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ZDARMA

29. 9. 1962 byla slavnostně otevřena sokolovna
T. J. Sokol Chotyně
Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 24. ledna 2012.
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14
členů zastupitelstva.
2. Schvaluje všemi hlasy přítomných Smlouvu o
spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro rok 2012.
3. Schvaluje všemi hlasy přítomných Smlouvu o
zřízení věcného břemene uzavřenou mezi obcí
Chotyně a RWE GasNet, s.r.o. k poz.p. č. 309/8
v k.ú. Grabštejn.
Jedná se o dořešení vedení plynovodu u
Grabštejnského rybníka.
4. Schvaluje všemi hlasy přítomných nechat ještě
uvolněný poslední volný pečovatelský byt pro
potřeby obce.

Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 21. února 2012.
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14
členů zastupitelstva.
2. Schvaluje všemi hlasy přítomných rozpočet na
rok 2012 jako vyrovnaný. Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 20 232 009,- Kč, výdaje jsou rozpočtovány ve výši 16 799 150,- Kč a dále splátky úvěru
na položce 8124 ve výši 3 432 859,- Kč, kdy
1 639 704,- Kč je řádná splátka úvěru a 1 793 155,Kč je mimořádná splátka úvěru - dotace z Místní
akční skupiny na zpevněné plochy před DPS.
Zůstatek na účtu obce k 31. 12. 2011 ve výši
93 977,99 Kč je ponechán jako rezerva.
Rozpočet jako samostatná příloha dále v
Chotyňáčkovi.

3. Schvaluje všemi hlasy přítomných odkoupení
pozemkové parcely č. 357/6 o velikosti 2 859 m2
v k.ú. Chotyně za částku dle odhadu ve výši
57 180,- Kč.
Tento pozemek je součástí naší nově opravené
středové plochy a v podmínkách dotace je, že
pozemky musí být v našem vlastnictví.
4. Schvaluje všemi hlasy přítomných podání žádostí do Grantového fondu Libereckého kraje.
První žádost do G-14 Podpora tělovýchovy a
sportu na projekt 50. výročí výstavby sokolovny a
sportovní den. Celkové náklady na projekt jsou ve
výši 42 500,- Kč, požadovaná dotace ve výši
29 750,- Kč.
Další žádost do Fondu požární ochrany na projekt
Udržení akceschopnosti jednotky požární ochrany
SDH Chotyně – vybavení nové CAS. Celkové
náklady na projekt jsou ve výši 187 600,- Kč,
požadovaná dotace ve výši 112 560,- Kč.
Po vyhlášení Programu obnovy venkova obec podá
žádost na rekonstrukci šatny MŠ.
5. Schvaluje všemi hlasy přítomných možnost podat si žádost o příspěvek na sportovní činnost v roce 2012 a určuje maximální výši příspěvku na
osobu 5 000,- Kč.
Dále samostatný příspěvek s pravidly a podmínkami.

Přeshraniční spolupráce
v ochraně před povodněmi
Chotyně - Hainewalde

SDH Chotyně dostane v tomto roce novou
cisternovou automobilovou stříkačku. Díky
společnému projektu s obcí Hainewalde,
který se jmenuje „Přeshraniční spolupráce
v ochraně před povodněmi Chotyně – Hainewalde“, získala obec dotaci ve výši 241.833,Eur, za kterou nakoupí novou stříkačku
(216.000,-Eur), ale i nezávislý komunikační
systém s vysílačkami a vybavení hasičů pro

práci na vodě. Kromě vybavení obou jednotek dobrovolných hasičů Chotyně a Hainewalde jsou plánována také společná cvičení a
prezentace hasičské techniky.
První koordinační setkání s německými partnery se konalo v Chotyni dne 16. ledna.
Jednání se účastnili zástupci obou obcí i jednotek dobrovolných hasičů. Na této schůzce byla domluvena konkrétní forma spolupráce a naplánovány termíny pro společná
setkání a cvičení.
Saští hasiči se svou technikou a kolegy se
zúčastní Slavností Víly Nisy a oslav založení
SDH Chotyně, hasiči společně absolvují cvičení pro práci na vodě a výcvik dýchací techniky na polygonu v Žitavě. Hainewaldští
hasiči požádali Chotyňáky o účast na oslavách 140. výročí založení SDH Hainewalde
v červnu 2012.

Knihovna v roce 2011
- na půjčovném se vybralo 2 470,- Kč
- evidovaných čtenářů je 37, z toho 26 dospělých a
11 dětí
- nakoupily se knihy za 14 999,85 Kč, celkem 88
knih, z toho 6 naučných pro dospělé, 69 beletrie
pro dospělé, 2 naučné pro děti, 11 beletrie pro děti
- obec mimo koupila 12 knih a dary od lidí 37
knih
- dar od České knihovny ve výši 4 400,- Kč, z toho
zakoupeno 12 knih – 4 beletrie pro dospělé, 5
beletrie pro děti, 3 naučné
- celkový přírůstek knih za rok 2011 je 157 knih
- návštěvníků knihovny 195, z toho 178 dospělých
a 17 dětí
- za rok 2011 bylo půjčeno 2 056 knih a 62 časopisů, z toho 1 867 beletrie pro dospělé, 31 naučná
pro dospělé, 21 naučná pro děti a 137 beletrie pro
děti
- za internet bylo vybráno 2 390,- Kč, za tisk 295,Kč
- návštěvníků internetu bylo 879

Aktivity naší školy
v uplynulých měsících

Nabízíme vám malé ohlédnutí za uplynulými měsíci a aktivitami, které jsme pro děti
z naší školy připravili. V září v rámci Turistického kroužku naši žáci trávili společný Horovíkend na horolezecké chatě. O měsíc později svou činnost zahájily zájmové útvary a
žáčci měli možnost vybírat z široké nabídky,
KERAMIKA, VAŘENÍ, SPORTOVNÍ KROUŽEK, ANGLICKÝ JAZYK, FLÉTNA, AEROBIC, TURISTICKÝ KROUŽEK. Moc děkujeme
tímto Ditce a Míše, které nám chodí s keramikou pomáhat, protože počtem žáků tento
kroužek mnohonásobně překračuje kapacitu.
Škola se zúčastnila akce „STROMY ANEŽKY
ČESKÉ“. Lípy, které naši žáci zasadili, se nachází na středové hrací ploše v obci.
Listopad byl nepřívětivý počasím. Ale
zachmuřené dny jsme si prosvětlili pěknými
událostmi, mezi které určitě patřila DRAKIÁDA, při níž společně prvňáci a předškoláci
pouštěli draky. Určitě touto cestou děti ze
školky získaly příjemné zážitky se školáky a
budou se tak do školy těšit. V místní knihovně
proběhlo slavnostní předávání slabikářů za
přítomnosti starostky obce a rodičů prvňáčků.
Konec listopadu byl zasvěcen přípravě vystoupení na ROZSVĚCENÍ STROMU.
O Adventu se po celé naší škole během
kroužku VAŘENÍ nesla vůně perníčků, které
si děti dle receptu upekly. Po dobrotě se jen
zaprášilo a všem moc chutnalo. Vyvrcholení
vánoční atmosféry nás ovšem čekalo na hradě
Grabštejn. Zde za přispění Mgr. Jana Sedláka,
kastelána, nám bylo umožněno si upéci perníky v pravé hradní peci. Pro děti jsme přichystali dílny, kdy si mohly vytvořit vánoční svícny, nazdobit perníčky a ozdobit vánoční
strom, na který děti během výtvarné výchovy
vytvořily ozdoby. Už nyní se společně těšíme
na velikonoční dílny, které opět zorganizujeme na Grabštejně. SRPŠ poskytlo finanční příspěvek na mikulášskou nadílku, kterou rozdali čerti, Mikulášové a andělé z pátého ročníku.
K dalším akcím patřil Mikulášský víkend
v Sedmihorkách a vánoční vystoupení pro důchodce, na jehož konci žáčci rozdali dárečky
z keramiky a přáníčka, které sami vyrobili.
Po vánočních prázdninách jsme se opět
sešli ve škole, v očekávání opakování učiva a
pololetních písemných prací, při kterých si

žáci ověřovali své znalosti. 6. ledna naši tři
králové potěšili svou přítomností obyvatele
obce. V lednu před samotným zápisem do
první třídy ve škole proběhl Den otevřených
dveří, kdy škola byla otevřena veřejnosti.
Rodiče i budoucí školáci se mohli přijít podívat a účastnit se výuky. Děti z Mateřské školy
si vyzkoušely, jak se sedí ve školních lavicích
a společně s našimi prvňáčky zábavnou formou plnily zadané úlohy. 16. ledna proběhl
zápis do prvního ročníku. Letos byl netradiční, nesl se v duchu hledání pirátského pokladu. Na budoucí prvňáčky čekali piráti, se
kterými společně plnili připravené aktivity
v jednotlivých třídách. Poslední lednový den
patřil předávání pololetního vysvědčení, na
které se určitě těšili žáci z první třídy. V únoru
jsme v tomto školním roce navštívili již třetí
vystoupení v Naivním divadle v Liberci.
O jarních prázdninách žáci navštívili koordinační výstavní centrum Brána Trojzemí
v Hrádku nad Nisou, kde byla připravena
atraktivní přednáška, která odkývala tajemství „hrádeckého vampýra“ spojená s prohlídkou stálé expozice. Tento den pak žáci
zakončili v chotyňské sokolovně, kde byly
nachystány hry a soutěže. A to není všechno,
v rámci SPORTOVNÍHO KROUŽKU se děti
připravují na MC Donald ´s Cup, kde si budou moci poměřit fotbalové dovednosti ve své
věkové kategorii s žáky z ostatních zúčastněných škol. Připravujeme další Horovíkend,
víkend v Sedmihorkách. Novinkou určitě bude Noc v knihovně, na konci školního roku by
také měla vyjít kuchařka, ve které se objeví
všechny recepty, které jsme s dětmi připravovali na kroužku Vaření. Další akce zatím tajíme, ale určitě se mají naši žáčci a rodiče na co
těšit. Nakonec tímto chceme poděkovat všem,
kteří poskytli nádobí do naší kuchyňky, dále
pak SRPŠ, které rovněž příspěvkem 2000,-Kč
přispělo na vybavení.
Pedagogický sbor ZŠ Chotyně

Divadelní představení v DPS
Chotyně
V úterý 28. února večer odehrál Divadelní
soubor VOJAN Hrádek nad Nisou pod vedením pana Jana Sladkého v našem Domě
s pečovatelskou službou divadelní před-

stavení POTICHU TO NEUMÍM, JSEM
VÁŠNIVEJ aneb FAMÍLIE. Představení
bylo moc hezké a všem zúčastněným se
líbilo. Děkuji panu J. Sladkému a všem
účinkujícím a věřím, že to nebylo poslední
představení zde odehrané. Těším se na
příště.
starostka

HASIČSKÝ ROCKOVÝ BÁL
Dne 14. ledna 2012 pořádalo naše
Sdružení dobrovolných hasičů svůj již tradiční
bál. Letos jsme jej pojali v trošku jiném rázu, a
to rockovém. Tradičních plesů s taneční hudbou se koná během plesové sezóny v Chotyni
dost a my jsme myslím přispěli k oživení jakéhosi stereotypu. Je pravdou, že ples navštívili
úplně jiní návštěvníci, jinak se jedlo i pilo. To
je pro nás ponaučení pro rok příští. Velice kladný ohlas a vřelé přijetí měli, jako již tradičně,
hudebníci skupiny Žold, kterým se ostatně bál
také velice líbil. Jsou již pravidelnými a vítanými hosty v Chotyni, ať už na Víle Nise nebo
např. na pořádané benefici po povodních. Jsme
rádi, že i jim se v Chotyni líbí a jak říkají, jezdí už k nám jako domů. Touto cestou chci poděkovat všem hasičům, kteří se podíleli na pořádání plesu, velký dík patří našim štědrým
sponzorům, skupině Žold a v neposlední řadě
Obecnímu úřadu. Výdělek z letošního plesu
použijeme na soustředění malých hasičů v červenci na Nechranické přehradě a zbytek z výdělku bude použit jako finanční spoluúčast při
dovybavení nové cisterny. Z ohlasů je již teď
zřejmé, že příští ples bude opět v rockovém
rázu.
Moravcová Ilona

Naši malí hasiči u Bílých tygrů
Paní starostka nám zajistila pro mladé
hasiče super akci. Navštívili jsme utkání Bílých tygrů Liberec, kterému ovšem předcházela úžasná prohlídka celé Tipsport Arény.
V doprovodu manažera haly jsme mohli nakouknout do šaten hráčů, do celého zázemí, na
střídačku Bílých tygrů, kde se nejeden malý
hasič usadil na židli kapitána hokejistů Petra
Nedvěda. Prohlédli jsme si také střelnici, která
je součástí arény. Děti namalovaly hráčům
obrázky, které předal náš průvodce do kabiny
hokejistů. Měli jsme možnost sledovat utkání
s týmem Rytíři Kladno. A přesto, že byl pátek

třináctého, naši hasiči si mohli celkem 8x
zvolat „Góóóóóól“. Byl to úžasný zážitek a
myslím, že se našim třinácti malým hasičům
hokej moc líbil. Samozřejmě došlo i na občerstvení a šťastný návrat domů. Musím poděkovat především paní starostce, za zprostředkování prohlídky Arény a získání vstupenek pro
naše hasiče a jejich doprovod. Dále Tomášovi
Moravcovi a Jardu Pokornému, kteří zajistili
dopravu. Nesmím zapomenout na poděkování
hrádeckým hasičům za zapůjčení malého autobusu, protože družstvo malých hasičů se
nám pěkně rozrůstá a bylo zapotřebí už tří vozidel k přepravě na utkání. Takže ještě jednou
za malé hasiče všem DÍKY.
Fandila a zapsala Ilona Moravcová

Hodina Země 2012

I v letošním roce se připojíme k mezinárodní
kampani Hodina Země. Jedná se o celosvětovou akci propojující obce, firmy a jedince, kteří berou vážně své závazky vůči životnímu
prostředí, zejména v oblasti ochrany klimatu.
Akce probíhá symbolickým hodinovým zhasnutím světel, ať již veřejného osvětlení, nasvícení budov v majetku obcí a měst nebo
místních památek, a to v sobotu 31. března
2012 od 20.30 do 21.30 hodin místního času.
Loňský pátý ročník kampaně proběhl i díky
nám za historické účasti a enormní pozornosti
médií. Hodiny Země 2011 se zúčastnilo 5 251
měst a obcí ve 135 zemích světa, stovky firem
a kampaň zasáhla životy více než 1,8 miliardy
lidí. Již po čtvrté na hodinu zhasly např. náměstí Times Square v New Yorku, socha Krista v Riu de Janeiro nebo Eiffelova věž v Paříži. V České republice se kampaně účastnilo
133 obcí, 60 firem a tisíce jednotlivců.
Pokud se někdo z vás bude chtít akce Hodina Země 2012 zúčastnit jako jednotlivec,
vyplňte formulář na stránkách
www.hodinazeme.cz nebo napište maila na
hodinazeme@veronica.cz.

CHATA DOLÁNKY
Informace pro příznivce Dolánek u Turnova.
Opět budeme budovat a opravovat chatu.
Udělají se tam nezbytné opravy střechy a
venkovního zdiva, je třeba také vykopat nové
odpadové jímky z kuchyňky. Ve společenské

místnosti na vás budou čekat nová krbová
kamna a spoustu jiných věcí. Doufám, že se
vám tam bude líbit.
CENÍK
dospělá osoba
děti
děti do 3 let
pytel na odpad

1 NOC
100,- Kč + 15,- denní
poplatek Turnovu
100,- Kč
zdarma
80,- Kč

Kontakt: 725 304 891
Věra Krejčová

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

SBĚR
PRO DIAKONII
v klubovně hasičů
- v sobotu 24. 3. od 10 do 16 hodin
- v neděli 25. 3. od 10 do 16 hodin
Věci, které 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
- hračky – nepoškozené a kompletní

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

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

SMS Info kanál
Pokud chcete dostávat aktuální SMS zprávy
z OÚ Chotyně a dosud nejste přihlášeni, níže
je uveden způsob přihlášení nebo odhlášení.
Při přihlášení:
na tel. číslo 605 733 680 zašlete SMS zprávu
ik chotyne reg
Při odhlášení:
na stejné tel. číslo zašlete SMS zprávu
ik chotyne odreg

UZAVŘENÍ MOSTU U
GRABŠTEJNSKÉHO RYBNÍKA

V týdnu od 12. března 2012 dojde z důvodu
oprav k uzavření mostu u Grabštejnského
rybníka pro auta. Během opravy bude i
krátkou dobu uzavření pro pěší.

Veřejná soutěž na hledání nového
využití lokality „bývalého vojenského
letiště Ralsko“.
Liberecký kraj vyhlásil veřejnou soutěž, jejímž
smyslem je shromáždit ideové záměry, nápady a
návrhy, jak využít lokalitu bývalého vojenského
letiště Ralsko. Předložené návrhy budou podkladem pro rozhodování o tom, které aktivity by bylo
nejvhodnější zde realizovat, co přinese impuls
nového rozvoje nejen Městu Ralsku, ale i celému
bývalému vojenskému prostoru.
Celý text vyhlášení veřejné soutěže je k dispozici
pod odkazem:
www.kraj-lbc.cz/soutezralsko

Služby finančního arbitra

Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, investiční společností lze
řešit u státem zřízeného mimosoudního
orgánu – finančního arbitra.
Řízení před finančním arbitrem je bezplatné.
Co finanční arbitr dělá?
Finanční arbitr je orgán příslušný k mimosoudnímu rozhodování sporů, pokud je jinak
k rozhodování těchto sporů příslušný český
soud, mezi:
a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování pla-

tebních služeb – např. spor zákazníka
s bankou o správnost zaúčtované platby nebo spor zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou osobou
b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz – např. spor
držitele předplacené karty jízdného s některými provozovateli veřejné dopravy
c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru – např.
spor zákazníka s věřitelem o odstoupení od
úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku
za předčasné splacení úvěru
d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních
fondů kolektivního investování , které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti –
např. spor zákazníka s investiční společností
o správnost účtovaných poplatků
Finanční arbitr usiluje zejména o smírné
vyřešení sporů.
Kdo je finanční arbitr?
Institut finančního arbitra jako mimosouního orgánu pro řešení sporů byl zřízen již
v roce 2003 pro spory z platebního styku.
Od července 2011 byla jeho příslušnost rozšířena na spory ze spotřebitelských úvěrů a
kolektivního investování. Současně byla zřízena také Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu, která plní úkoly spojené se zabezpečením činnosti finančního arbitra. Za výkon své funkce odpovídá finanční arbitr vládě, která ho jmenuje na návrh
ministra financí.
Jak mohu služeb finančního arbitra využít?
Řízení před finančním arbitrem je bezplatné
a zahajuje se na návrh zákazníka (spotřebitele). Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat písemně poštou,
v elektronické podobě (e-mailem opatřeným

zaručeným podpisem nebo prostřednictvím
datové schránky) nebo osobně, resp. ústně
do protokolu v sídle Kanceláře finančního
arbitra.
K usnadnění podání návrhu je na stránkách
finančního arbitra k dispozici formulář:
http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitrformulare-ke-stazeni.html
Adresa:
Kancelář finančního arbitra, Legerova
1581/69, 110 00 Praha 1 – Nové Město
tel. 257 042 094
e-mail: arbitr@finarbitr.cz
www.financniarbitr.cz

Příspěvky na sportovní
činnost v roce 2012

Zastupitelstvo obce rozhodlo na veřejném zasedání 21. února 2012, že v letošním roce budou opět poskytnuty příspěvky na sportovní
činnost jednotlivcům.
Maximální výše příspěvku je 5 000,- Kč.
Žádost volnou formou, kde budou uvedeny
sportovní výsledky v roce 2011 a plán sportovních akcí na rok 2012 zájemci o příspěvek
dodají do 6. dubna 2012 na Obecní úřad Chotyně. O výši příspěvku žadatelům rozhodne
zastupitelstvo na veřejném zasedání dne 17.
dubna 2012.

Provozní doba sběrného místa
za prodejnou BETA
(březen – duben)
středa a sobota vždy od 14 do 16 hodin

V nejbližších dnech bude umístěn
kontejner na trávu, slabé větve a
další zelený odpad na zpevněnou
plochu u separačních kontejnerů u
nástupu na středovou plochu.
Do sběrného dvora můžete vozit
také nebezpečný odpad - barvy,
laky apod.

Z lunárního kalendáře
Krásné paní – březen

Slunce putuje v Rybách a 20. března v 6 hodin 14 minut SEČ vstupuje do znamení Berana. Den a noc jsou stejně dlouhé, nastává jarní rovnodennost. Začíná astronomické jaro.
V březnu přibývá dne o 1 hod 57 minut.
Den se prodlužuje, až dochází k rovnováze,
rostliny se projevují energií a agresivitou,
vyrážejí ze země a nic jim nedokáže stát
v cestě. Boj o vodu, slunečné světlo a výživu
z půdy cítíme ve vzduchu.
Astrologie
Beran = jsem (válečník)
Pozitivní rysy: Jsou ctižádostiví, nezávislí,
upřímní, odvážní, mají radost z práce,
potřebují konat.
Negativní rysy: Jsou tvrdohlaví, netrpěliví,
netolerantní, hádaví, panovační, upřednostňující své já, plýtvají silami.
Zkušený hospodář, zahradník a včelař
Na poli a na lukách za počasí nepříznivého
vyvážeti popel, saze, vápno na jeteliště,
není-li příliš mokro orba a vláčení. Setba
jarního žita, ovsa, pšenice, vikve, máku a
mrkve, v krajinách teplých i ječmene. Řepku
okopávati a plíti, hlízule sklízeti, zimní pšenice a jetel převláčeti. Krtiny na lukách rozhrabovati, holá místa posívati travním semenem. Nerovnosti zavlažováním způsobené
urovnávati.
Na chmelnici a vinici rýhovati k novým
chmelnicím. Ponejpr okopávati, zbytečné
prejty a mrcousky pořezávati. Révy za suchého povětří vyndávati, hnojiti a pořezávati. Z nejsilnějších okrajovati rozvody
k posázení míst prázdných.
V zahradě okopávati zeleniny, plíti a zalévati, přesazovati jahody, sázeti jakubky (zemčata) a vysazovati řípy, mrkve a tuříny na
semeno, síti řeřichu a červenou řípu, chřestoviště poklízeti.
V sadech ovocných odkrývati stromy a keře
přikryté a ořezávati, očkovati a roubiti mladé stromky, zakládati stromovky a štěpnice,
vysazovati pecky v jádrnici, obírati housen-

ky a škodlivý hmyz. Meruňky a broskve
chrániti před mrazy nočními.
Ve dvoře chystati semení k setbám a čistiti
je, hnojiva jako v lednu vyvážeti, a potřebali, mísiti koupená hnojiva.
Ve včelníku pročiš ťování a prohlídka oulů za
prvních výletů včel, krmiti vychudlé ouly,
snímati pokrývky zimní.

Brána Trojzemí – kino
čtvrtek 15.3. v 17 hod. LORAX 3D
čtvrtek 15.3. v 19.30 hod. PROBUDÍM SE
VČERA
pátek 16.3. v 17 hod. LORAX 3D
pátek 16.3. v 19.30 hod.PROBUDÍM SE VČERA
sobota 17.3. v 17 hod. LORAX 3D
sobota 17.3. v 19.30 hod. PROBUDÍM SE
VČERA
neděle 18.3. v 19.30 hod. PROBUDÍM SE
VČERA
pondělí 19.3. v 19 hod. Festival Jeden svět:
ZÁVOD KE DNU
úterý 20.3. v 19 hod. Festival Jeden svět:
OD VIŠNÍ DO VIŠNÍ
středa 21.3. v 19 hod. Festival Jeden svět:
TROJZEMÍ
čtvrtek 22.3. v 17 hod. Festival Jeden svět:
Z POPELNICE DO LEDNICE
pátek 23.3. v 17 hod. Festival Jeden svět:
LÁSKA V HROBĚ
pátek 23. 3. v 19.30 hod. ČTYŘI SLUNCE
sobota 24.3. v 17 hod. ČTYŘI SLUNCE
sobota 24.3. v 19.30 hod. MEZI VLKY

Brána Trojzemí – další program
sobota 17.3. od 20 hod. PLES MĚSTA
neděle 18.3. od 14 hod. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
úterý 27.3. od 17 hod. PŘEDNÁŠKA LOMY
LUŽICKÝCH A ŽITAVSKÝCH HOR
Výstavy:
Kouzlo podstávkových domů – výstava poprvé
představí podstávkové domy Hrádecka často
dokonale ukryté za přestavbami. Od 13.3. do 26.4.
Vernisáž 13.3. od 17 hod.

Oznámení o přerušení dodávky
elektřiny

V lokalitě na pravé straně Nisy (po toku) od
bývalé Pragovky přes celý střed obce až po
pilu na Dlouhé mezi (ta půjde) a

k železničnímu viaduktu nepůjde elektrický
proud:
- ve středu 21. 3. od 7.30 do 15.30 hodin
- v úterý 27. 3. od 7.30 do 15.30 hodin
- v pátek 20.4. od 7.30 do 15.30 hodin

Tradiční Country bál se koná
v sobotu 21. dubna v sokolovně
v Chotyni
Hraje skupina SEŠLOST
Vstupné 149,- Kč
Bohatá tombola
Stoly číslovány, předprodej
u p. Z. Koutníkové

Restaurace
KLUB CHOTYNĚ
vás srdečně zve k návštěvě,
nabízí obědy, večeře a
minutky, příjemné posezení
při příležitosti rodinných
oslav, svateb a firemních
večírků.
Polední menu nabízí za 60,Kč, lze i dovážet do firem nebo
přímo domů.
V případě zájmu volejte
604 759 409
Prodám byt 3 + 1 v Chotyni
(bytovky pod nádražím). Byt je
v osobním vlastnictví po celkové
rekonstrukci.
Informace na tel. 605 162 186
V roce 2012 uplyne

405 let od prvního zaznění anglické hymny
God Save the King (1607)
405 let od vyrobení prvního umělého ledu na
světě v Neapoli (Tancredus, 1607)

405 let od otevření slavného pařížského
mostu Pont Neuf (1607)
400 let od úmrtí Rudolfa II. Habsburského
– římský císař, král český, uherský a
chorvatský (1612)
390 let od dokončení obrazu Noční hlídka
Rembrantem (1622)
390 let od sestrojení prvního kalkulátoru,
který sčítal a odčítal (Francouz Blais Pascal,
1622)
375 let od popsání konstrukce a užití mikroskopu (Francouz René Descartes, 1637)
360 let od založení Kapského Města
Holanďany (1652)
355 let od uveřejnění vynálezu kyvadlových
hodin (Christiaan Huygens, 1657)
340 let od prodeje první zmrzliny ve Francii, kterou vyrobil italský cukrář (1672)
325 let od formulace gravitačního zákona
(Isaac Newton, 1687)
320 let od začátku honu na čarodějnice
v Salemu (1692)
305 let od spojení království Anglie a Skotska a vytvoření království Velké Británie
(1707)
295 let od narození Marie Terezie, české a
uherské královny (1717)
280 let od narození George Washingtona,
prvního prezidenta Spojených států (1732)
275 let od otevření nejstarší evropské
opery San Carlo v Neapoli (1737)
270 let od návrhu na Celsiovu stupnici (Švéd
Anders Celsius, 1742)
265 let od první léčby kurdějí šťávou
z citronů (Skot James Lindem, 1747)
260 let od otevření nejstarší existující
zoologické zahrady ve vídeňském
Schönbrunnu (1752)
250 let od založení první veterinární školy
v Lyonu (1762)
245 let od vynálezu sodovky, vody sycené
oxidem uhličitým (Joseph Priestley, 1767)
220 let od výroby uhelného plynu, kterého
se začalo užívat k vaření (Skot William
Murdoch, 1792)
210 let od vynálezu principu žárovky
(Angličan H. Davy, 1802)

210 let od stavby prvního mechanického
hoblovacího stroje (Henry Mauslday, 1802)
210 let od použití první mlátičky na parní
pohon (1802)

Pálení čarodějnic
Tento rok ještě na ploše u
sokolovny, protože středová plocha
potřebuje pořádně zatravnit.
V pondělí 30. 4. v 18 hodin
zapálíme oheň. Pro děti špekáčky a
pití zdarma, kdo přinese čarodějnici
na spálení,
dostane ještě překvapení.
Dospělí si budou moci špekáčky a
pivo zakoupit.
Kdo má doma kytaru a chce hrát a
zpívat, přijďte, zazpíváme
společně.
Takže, kdo potřebuje spálit nějaké
větve nebo jiné dřevo, můžete začít
vozit na bývalé antukové kurty
k sokolovně.

O.s. Svaz žen Chotyně zve
na tradiční

MAŠKARNÍ PLES
ve stylu
Pohádkové postavy
V sobotu 17. března
od 20 hodin v sokolovně
v Chotyni.
Vstupné 100,- Kč
Hraje MAX BAND
Bohatá tombola
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační
číslo MK ČR E 11 793.

