
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Starostové pro Liberecký 
kraj jdou do krajských 
voleb samostatně a mají 

číslo 23 
 
Pouze v Libereckém kraji a na Vysočině 
jdou starostové samostatně do kraj-
ských voleb. Rozhodnutí předcházela 
dlouhá diskuse a já jsem moc ráda, že 
starostové jdou samostatně. V ostatních 
krajích jsou starostové pod hlavičkou 
Top 09. Z vysoké politiky jsem otrávená 
a upřímně říkám, že se to týká všech po-
litických stran. Mám pocit, že ti všichni 
naši politici ať vládní nebo opoziční jsou 
naprosto mimo reálný život. Proto chci 
věřit a doufat, že pokud by aspoň do 
krajské politiky přišlo víc starostů nebo 
místostarostů, že potom by se opravdu 
myslelo na to, co je třeba dělat, aby se 
nám všem lépe žilo. Jsme lidé z praxe, 
jsme na očích a vy můžete posoudit, zda 
pracujeme nebo jen kecáme. Jsem na 
posledním místě krajské kandidátky 
Starostů pro Liberecký kraj, protože 
Martin Půta, starosta Hrádku nad Nisou, 
který je na 1. místě této kandidátky, má 
moji plnou podporu. 
                                      starostka 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb do 

zastupitelstva kraje 
Starostka obce Chotyně podle § 27 zá-
kona č. 130/2000 Sb., o volbách do za-
stupitelstev krajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

o z n a m u j e 
 

1. Volby do zastupitelstva Libereckého 
kraje se uskuteční 
v pátek dne 12. října 2012 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
v sobotu dne 13. října 2012 
od 08.00 hodin do 14.00 hodin. 
 

2. Místem konání voleb ve volebním 
okrsku č. 1 je volební místnost v Chotyni 
č.p. 200 – klubovna hasičů, pro voliče, 
kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu 
v obci Chotyně. 
 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky (občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky). Neprokáže-li uvedené sku-
tečnosti stanovenými doklady, nebude 
mu hlasování umožněno. 
 

4. Voliči budou dodány 3 dny přede 
dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb 
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29. 9. 1962 byla slavnostně otevřena sokolovna  
T. J. Sokol Chotyně 



volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti. 
              Jana Mlejnecká, starostka 

 
Usnesení z veřejného zasedání 
zastupitelstva obce Chotyně 
konaného dne 18. září 2012. 

 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 
 
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14 
členů zastupitelstva. 
 
2. Schvaluje všemi hlasy přítomných  hospodaření  
obce Chotyně k 31. 8. 2012, kdy celkové  příjmy  
jsou ve výši 15 749 270,90 Kč , což je 72,21 % a  
celkové výdaje jsou ve výši 14 660 946,81 Kč, což  
je 79,78 %.  
 
3. Schvaluje všemi hlasy přítomných 2. rozpočto- 
vou změnu v roce 2012: 
I. příjmy 
Poplatek za prov. výh. hrací př.       -       40 000,- 
Neinvest.  transf. od kraje       + 1 056 660,- 
(dotace na demolice, hasiče a školu) 
Dotace na rozšíření šatny MŠ        +      77 230,- 
Ostatní záležitosti školy         +      46 209,- 
Dary           +      11 000,- 
Bytové hospodářství         +    400 000,- 
Nebytové hospodářství         +    473 702,- 
           +      55 558,- 
Výstavba inženýrských sítí        +      25 000,- 
Ostatní správa v kriz. oblasti        -  1 020 000,- 
Fond solidarity EU         +    420 000,- 
Celkem          + 1 505 359,- 
 
II. výdaje 
Silnice            +      40 000,- 
Chodník – oprava          +      10 000,- 
ZŠ – tur. kroužek (dotace)         +      20 000,- 
MŠ – přístavba šatny          +    122 660,- 
Knihovna           +        3 000,- 
Kultura            +      30 000,- 
Ostat. zájm. činnost          +      10 000,- 
Bytové hospod.           +    250 000,- 
Nebyt. hospodářství          +      60 000,- 
Veřejné osvětlení          +    100 000,- 
Pohřebnictví           +      70 000,- 
Územní rozvoj           +    100 000,- 
Péče a veřejná zeleň          +      25 000,- 
Osobní asist. služba          +        4 000,- 
DPS – energie (plyn a el.e.)         +    180 000,- 
 - nákup materiálu         +    100 000,- 
Úvěr na cisternu a materiál         + 5 060 250,- 
Správa - ost. osobní výdaje         +    100 000,- 

            - PHM        +        5 000,- 
 - pojistky       +      60 000,- 
 - opravy a udržování      +      20 000,- 
 - pohoštění       +        7 000,- 
 - pokuta PF       +      10 970,- 
 - příspěvek MAS      +           500,- 
 - přest. komise       +        8 000,- 
 - dáln. známka       +           310,- 
Platba DPH        +      23 387,- 
Celkem         + 6 420 077,- 
 
Přesun  
Požární ochrana- dopr. prostř.      -      530 000,- 
- platy a ostatní popl.      +     100 000,- 
- dlouhodobý majetek      +     290 000,- 
- ostat. materiál       +       50 000,- 
- PHM        +       15 000,- 
- nákup služeb       +       75 000,- 
 
Splátka úvěru na cisternu      -  5 060 250,- 
 
Financování                                     -     145 532,- 
 
4/ Schvaluje všemi hlasy přítomných Smlouvu o 
zřízení věcného břemen mezi Vogel Mirella 
Zdenka a Obec Chotyně jako povinní a Myslivecké 
sdružení Chotyně, o. s. jako oprávněný. Jedná se o 
věcné břemeno výlučného užívání v kteroukoli 
denní a noční dobu k pozemku parc. č. 19 – ostatní 
plocha o výměře 159 m2 a k pozemku parc. č. 20/1 
– zahrada o výměře 775 m2. Věcné břemeno po-
vinní zřizují ve prospěch nemovitostí parc. č. 18 – 
zahrada o výměře 403 m2, parc. č. st. 18 – zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 87 m2 a stavby 
č.p. 10 na parcele st. č. 18 – jiná stavba zapsaných 
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 
Katastrální pracoviště Liberec, na listu vlastnictví 
č. 93 pro obec Chotyně, k.ú. Grabštejn. 
 
5/ Bere na vědomí - Závěrečný účet  mikroregionu 
Hrádecko-Chrastavsko za rok 2011 a Zprávu o vý-
sledku přezkoumání hospodaření mikroregionu 
Hrádecko-Chrastavsko  za rok 2011.  
 
Na začátku veřejného zasedání zastupitelé začali 
projednávat  Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného po-
řádku na veřejných prostranstvích. Po diskusi 
(zastupitelé, zástupce majitele Restaurace U lip a 
provozovatel diskotéky p. Bažant) zastupitelé 
rozhodli, že OZV č. 2/2012 a OZV č. 3/2012 se 
zatím schvalovat nebude. 8 hlasy přítomných 
zastupitelů dostal p. Bažant 2 měsíce, aby si našel 
jiné místo na provozování diskoték s podmínkou, že 
pokud se v obci budou dít během diskotéky a 
hlavně po diskotéce takové bitky jako doposud, 



bude okamžitě svoláno mimořádné zastupitelstvo, 
které schválí obě výše jmenované vyhlášky. 
 
Dále byli zastupitelé informováni o jednáních 
s Českou poštou. Zastupitelé Pošty se vedení obce 
snažili přesvědčit o výhodnosti programu Partner. 
Nepřesvědčili, protože to pro obec bylo velice 
nevýhodné. Přesto jsme zástupcům Pošty jasně 
řekli, že máme velký zájem, aby zde pobočka Pošty 
byla. Vyhovuje nám stav, jaký je. Pokud bude po-
třeba řešit prostory pro Poštu, obec je připravena 
prostory nabídnout. Takže nemějte strach, určitě 
aspoň rok nebo dva roky tady dále bude Pošta tak 
jak je. Když bude nutná změna, vyřešíme to k vaší 
spokojenosti. 
 

Naši hasiči a jejich hosté 
pokřtili novou cisternu 

V sobotu 1. září při akci Den otevřených 
dveří u hasičů pokračovala spolupráce SDH 
Chotyně s hasiči z Hainewalde. U sokolovny 
byla vystavena nová i starší hasičská techni-
ka hasičů z Chotyně, Hainewalde a Hrádku 
nad Nisou. Starší i mladší obdivovali auta i 
jejich vybavení. Kolegové z Hainewalde 
přivezli i MAZDU, kterou našim hasičům 
následně darovali. Součástí hezkého 
odpoledne, kdy byly soutěže pro děti, hrála 
kapela, bylo dobré jídlo a pití, byl také 
slavnostní křest nové cisterny. Dostala do 
vínku tolik krásných přání, že s ní určitě vše 
půjde jak po másle.  
Děkuji hasičům za to, že připravili krásnou 
akci. 
Přeshraniční spolupráce v ochraně před 

povodněmi Chotyně – Hainewalde 
100100004 

 

           

 
 

Memoriál záchranářů 
z Manhattanu 2012  

 Pod záštitou hejtmana LK se v sobotu 
15. září uskutečnil již 12. ročník Memoriálu 
záchranářů z Manhattanu – závod dvojic ha-

sičů, policistů a zdravotnických záchranářů 
v běhu po schodech do 21. podlaží výškové 
budovy (78 metrů, 458 schodů) sídla Libere-
ckého kraje, U Jezu, v Liberci. Vzácným ho-
stem byla Sherry Keneson-Hall, kulturní 
attaché Velvyslanectví USA v ČR. Závod po-
řádá každoročně Sbor dobrovolných hasičů 
Růžodol I na počest 2 999 obětí teroristického 
útoku na Světové obchodní centrum v New 
Yorku dne 11. září 2001. 
 V letošním roce se na start závodu 
v kategorii „Hasiči“ postavilo 29 dvojic jak 
profesionálních tak dobrovolných hasičů. 
Závod se skládal ze dvou samostatně hodno-
cených disciplín a to, Silový víceboj a samo-
tný výběh do 21. podlaží (458 schodů). Hasiči  
absolvují silový víceboj vystrojeni v plném zá-
sahovém oděvu včetně dýchacího přístroje, 
který zde slouží jako zátěž. Na samotný výběh 
po schodech do 21. poschodí jsou hasiči navíc 
vybaveni jednou hadicí „C“, proudnicí, vysí-
lačkou a záchranným lanem délky  30 m. 
Výběh navíc absolvují s aktivním dýchacím 
přístrojem (tzn. včetně nasazené masky). 
 V letošním roce měla i obec Chotyně 
prostřednictvím SDH Chotyně zastoupení 
v tomto nejen fyzicky, ale i psychicky nároč-
ném závodě.  Dvojice Jakub Kavan a Jiří 
Košek se v silovém víceboji umístila na 3. mí-
stě a v hlavním závodě „Výstup do 21. podla-
ží“ obsadila 2. místo (čas výstupu 4 min 22 
sekund). 
 
Oběma hasičům moc blahopřeju a přeji další 
skvělé výsledky. 
 

Beseda o důchodové reformě 
Těšíte se na důchod? Kolik asi lidí v dnešní 
době odpoví ANO? Důchodový věk jednou 
přijde a budeme chtít jezdit na ryby a na fotbal 
a mít své koníčky, na které teď nezbývá mno-
ho času. Otázka je, z čeho budeme v důchodu 
žít? 
Důchodů a důchodové reformy je plná televi-
ze, rádia, denní tisk. Tlak vlády na prosazení 
důchodové reformy stále sílí a nyní jsme v ob-
dobí, kdy se prosazuje tzv. 2. pilíř. Budeme se 
muset rozhodnout všichni. První všichni starší 
35-ti let. Ti budou mít na rozmyšlenou jen ně-
kolik měsíců, mladší o trochu déle. Všichni ale 
budeme muset podepsat, jak jsme se rozhodli – 
z vládního pilíře nelze vystoupit a pro starší 



35-ti let, do něj už zase nebude možné vstou-
pit. Opravdu silná kampaň na hledání klientů 
je již připravena a pokud vás telefonicky ještě 
nikdo neoslovil, stane se tak v následujících 
týdnech a jistě ne jednou. 
Zvu vás na besedu – rozpravu o 2. pilíři 
důchodové reformy. Konat se bude v úterý 
9. října 2012 od 18 hodin v Domě s pečova-
telskou službou. 
Dozvíte se, jak funguje výpočet důchodu podle 2. 
pilíře, jaké jsou jeho klady (pokud jsou) a zápory. 
Jak bude upraveno klasické penzijní připojištění a 
jaké jsou další možnosti nás občanů. Budu se sna-
žit podat vám tolik a takové informace, abyste měli 
možnost si sami udělat obrázek a rozhodnout se i 
bez „tlaku“ médií a telefonních poradců – abyste 
byli na státní úředníky i „pojišťováky“ připraveni a 
mohli jim říct „tak, takhle to chci…!“ Beseda je 
první z řady besed na téma „finanční gramotnost 
aneb jak se vyznat v pojistkách a spořeních“, které 
budu pořádat ve spolupráci s OÚ Chotyně. Dotazy 
vezměte s sebou, jde tu o besedu – osvětu pro 
sousedy … 
Jmenuji se Libor Čížek, jsem z Chotyně, vlastním 
Strojírenskou konstrukční kancelář a již 10 let se 
zabývám komplexním finančním a pojišťovacím 
poradenstvím jako doplňkovou činností. 
Čížek Libor, mobil +420602106682 
e-mail: libor.cizek@volny.cz 
 
Obecní úřad Chotyně pořádá v pátek  

23. listopadu 2012 zájezd do 
BRANICKÉHO DIVADLA V PRAZE 
na komedii z hereckého prostředí 

HERCI JSOU UNAVENI 
Hrají: Svatopluk Skopal, Simona Postlerová 

nebo Vendula Křížová, Martin Zahálka, Lenka 
Zahradnická nebo Barbora Petrová, Václav 
Vydra nebo Jan Čenský, Naďa Konvalinková 

nebo Jana Boušková 
Cena 480,- Kč (265,- Kč vstupenka, 

215,- Kč autobus) 
Odjezd v 16.30 hod. z parkoviště před 

Domem s pečovatelskou službou 
Zájemci se přihlásí na OÚ 

 
T. J. Sokol Chotyně ve spolupráci se 
Správou státního hradu GRABŠTEJN 

pořádá v pátek 26. října 2012  

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD NA 
HRAD GRABŠTEJN 

Sraz v 17.30 hodin před sokolovnou 
v Chotyni. 

Na hradě zajištěn program a 
občerstvení pro děti.  

Dospělí si budou moci zakoupit 
medovinu. 

 
Prodej dušičkového zboží na místním 

hřbitově v sobotu 27. října 2012 od 14 do 
16 hodin 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
Ve dnech 6., 10., 13. a 17. října 2012 vždy od 
14 do 16 hodin můžete odevzdávat  nebez-
pečný odpad do sběrného dvora Chotyně 

(za prodejnou BETA). V následujících 
dnech necháme nebezpečný odpad odvézt. 

Občané mohou do dvora odevzdat zejména 
tyto druhy odpadů (tekuté odpady je nutno 
odevzdat v uzavíratelných obalech): 
- oleje a tuky,- zbytky barev, lepidel, 
pryskyřic, nádoby a štětce s jejich zbytky 
- rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn 
apod.), - kyseliny a hydroxidy, - detergenty a 
odmašťovací přípravky, - léky, - pesticidy 
(prostředky na ochranu rostlin), - galvanické 
články suché i mokré (baterie, akumulátory) 
- zářivky a jiné předměty s obsahem rtuti 
PODĚKOVÁNÍ 
- p. P. Janekovi a p. L. Frýdlové za 
darovaný poukaz na vývoz septiku 
- manželům F. a P. Rudolfovým za několik 
pytlů vlny 
Ve čtvrtek 27.9. jsme s několika hasiči odvezli do 
dětského domova v Jablonném sedm pytlů jablek. 
Tímto bych chtěla poděkovat J. Pokornému, T. 
Kavanovi, T. Moravcovi a p. Dvořákovi za pomoc 
při trhání jablek. Velké díky patří sl. Horáčkové a 
p. Dusilovi, kteří nám dovolili otrhat jablka z jejich 
zahrady. 
                             Kateřina Moravcová 
 
Souhrnná zpráva o našich fotbalistech a 
dalších sportovcích bude v listopadovém 
Chotyňáčkovi. 
 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační 
číslo MK ČR E 11 793. 
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