdnou). Za pět let našeho
společného přátelství jsme od nich získali na
aktivity v Dětském domově a zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc Hvězdička přes
150 000 Kč. Samozřejmě přátelství se penězi
vyjádřit nedá, proto je třeba napsat, že vyjma
finančních prostředků jsme obohaceni o pocity radosti z toho, že existuje na světě mnoho
nezištných a laskavých lidí, kteří rádi pomohou. Domníváme se, že cena Křesaldo 2011
patří právem paní Zlatušce Koutníkové a
všem jejím nadšeným spolupracovníkům.

Vážení čtenáři Chotyňáčku,
chtěla bych jménem celé Zoo Liberec a spřáteleného Faunusu, o.s. poděkovat dobrovolným hasičům
z Chotyně, kteří dne 13.10. do zoo dovezli velkou
zásobu „pokladů“ – vyřazených hadic od spřátelených hasičských sborů a proutěné košíky od obyvatel Chotyně, které rovněž shromáždili dobrovolní hasiči ve své hasičárně. Všem mockrát děkujeme!

Pro nás, dobrovolníky Zoo Liberec, jsou to skutečné poklady, ze kterých vyrábíme za odborného dohledu zoologů a ošetřovatelů tzv. enrichment pro
zvířata. Z obyčejných hasičských hadic tak vznikají závěsy a houpačky sloužící k odpočinku, zábavě i krmení různých druhů zvířat (nosálů, šimpanzů, papoušků), o košíky se mezi šimpanzi strhne
téměř bitka, protože košík slouží nejen k uschování
potravin, ale i jako dobrá „schovka“ pro šimpanze
samotné.
Jak se takové enrichmentové prvky vyrábí, se na
vlastní kůži přesvědčili mladí dobrovolní hasiči při
loňské návštěvě zoologické zahrady, kdy měli jedinečnou možnost si jejich výrobu vyzkoušet.
Pokud byste chtěli i Vy přispět, neváhejte, přírodních proutěných košů a košíků, vyřazených hasičských hadic, sisalových provazů nebo vyřazených
lan není nikdy dost!
Eva Slováčková
(členka Faunus, o.s. a dobrovolnice Zoo Liberec)
Za SDH Chotyně bych chtěla mockrát poděkovat lidem, kteří košíky a jiné proutěné věci donesli. Velké díky patří také hasičům
z Haratic, kteří nám přivezli hromadu starých, pro ně již nepoužitelných, hadic.
Zároveň bych Vás chtěla znovu požádat,
abyste nevyhazovali jakékoliv proutěné věci
(košíky, křesla apod.), sisalové provazy a
stará lana. V případě, že jste ochotni cokoliv
takového darovat, zavolejte mi prosím na
telefon 728 782 065, domluvíme se na
předání.

Katka Dvořáková

Poklad kapitána Kida, aneb
kdo se bojí, nesmí do lesa

Tak nějak by se dal nazvat úterní večer 18. 10.
2011, kdy se před naší MŠ sešlo 70 nedočkavců. Čtyřicet školou povinných, zbytek odrostlejších. S úderem 18.00 hodiny dorazil námořník, aby nám vyprávěl příběh svého praprapradědečka o zakopaném pokladu v blízkosti naší školky. Potom předal mapu pokladu a všichni s nadšením vyrazili do tmy.
Ukázalo se, že baterka je pro tento večer nezbytnou nutností, protože než jsme dorazili
k lesu, nebylo vidět na krok. Cestu nám určovaly jen světélkující body na okolních stromech. Čekaly na nás tři úkoly – nácvik rituálního tance, pirátského zaříkávadla a vaření
kouzelného lektvaru. Nejtěžším úkolem se

pro většinu z nás stal terén lesa. Kdo nebyl
řádně vyzbrojen baterkou, měl ve spleti cestiček, stromů a větviček často smůlu. Po půl hodině krkolomné chůze temným lesem, jsme se
zaradovali, když nás světelné body zavedly
na místo, kde jsme museli předvést připravené úkoly. Tam za pokřiku zaříkávadla a rituálního tance byly zahnáni pirátští duchové a
děti se mohly rozběhnout do okolí a poklad
bezpečně nalézt. Poklad byl spravedlivě rozdělen a každé z dětí si jeho část odnášelo domů. Zpáteční cesta nám rychle utekla za bujarého veselí všech zúčastněných.

Tímto bychom chtěli poděkovat rodičům
Jindry Čížka, kteří celou akci vymysleli a
pomohli uskutečnit.

Poděkování
Děkujeme všem rodičům, kteří si našli čas a
v sobotu 12. 11. 2011 přišli pomoci do naší
školky. Během dne byla vymalována jídelna,
položena zámková dlažba u venkovního WC a
opraveny židličky.
Všem Vám moc děkujeme.
děti a kolektiv MŠ

Skautský oddíl z Chotyně
přijímá nové členy
Je Vám mezi 6 a 12 lety a máte rádi dobrodružství? Chtěli byste si zahrát akční hry na
louce i v lese, vyzkoušet si horolezení, táboření nebo spaní pod širákem? Pak přijďte mezi
nás a zkuste si vše na vlastní kůži. Rádi Vás
uvidíme na jedné z našich akcí:
28.1.
bazén Liberec
17.-19.2.
víkendovka
10.3.
trampolíny Liberec
31.3.
výlet ven do přírody
21.4.
výlet ven do přírody
11.-13.5.
víkendovka
2.6.
výlet ven do přírody
23.6.
výlet ven do přírody
29.6.-8.7.
tábor
Pokud byste se chtěli o naší činnosti dozvědět
více nebo si prohlédnout fotky a videa z minulých akcí, podívejte se na naše webové stránky
http://skauti.paloch.net. Zde také budeme vyvěšovat podrobné informace k jednotlivým akcím. V případě dotazů kontaktujte Mgr. Ivu
Zwingerovou (tel. 728344883, email
iva.zwingerova@seznam.cz).

Ceník za pronajímané prostory
v tělocvičně SOKOLA Chotyně

Tarif na plesy:
- pronajímané prostory + energie
(sál, šatna, vestibul, balkon, výčep, kuchyně,
plyn, elektřina, voda)
– celkem za pronájem
10 000,- Kč
Dále bude vyúčtováno vyprání ubrusů a
náhrada za rozbité sklo.
Hodinové tarify za pronájem pro ostatní
akce:
- tělocvična
210,- Kč/hod.
- kuchyně
200,- Kč/hod.
- výčep
200,- Kč/hod.
- klubovna
100,- Kč/hod.
- WC při venkovních akcích 120,- Kč/hod.
- vestibul
200,- Kč/hod.
- sprchy
120,- Kč/hod.
- ubytování ve vlastních lůžkovinách
v tělocvičně, s použitím soc. zařízení
50,- Kč/os/noc
- pro nečleny SOKOLA je povolena účast na
sportovní akci za úhradu 30,- Kč/os/hod.
Akce pořádané oddílem SOKOLA:
Tarify za sportovní akce: turnaje
- tělocvična + kuchyně + ostatní
1 500,- Kč/12 hod.
Nesportovní akce jiných organizací bez
vybírání vstupného
- tělocvična + kuchyně + ostatní
1 500,- Kč/12 hod.
Při akci delší než 12 hodin bude nájemci
účtována každá další započatá hodina dle
hodinových tarifů.
Stanoveno na výborové schůzi T. J. Sokol
Chotyně dne 1. 11. 2011.

Státní hrad a zámek Grabštejn
Výroční zpráva za rok 2011

Na hradě Grabštejn proběhlo v roce 2011:
- 1 750 prohlídek

- 160 koncertů, divadelních či jiných
vystoupení
- 165 dalších akcí jako jsou semináře, školení,
svatby či setkání
- 8 výstav
- 8 dobrovolnických víkendových akcí a 1
desetidenní dobrovolnická brigáda
Na hradě působí řada občanských sdružení a
neziskových organizací a také dobrovolníci
nesdružení v žádné organizaci.
Novinky v roce 2011: Dále vzrostl podíl akcí
pořádaných buď zcela či částečně v euroregionálním centru. Podíl tržeb realizovaných
v souvislosti s provozem euroregionálního
centra strmě stoupá k polovině celkových
výnosů.
Návštěvnost za rok 2011: Počet návštěvníků
celkem – 25 757 osob, z toho počet
návštěvníků při prohlídkách s kulturním
programem – 10 025 osob.
Tržby z hlavní i jiné činnosti celkem za rok
2011: celkem 1 600 655,- Kč.
Nejvýznamnější stavební a restaurátorské
práce na obnově a údržbě objektu:
- nové instalace ve 2. patře severního křídla
- zpevnění přístupové cesty – oprava
opěrných kamenných zdí
- oprava jihovýchodního záhlaví krovu nad
sálem předků
- postupně se dokončuje a upravuje osvětlení
a vytápění (Euroregionální centrum)
- osazení a restaurování kachlových kamen
v expozici
- zprovoznění retenční nádrže a požárního
rozvodu a požárního rozvodu vody
- zajištění dlažby na stavbu příjezdové cesty
- osazení a opravy dveří (věž a dolní nádvoří)

Základní škola a Mateřská
škola Chotyně

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
pro školní rok 2012/2013
konající se v budově školy
v pondělí
16. ledna od 15 do 18 hodin

(s sebou rodný list dítěte a doklad
totožnosti)

Naše škola pro budoucí prvňáčky
nabízí:

- malý počet žáků ve třídě
- individuální přístup
- anglický jazyk od prvního ročníku
- kvalitní výuku zaměřenou na ekologii
- alternativní metody (časté střídání činností,
skupinové práce, projektové vyučování, práce
s informacemi), vyučování je tak pro žáky
zajímavější a pestřejší
- výuku přizpůsobenou individuálním
potřebám našich dětí
- třídy vybavené moderní výpočetní
technikou včetně interaktivní tabule
- dobré autobusové spojení
- možnost umístění dětí ve školní družině
před a po vyučování od 6.00 do 16.00 hodin
V odpoledních hodinách nabízíme našim
žákům široké spektrum zájmových útvarů:
VAŘENÍ, KERAMIKA, SPORTOVNÍ
KROUŽEK, TURISTICKÝ KROUŽEK,
AEROBIC, HRA NA FLÉTNU.
V přípda ěpotřeby lze navštěvovat nápravu
specifických poruch učení (REEDUKACE),
více na www.skolachotyne.cz.

Hrádek nad Nisou
program kina
čtvrtek 12.1. v 19.00
RUMOVÝ DENÍK
sobota 13.1 v 19.30 hod.
ČERNÁ HODINA 3D
čtvrtek 19.1., pátek 20.1. a sobota 21.1. vždy od
17 hodin
HAPPY FEET 2-3D
čtvrtek 19.1., pátek 20..1., sobota 21..1. a
neděle 22.1. vždy od 19.30 hodin
LÁSKA JE LÁSKA
čtvrtek 26.1. od 17 hodin a pátek 27.1. od 19.30
hodin
DĚTI MOJE
čtvrtek 26.1. od 19.30 hodin a pátek 27.1. od 17
hodin
UNDERWOLD: PROBUZENÍ 3D

Kolik nás je k 1. 1. 2012.
celkem
muži
ženy

925
465
460

podle věku:
věk
0-2
3-4
5
6-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+

muži
21
6
3
27
29
29
30
30
36
53
39
24
18
22
44
32
8
14

18. 8.
1. 9.
8. 9.
15. 9.

ženy
19
14
2
14
24
30
26
31
30
41
37
19
22
43
42
25
17
24

Grabštejn

muži 56
ženy 56

prům.věk 34,75
prům.věk 41,75

Chotyně

muži 404
ženy 395

prům.věk 37,30
prům.věk 39,73

Průměrný věk za celou obec … 38,47

14. 1.
21. 1.
18. 2.
únor
25. 2.
17. 3.
duben
30. 4.
26. 5.
červen
16. 6.

červen

Akce v roce 2012

Hasičský rockový bál
XXIII. myslivecký ples
Květinový ples
Dětský maškarní bál
4. ročník nohejbalového
turnaje
Maškarní ples
Country bál
Hasičská soutěž
Čarodějnice
Chotyňská ťapka
Dětský den
Den otevřených dveří u
myslivců

27. 10.
23. 11.
prosinec

24.12.

Víla Nisa
I muži mají své dny
20. benefiční koncert
Den otevřených dveří u hasičů
Volejbalový turnaj
Sportovní den + oslava 50.
výročí otevření sokolovny
Lampiónový průvod na hrad
Grabštejn
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská nadílka
Nohejbalová vánoční turnaj
Volejbalový vánoční turnaj
koledy na hradě Grabštejn

V roce 2012 uplyne

730 let od smrti sv. Anežky České (1282)
655 let od položení základního kamene
Karlova mostu (1357)
600 let od narození Johanky z Arku, známé
také jako Panny orleánské (1412)
565 let od vytištění prvního astronomického
nástěnného kalendáře (Johann Gutenberg,
1447)
540 let od vydání prvních tištěných notových zápisů v Bologni (1472)
520 let od objevení Ameriky (Kryštof Kolumbus, 1492)
520 let od sestavení prvního zemského
glóbu (Martin Behaim, 1492)
495 let od uveřejnění 95 tezí Martina Luthera a začátku německé reformace (1517)
440 let od „bartolomějské noci“ v Paříži
(1572)
430 let od přechodu z juliánského kalendáře
na přesnější gregoriánský – řehořský (1582)
420 let od zkonstruování dalekohledu a
teploměru (Galileo Galilei, 1592)
420 let od narození Jana Ámose
Komenského (1592)
415 let od smrti alchymisty Edwarda
Kelleyho, spolupracovníka Johna Dee (1597)
405 let od pozorování Halleyovy komety
Johannesem Keplerem (1607)
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo
MK ČR E 11 793.

