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120 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

Úvodem …

Začínáme rok 2010 a já vám přeji pevné
zdraví, klid, pohodu a lásku v kruhu rodiny,
dobré, upřímné a obětavé přátele, dobrou
náladu a optimismus k dění v obci, pevné
nervy a víru ve zlepšení k dění v naší republice. Přeji vám, ať vždy máte vedle sebe
někoho, komu se můžete svěřit, s kým se
můžete poradit.
Máme za sebou rok, kdy jsme si moc hezky
oslavili 600 let od první písemné zmínky o
obci. Byla i další výročí a myslím, že na
žádné hned tak nezapomeneme.
I v letošním roce nás čekají dvě výročí.
Z knihy Chotyně:
„V roce 1890 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů. Chránit majetek spoluobčanů i s nasazením vlastního života – to
byla ušlechtilá myšlenka. Chyběla však účinná technika, která by hasičům při jejich
obětavé činnosti pomáhala. Do sboru se
přihlásilo 50 členů, později se jejich počet
měnil a sbor se neustále rozrůstal. Bylo zřízeno také zdravotnické družstvo, neboť při
požárech docházelo dosti často k úrazům a
popáleninám.“
Z knihy Chotyně:
„Mezi prvními spolky, které se ještě v roce
1945 ustavily, byl Sbor dobrovolných hasičů. Jeho prvním předsedou byl Milda Janoušek. Hasiči pravidelně cvičili na louce mezi
mlýnem a hostincem U Patočků a jejich cvičení se těšilo značnému zájmu veřejnosti,
zejména kluků. Hasiči pořádali vyhlášené
bály, asistovali při různých společenských
událostech. V prvních letech své existence

zasahovali při požáru zemědělské usedlosti
ležící při silnici k čokoládovně. Pomáhali při
všech povodních, které postihly obec. V roce
1973 – 75 byla v akci Z postavena hasičská
zbrojnice. Slavnostní otevření se zábavou se
konalo 21. června 1975.“
V letošním roce nás také čekají dvoje volby,
na jaře parlamentní volby a na podzim komunální. Jsou dva důvody, proč ještě jednou
budu stavět kandidátku do komunálních voleb. Prvním důvodem je vaše velká podpora,
kterou jsem dostala při volbách do krajských zastupitelstev. Druhým důvodem je
výstavba Domu s pečovatelskou službou. To
bych chtěla dokončit.
Takže závěrem do toho nového roku 2010 –
ať se nám dobře pracuje, ať tady neukončí
činnost žádná firma, která zaměstnává lidi,
ať slovo krize vymizí z našeho slovníku,ať se
dokážeme radovat z maličkostí a ať nepotkáváme lidi plné zloby a závisti.
starostka

A co se nám v roce 2010
podařilo:

- opravili jsme další naše komunikace
- máme schválený nový územní plán obce
- nechali jsme udělat novou střechu na
budově školy
- vybavili jsme školní družinu novým
nábytkem
- obě lehárny ve školce mají nové matrace,
deky, polštáře a povlečení
- zakoupili jsme do školky novou lednici a
pračku

- školní jídelna byla vybavena novými talíři a
několika novými hrnci
- vybudovali jsme jeden nový byt a další byt
se zvětšil o jednu místnost
- další dva byty se zrekonstruovali
- na obecním úřadu bylo zrekonstruováno
WC a místnost pro naše pracovníky
- máme dokumentaci pro stavební povolení a
v nejbližších dnech budeme mít stavební
povolení na výstavbu Domu s pečovatelskou
službou
- důstojně a hezky jsme si oslavili všechna
výročí
- nastartovali jsme příspěvkový program na
sportovní činnost chotyňáků

Nepodařilo se:

- vybudovat inženýrské sítě pro výstavbu
RD pod tratí – v květnu 2009 jsem podala na
Magistrát města Liberec, vodoprávní úřad
žádost o povolení stavby, v listopadu (po půl
roce) přišla výzva, abychom doplnili dokumentaci, takže v současné době se pracuje
na doplnění dokumentace a já doufám, že se
nám to letos podaří

Zpráva o činnosti jednotky
Sboru dobrovolných hasičů
Chotyně za rok 2009
(valná hromada dne 11.12, velitel Jan Fico)
Naše jednotka zasahovala u šestnácti mimořádných událostí. Z toho bylo 7 požárů – dva
v rodinných domech, dva lesního porostu, jeden
automobilu, jeden výrobních a jeden zemědělského
materiálu. Tři technické zásahy – z toho dvakrát
likvidace následků dopravní nehody a jednou likvidace ekologické havárie, jedné z nejrozsáhlejiších tohoto druhu v letošním roce v oblasti našeho
regionu na silnici R35 a R13.
Zbývajících šest zásahů byly likvidace následků
živelných pohrom. Všechny tyto zásahy byly likvidace následků větrných smrští. Z toho největší
byla vichřice, která přešla přes naše území 23. 7.
Následky této pohromy jsme likvidovali dva dny.
Šlo hlavně o popadané stromy, přerušené elektrické vedení a větrem poškozené části domů a
jiných objektů.
V letošním roce jsme absolvovali jedno taktické
cvičení a to únik ropných látek do řeky Nisy. Pro
ztížení podmínek cvičení proběhlo za tmy.

Vyzkoušeli jsme si práci člunu na řece, kladení
norných stěn a další.
Naše jednotka je předurčena k likvidaci následků
živelných pohrom. Pro udržení tohoto zařazení
musíme zvýšit počet členů vyškolených pro práci
s motorovou pilou a absolvovat školení v práci na
vodě s použitím člunu.
V zimě absolvujeme teoretickou přípravu u kolegů
v Hrádku nad Nisou. V letní sezoně se scházíme
v naší zbrojnici k výcviku, k údržbě techniky a dalším běžným činnostem nutných k činnosti jednotky.
Dále spolupracujeme s obecním úřadem, ostatními
organizacemi a občany obce Chotyně. Pokud to
jde, vypomůžeme technikou i lidskými silami.
Závěrem chci poděkovat všem členům našeho sboru za jejich obětavou práci v tomto roce, dále OÚ,
kolegům z ostatních sborů Hrádeckého okrsku a
těším se na spolupráci v letech příštích.

SDH ve statistice:
- k 11. 12. 2009 má SDH Chotyně 57 členů, 47 dospělých a 10 mládeže, 30 mužů a 17 žen
- sbor se dále skládá z výjezdové skupiny, která má
v průměru 15 členů
- v tomto roce bylo přijato 5 nových členů
- tento rok bylo také v našich řadách několik oslavenců, celkem šlo o 4 členy
- nejvýznamnější jubileum slavil bezesporu pan
Třešňák (80 let), který je také nejdéle členem SDH
– je to 49 let
- v letošním roce náš sbor úspěšně získal dvě dotace, první byla z Libereckého kraje, Fondu požární
ochrany a byla použita na obnovu a modernizaci
techniky, druhou dotaci získala mládež také od
Libereckého kraje
- společenských akcí bylo za rok 2009 celkem 5
- první byl již tradiční hasičský bál 17.1. a velice se
vydařil
- druhá akce se konala 2. 5. a bylo to asistování na
Rallye Lužické hory, kterého se zúčastnilo 10 našich členů, kteří dohlíželi na určité úseky trati
- třetí akce se konala 13. 6. a byla to okrsková soutěž Hrádecko Chrastavsko, které se zúčastnilo 17
družstev – 4 družstva žen a 12 družstev mužů a 1
družstvo chlapi nad 40 let, sice se nám moc nedařilo, ale 5. a 9. místo z 12 docela jde, naše ženy
opět nezklamaly a odešly s druhým místem, dále
jsme při této akci předali dar našemu oslavenci
panu Třešňákovi
- čtvrtá akce se konala 27. 6. a byla to oslava 600.
výročí obce a přivítání víly Nisa, kde jsme měli
ukázku hašení hořícího automobilu pomocí pěny,
dále jsme předvedli nové vycházkové uniformy,
které nám obec za našeho přispění pořídila
- pátá akce se konala 12. 9. a byl to den otevřených
dveří, program toho dne byl velice pestrý, ukázky

hasičů, vojáků, děti soutěžily v několika disciplínnách a mohly se pořádně vydovádět, jen škoda, že
nám moc nepřálo počasí

Zpráva vedoucího mládeže
V první polovině roku jsme se zúčastnili celkem tří
soutěží. Na Jeřmanickém víceboji jsme obsadili 7.
místo, v Karlinkách na obvodovém kole 9. místo a
v České Lípě, kde se účastníme soutěže pravidelně
každý rok 8. místo..
Na letní prázdniny jsme dětem nabídli účast na letním hasičském táboře. Účastnili se ho dvě naše děti, každému SDH přispělo částkou 2 000,- Kč.
Během prázdnin ukončili činnost tři dlouholetí členové družstva z důvodu dosažení 15 let, dva z nich
pokračují v činnosti mezi dospělými, např. účastí
na soutěžích. V září se k nám také přihlásilo 6 nových dětí.
Od začátku října se scházíme vždy jeden týden
v klubovně, kde procvičujeme znalosti potřebné
k soutěžím a jeden týden v místní sokolovně, kde
trávíme čas převážně míčovými hrami.
Tomáš Moravec a Kateřina Dvořáková

Výstava
CHOTYNĚ – JAK ŠEL ČAS
Výstavu, kterou jsme měli vystavenou ve
vestibulu sokolovny během loňských
oslav a potom také ve škole během výročí,
již můžete vidět kdykoliv. Je nastálo instalovaná v naší knihovně a opravdu je moc
hezké si ji prohlížet.
Děkuji moc naší knihovnici paní H. Novotné, která mi její instalaci zajistila.

Knihovna v roce 2009
- knihovnu celkem navštívilo 217 návštěvníků, z toho bylo 198 dospělých a 19 dětí
- evidováno máme 39 čtenářů, z toho 11
dětí, 17 důchodců a 11 pracujících
- na poplatcích a darech bylo vybráno
1 180,- Kč
- bylo nakoupeno 97 nových knih za
15 000,- Kč
- darem od České knihovny získáno 25
nových knih
- darem od našich obyvatel získáno 108
knih
- 195 knih zapůjčeno z výměnného fondu
Krajské vědecké knihovny

- z naší knihovny bylo zapůjčeno celkem
1 563 knih, z toho 1 387 beletrie pro
dospělé, 68 beletrie dětská, 6 naučná pro
děti, 34 naučná pro dospělé a 68 časopisy
- odepsáno bylo 205 knih
- na internetu bylo 1 020 návštěv, z toho
841 děti bez poplatku, 105 dospělých a 74
mládež nad 15 let

Z Krušnohorského kalendáře
z roku 1904

leden – jména – Makarius, Blahus, Jenovefa,Izabela, Jarloch, Lucian, Melanie, Erhard, Basiliše, Ctimír, Agaton, Dobroslav,
Hygin, Bohdan, Probus, Arnošt, Leontin, Hilarius, Pavel, Marcel, Antonín, Priska,Kanut,
Prospěch, Anežka, Čeněk, Emerencie, Timoteus, Blahoboj, Ananiáš, Polykarp, Karel,
Arnulf
Dle statistiky z roku 1904:
Školy a – alkohol.
„V Čechách máme skoro 7,5 sta pivovarů,
které uvaří ročně asi 9 milionů hl piva. Trošek té chmeloviny se sice vyveze, ale většinu
vypijeme „z vlastenectví“ doma, tj. asi za
216 milionů K! (Na Moravě asi za 44 mil. K a
ve Slezsku za 10 mil. K.) Za to připadá také
v Čechách na každých 165 lidí již jedna hospoda, ale teprve na 1 200 lidí jedna škola!
Kořalky vyrábí se v Čechách přes 3 mil. hl.
Stojí-li hl tohoto nápoje jen 50 K, propíjíme
v něm ročně maličkost 150 mil. K. Piva za
216 milionů, kořalky za 150 mil., vína řekněme aspoň za 30 mil., činí roční vydání za
samý alkohol okrouhlou sumičku 396 – 400
milionů K. Potom naříkáme na zlé časy i rostoucí vydání na školství! Počítáme-li dále,
že v Čechách prokouříme a prošňupáme
ročně 48 mil. K, rozehrajeme 203 414
balíčků karet, prosázíme v lotynce ….. K, e –
to jsou již tuze těžké výpočty !
Ještě moudra z roku 1904
Ctnost nehledí na to, jak kdo narozen, ale
jak kdo živ jest.

Kdo příliš mnoho čte a o čteném nerozvažuje, podobá se hltavému, který mnoho jí,
ale málo zažije.
Čím více útisků, tím více vzdorů, a vzdor
jest rezem, který prožere i sebe tvrdší
ocel.
Jediná špatná píšťala kazí celé varhany,
jediný ničema celou obec.

Zápis dětí do 1. třídy
proběhne 1.2.2010 od 14 do 17 hodin
v budově Základní školy Chotyně
(rodný list a doklad totožnosti sebou)
Naše škola pro budoucí prňáčky nabízí:
- malý počet žáků ve třídě
- kvalitní výuku zaměřenou na anglický jazyk
a ekologii
- alternativní metody (časté střídání
činnosti, skupinové práce, projektové
vyučování, práce s informacemi), vyučování
je pro žáky zajímavější a pestřejší
- výuku přizpůsobenou individuálním
potřebám našich dětí
- třídu vybavenou výpočetní technikou
- dobré autobusové spojení
- možnost umístění dětí v zařízení před a po
vyučování od 6 do 16 hodin
- v odpoledních hodinách mohou naši žáci
navštěvovat tyto zájmové kroužky: pracovně
výtvarný, časopis, keramiku a hru na flétnu

KINO CHRASTAVA
čtvrtek 14.1. ve 20 hod. DVOJKA – český film
pátek 15.1. v 18 hod. VÁNOČNÍ KOLEDA –
americký animovaný
pátek 15.1. ve 20 hod. JULIE A JULIA –
americká komedie
čtvrtek 21.1. ve 20 hod. CTIHODNÝ OBČAN –
USA - drama
pátek 22.1. v 18 hod. ASTRO BOY – anim. f.
čtvrtek 28.1. v 18 hod. S KRTKEM DO
POHÁDKY II.
čtvrtek 28.1.ve 20 hod. LOVE AND DANCE –
polský taneční film

čtvrtek 4.2. ve 20 hod. ZEMSKÝ RÁJ TO
NAPOHLED – komedie ČR

Sbor dobrovolných hasičů
Chotyně vás zve na tradiční

HASIČSKÝ BÁL
V sobotu 16. ledna 2010
od 20 hodin v sokolovně.
Hraje skupina MIKE MUSIC.
Bohatá tombola.
Vstupné 70,- Kč.

Přijďte podpořit naše hasiče!!!
Myslivecké sdruž. Chotyně, o.s.
vás zve na

XXI. MYSLIVECKÝ PLES
V sobotu 23. ledna 2010 od 20 hod.
v sokolovně.
K poslechu a tanci hraje skupina
REVEREST z Mělníka.
Myslivecká kuchyně, bohatá tombola.

KVĚTINOVÝ PLES
DK Beseda v sobotu 23. ledna od 20 hod.
Hraje skupina Ottl Band Liberec

ZÁVODY V BRUSLENÍ
Pořádá DDM Drak v areálu Orel
– kluziště v sobotu 30. ledna od
9 hodin.
Veřejné zasedání obecního
zastupitelstva
se koná v úterý 26. ledna 2010
od 18 hodin v restauraci CLUB
Program:
1/ Příprava stavby DPS
2/ Příprava rozpočtu
3/ Prodej akcií ČSAD
a další upřesnění na plakátech
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo
MK ČR E 11 793.

