
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 27. listopadu 2012. 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 13 

členů zastupitelstva. 
 

2. Schvaluje všemi hlasy přítomných  OZV  

č.2/2012 o místním poplatku za provoz sytému  

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů, která navyšu- 

je poplatek o 94,- Kč, celkově výše poplatku 444,-  

Kč na rok a osobu. 

Celé znění vyhlášky dále v Chotyňáčkovi 

3. Schvaluje všemi hlasy přítomných rozpočtové  

provizorium na začátek roku 2013 do doby  

schválení rozpočtu v únoru 2013. 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 2012. 
 

4. Schvaluje všemi hlasy přítomných tyto prodeje  

pozemků: 

- p.p.č. 389/13, travní porost o velikosti 1 113 m2  

za částku 55 650,- Kč 

- p.p.č. 389/9, travní porost o velikosti 598 m2  

za částku  29 900,- Kč 

- p.p.č. 774/4, travní porost o velikosti 1 219 m2  

za částku 365 700,- Kč 
 

5. Schvaluje všemi hlasy přítomných 3. rozpočto- 

vou změnu v roce 2012: 

I. příjmy 

Daň z příjmu právn. osob + 200 000,- 

Odvod z výh. hrac. přístrojů +   60 000,- 

Neinvest.  transf. ze st. rozp. + 100 000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotace na krajské volby +   22 000,- 

Dary    +     7 500,- 

Požární ochrana  +   60 000,- 

Celkem   + 449 500,- 
 

II. výdaje 

Silnice    +     50 000,- 

Knihovna   +       7 000,- 

Kultura    +     10 000,- 

Bytové hospod.   +   430 000,- 

Nebyt. hospodářství  +     40 000,- 

DPS – plyn   +     90 000,- 

PO – materiál   +     35 000,- 

Krajské volby   +     22 000,- 

Celkem    +   684 000,- 
 

Financování   +   234 500,- 
 

6. Schvaluje všemi hlasy přítomných pořizovatele 

pro vyhodnocení územního plánu Chotyně Odbor 

hlavního architekta, oddělení územního plánování 

jako příslušný Úřad územního plánování pro ORP 

Liberec. 

Obec Chotyně má účinný územní plán od 23. 7. 

2009. Podle ustanovení § 55 zákona č. 183/2006 

Sb., musí pořizovatel předložit zastupitelstvu obce 

nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a po-

té pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o 

uplatňování územního plánu v uplynulém období. 

Návrh této zprávy musí být před předložením za-

stupitelstvu obce ke schválení konzultován s dot-

čenými orgány a krajským úřadem. 

V rámci vyhodnocení územního plánu bude mimo 

jiné řešeno a prověřeno: 

- využití všech návrhových ploch, na základě kte-

rého bude vyhodnocena potřeba vymezení nových 

zastavitelných ploch 

- zastavěné území 

- podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem 

využití (dříve regulativy) 

Ročník 20                  Prosinec 2012                  ZDARMA 

 

Není nic krásnějšího než maminčina kuchyně vonící vanilkou, než 

očekáváním rozzářené oči dětí před vánočním stromkem.  

Je škoda tímto obdobím jen tak proletět a na chvíli se nezastavit. 

Nepřipomenout si zvyky, ze kterých jsme už mnohé pozapomněli, ale 

které dokážou prchavý zážitek Štědrého večera  

umocnit a prodloužit. 



7. Schvaluje všemi hlasy přítomných Plán práce na 

rok 2013.  
 

Zastupitelé byli také  podrobně seznámeni se 

smlouvou o nájmu prostor v DPS pro zubní 

ambulanci.Smlouva je uzavřena mezi obcí Chotyně 

a městem Hrádek nad Nisou. Smlouva je  podepsá-

na  od 1. 12. 2012. Ještě je třeba provést drobné 

stavební úpravy, město Hrádek n. N. financuje 

zařízení ordinace a předpokládáme, že během 

ledna 2013 by v Chotyni mohl začít ordinovat 

zubař. 

Dále byli zastupitelé seznámeni s vytvořením 

provizorní autobusové zastávky u kurtů na nohej-

bal. Je pro autobusy jedoucí od Dolní Suché na 

Chrastavu. 

 

Zpráva o činnosti  

o.s.Svazu žen Chotyně 
Opět se sešel rok s rokem, tak bych vás rá-

da seznámila s naší činností v roce 2012. 
17.3. jsme pořádaly tradiční maškarní ples, 

který se vydařil a musím poděkovat všem, co 

nám pomáhaly.Také velký díky patří sponzo-

rům a doufám, že v příštím roce na nás 

nezapomenou. Termín plesu v příštím roce je 

16.3.2013.Tímto vás srdečně zvu. 

19.5. jsme měly oslavu matek,tentokrát 

v sokolovně. 

9.6. jsme pořádaly Pohádkový les /MDD/ 

pro děti. Přišlo asi 100 dětí.Všem se to moc 

líbilo. Dostaly jsme nabídku od pana učitele 

Holíka, že po pohádkovém lese bude s dětmi 

soutěžit na hřišti a byl to dobrý nápad. Děti 

jsme po zbytek odpoledne neviděly, pan uči-

tel se svými kamarády připravil 6 stanovišť, 

kde děti soutěžily. Panu učiteli děkujeme a 

doufám,že nám v příštím roce opět pomůže. 

Bude se konat 8. 6. 2013. Chtěla bych podě-

kovat všem, co se zúčastnili v lese nebo za-

řizovali vše, co je potřeba okolo této akce. 

Poděkování si zaslouží i sponzoři f.Nuget 

Šumperk, f.Beta Praha, Restaurace U Lip, 

OÚ Chotyně. 

23.6.jsme zabezpečovaly občerstvení na 

vítání vily Nisa.Tato akce je velice náročná, 

ale je to náš příjem, kde dokážeme vydělat 

penízky na naše další aktivity. Moc děkuji 

všem těm co zařizovali nákup,vaření, obslu-

hu, úklid atd. 

25.8. jsme připravovaly občerstvení na raut 

pro p.Veleho na benefiční koncert na hradě 

Grabštejn. V letošním roce to bylo nároč-

nější, připravovaly jsme jídlo pro 400 

lidí,ale vše jsme zvládly. Dostaly jsme 

poděkování a zároveň prosbu o zajištění 

rautu v příštím roce. Děkuji všem co 

pomáhali na přípravě a při obsluze na hradě. 

8.9. se konal Wordfest na hradě Grabštejn 

a naše členky opět napekly koláče, buchty, 

bábovky atd. pro hudební skupiny,které na 

této akci účinkují. 

29.9.jsme pořádaly výlet do Mělníku na vino-

braní. Výlet se vydařil, mohlo být tepleji, ale 

když je dobrá nálada, tak se vše překoná.                                                                                                             

17.11. proběhla výroční schůze, kde jsme 

zhodnotily letošní rok. Na této /pro nás/ 

slavnostní schůzi jsme udělily vyznamenání 

Řád zlaté vařečky pro naše dlouholeté a ši-

kovné kuchaře - p. Radek Chlupsa a p. Jiří 

Kavan. Děkujeme a těšíme se na další 

dobroty .                                             

1.12 jsme poslaly naše muže na tajný výlet 

/tak tajný , že všichni věděli kam jedou/. 

Byli se podívat v pivovaru Svijany a po 

prohlídce měli zajištěné občerstvení v  

pivovarské restauraci. Bylo to poprvé, co 

jsme udělaly výlet jenom pro ně / bez žen/, 

ale oni si to velice zaslouží, protože nám 

pomáhají na všech akcích . 

8.12. jsme pořádaly mikulášskou nadílku 

v sokolovně. Přišlo asi 80 dětí a bylo to moc 

pěkné. Děkuji celé rodině Charvátových, 

kteří již pár let pro nás dělají mikuláše, an-

děla a čerty. Zároveň děkuji všem, co pomá-

hali zabezpečit tuto akci, místním fotba-

listům za pomoc při přípravě a úklidu sálu. 

24.12. vánoční polední rozjímání na hradě 

Grabštejn. Toto setkání nás čeká, ale vě-

řím, že se opět sejdeme v hojném počtu. 

V listopadu jsme  místní škole a školce pře-

daly finanční dar 10 000,-Kč. 

Také jsme v této době navázaly kontakt 

s dětskou léčebnou ve Cvikově, je to léče-

bna s nespecifickým onemocnění plic.Jsou 



tam děti od 1 až do 15 let s pobytem 8 až 10 

týdnů. Ročně se tam vystřídá 400 –600 dě-

tí. Naši sponzoři, členky ale i známí nám 

dodaly různé hračky, pomůcky na malování, 

vánoční ozdoby atd., které jsme předaly 

osobně a tímto bych všem tlumočila velké 

poděkování. Věřím ,že to nebylo poslední 

setkání . 

Toto byly akce,které v letošním roce pro-

běhly a dá se říci, že v roce 2013 budou 

stejné. Tímto bych ráda poděkovala všem, 

co s námi spolupracují nebo budou spolupra-

covat.  Hodně zdraví, štěstí a osobní pohody 

v následujícím roce 2013 . 

                 za o.s.Svaz žen Chotyně       

                    J. Krejcarová 
 

Vánoční symboly 
Betlém 

Traduje se, že u zrodu tohoto zvyku byl Franti-

šek z Assisi, který vedl v mládí nezřízený život 

plný světských radovánek. Teprve když těžce 

onemocněl, svůj postoj k životu změnil. Zřekl 

se veškerého svého majetku a začal žít v soula-

du s evangeliem. Při oslavě narození Ježíše 

v roce 1223 postavil v jeskyni živé jesličky se 

zvířaty i lidmi. Stál tak u zrodu tradice stavět 

betlém. O něco později se začaly v kostelích 

objevovat skříňové obrazy s námětem narození 

Ježíše. Od 18. století se betlémy rychle rozšíři-

ly v různém provedení i do domácností obyčej-

ného lidu v podobě, ve které je známe i dnes. 

Betlém se vyráběl z papíru, vyřezával ze dřeva, 

ale také se tvaroval z chlebového těsta, které 

se potom peklo, sušilo a barvilo. 

Strom 

Symbolicky propojuje peklo (kořeny), očistec 

(kmen) i ráj (koruna). Věčně zelený jehličnan 

symbolizuje věčně zelený život. 

K nám se tato tradice dostala ze sousedního 

Německa. Podle některých údajů tím úplně 

prvním  stromem byl ten, který v roce 1812 

nazdobil tehdejší ředitel Stavovského divadla 

pan Leibich. Znal tento zvyk z rodného Bavor-

ska. O Vánocích obvykle pořádal velkolepé ta-

neční večírky na  libeňském zámečku. Scházela 

se u něj vždy pražská smetánka. A právě pro 

slavnostní večírek v roce 1812 připravil hos-

tům zajímavé překvapení. Doprostřed místnos-

ti postavil urostlý ozdobený smrček s jeslička-

mi a množstvím dárků. 

Obecně však původ zdobení stromku musíme 

hledat mnohem dříve, podle legend až ve staré 

Bretani a v Burgundsku. Zdejší misionář se 

pokusil místnímu pohanskému obyvatelstvu 

přiblížit svátek narození Krista. Věděl, že lidé 

z širokého okolí se chodí pravidelně klanět 

k mohutnému jehličnanu, který považovali za 

posvátný. Proto se rozhodl slavnostně ozdobit 

právě tento posvátný strom. Zavěsil na jeho 

větve hořící pochodně do tvaru kříže. Odtud 

pravděpodobně pochází i tradice stromeček 

nejen zdobit, ale také zapalovat na něm svíčky 

a prskavky. Vánoční ozdobičky prošly drama-

tickým vývojem. Na úplném počátku se vyrá-

běly hlavně z přírodních materiálů, z ovoce, 

ořechových skořápek, pečiva, ze zrní, kukuřice 

a z koření. Teprve koncem 19. století se na 

trhu objevil vynález našich sklářů – skleněné 

vánoční ozdoby. Další typicky českou originál-

ní ozdobou, kterou nikde jinde nenajdete, jsou 

čokoládové figurky. 

Jmelí 

Bývalo důležitým prvkem i v pohanských obřa-

dech – možná proto, že roste vysoko na kme-

nech stromů, je věčně zelené a dozrává v době, 

kdy v přírodě nic nedozrává. Plody evokují 

představu bílých perel – symbolu čistoty. Po 

utrhnutí zlatavě zežloutne, čímž připomíná 

barvu slunce. Někdy se ze stejného důvodu 

jmelí pozlacuje. Naši předci věřili v magickou 

sílu jmelí. Bylo proto nutné velmi pozorně a 

opatrně vybrat místo, kam se snítka jmelí 

pověsila. 

Ryba 

I když bychom si při pohledu na vánoční kádě 

plné kaprů mohli myslet, že kapr a Vánoce 

k sobě patří od nepaměti, není tomu tak. Na 

štědrovečerním stole se objevuje až od polo-

viny 19. století. Souviselo to především s po-

klesem ceny ryb na trhu. Rybí maso bylo navíc 

považováno za postní jídlo. Otázkou je, proč 

zrovna ryba patří k symbolům Vánoc? Naroze-

ní Ježíše se odehrálo na pozadí končícího věku 

ryb a začínajícího věku skopce. Symbolem 

Ježíše proto byla ryba nebo beránek. 

Zvířata 

Jsou také symbolem Vánoc, zejména některá. 

Připomeňme si jen známou scénu z Betléma, 

kdy malého Ježíška zahřívá vůl a osel. 

K Vánocům patří i stáda oveček a beránků. 



Bylo tomu tak určitě proto, že stráně kolem 

Betléma bývaly plné stád ovcí. Samozřejmě tu 

svou roli sehrála i křesťanská symbolika 

pastýře a jeho stáda. 

Dárky 

Svůj prapůvod mají už v legendě o narození 

Ježíše. Všichni chtěli Svaté rodině pomoci 

v nesnázích, a tak přinášeli různé dárky. Ať 

chudý či bohatý, každý s něčím spěchal do 

Betléma. Není důležité, zda dárky nosí 

v Čechách Ježíšek, Santa Claus v USA, Pére 

Noël ve Francii. Důležité je, aby byly z lásky. 

Vánočka 

Je nejstarším českým obřadním pečivem. Už za 

panování Václava IV. v Břevnovském klášteře 

v předvečer narození Páně pekli „velké bílé 

chleby“ a dovolili čeledi, aby sobě i chudým 

krájela po libosti. Ve středověku šlechta i rad-

ní dávali chudině ryby a také štědrovky, neboli 

vánočky. Vánočka se tak stala nejoblíbenějším 

vánočním dárkem. 

V Praze obchodníci na konci 18. století dávali 

o Vánocích svým stálým zákazníkům výslužku. 

Zatímco řezník nabízel klobásy, hospodští pi-

vo, pekaři, kteří měli v Praze odjakživa vý-

znamné postavení, pekli jako dárky štědrovky, 

tedy vánočky. O Štědrém dni pak šest pekař-

ských tovaryšů, celých v bílém, neslo na oho-

blovaném prkně dlouhou vánočku až k nejvyš-

šímu purkrabímu. Pekařský průvod vždy do-

provázelo tolik zevlounů, že jim cestu davem 

musela razit městská stráž. Děti pekařů, které 

průvod doprovázely, lidem rozdávaly malé vá-

nočky. Pražané jim na oplátku dávali drobné 

penízky. 

 

Obecní úřad Chotyně zve děti a 

rodiče na 

Vypouštění lampiónků 

s přáním Ježíškovi 
v sobotu 15. prosince v 16 hodin na 

našem fotbalovém hřišti 

sebou vezměte jen dobrou náladu, 

zápalky nebo zapalovače 

lampiónky a fix na napsání přání dodáme 

zahřát se můžete svařákem v sokolovně, 

kde bude probíhat volejbalový turnaj 
 
 

KADEŘNICTVÍ, MASÁŽE, 
PEDIKÚRA 

Srdečně vás zveme do nově otevřené 
provozovny v pečovatelském domě, 
kterou můžete navštěvovat za účelem 
masírování, pedikúry a kadeřnických 
služeb. 
Objednávání: 
- masírování u p. R. Křečkové dle 
dohody na tel. 739461781 
- pedikúry u p. J. Knigové – tel. 
606144291 
- kadeřnictví u p. M. Kolínské každé 
pondělí dle dohody na tel. 728660949 

 

Obecní úřad bude naposledy v tomto 

roce otevřen v pátek 21. 12. od 7 do 

14.30 hodin. 

27., 28. a 31. 12. bude zavřeno 

z důvodu čerpání dovolené. 

Knihovna bude mezi svátky také 

uzavřena – dovolená. 
 

Polední vánoční rozjímání v kapli 
sv. Barbory na Grabštejně 

 

Zveme všechny CHOTYŇÁKY a příznivce 
hradu Grabštejn dne 24. 12. na polední 

vánoční rozjímání (přesně ve 12 hodin) do 
kaple sv. Barbory na Grabštejně. Za 

doprovodu klavíru si s A. a L. Velovými 
zazpíváme několik vánočních koled.  

U Světla z Betléma zapálíme svíčku a 
vzpomene na ty, co už s námi nejsou. 

  Dáme si medovinu (medovinu si každý 
platí sám), děti čaj, opět můžete dodat 

něco málo cukroví. Chvilku popovídáme a 
půjdeme domu k vánočnímu stromku. 

Zimní provozní doba ve sběrném 
dvoře (listopad – březen) 

každou středu a sobotu  od 14 do 15 hodin 

 

Svoz odpadu o vánočních svátcích 
25. 12. – normální svozový den 

středa 2. 1. 2013 – úterní svozový den 
 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační 
číslo MK ČR E 11 793. 


