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ZDARMA

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

A přišla velká voda …
Myslím, že nikdo z nás nezapomene datum
sobota 7. srpna 2010 – když se mě někdo ptá,
jaké to bylo, tak odpovídám, že kdybych to nezažila, tak tomu nevěřím. Máme fotky z povodně v roce 1897 a vždycky jsme si je prohlíželi
s pocitem, že to už být nemůže. Opak je pravdou – může být stejná hrůza a nám teď nezbývá než doufat, že hůř snad být nemůže.
Nevím, co bylo horší – jestli sledovat tu valící
se vodu nebo tu spoušť, která se začala objevovat, když pomalu opadala voda. Ale přesto
všechno mám z těchto povodní i dobrý pocit –
dobrý pocit z toho, že je u nás spousta lidí,
kteří okamžitě chtějí a dokážou pomáhat.
Nebudu jmenovat, protože se bojím, abych na
někoho nezapomněla. Bylo vás opravdu hodně
a já vám všem moc a moc děkuju. Děkuju za
obec i za ostatní postižené občany.
Máme prima chlapy i ženy ve sboru dobrovolných hasičů. Kdo mohl, makal dva týdny od
rána do noci bez přestávky. Díky, že se na vás
vždycky mohu spolehnout. Moc si toho vážím.
Během povodně nám hodně pomohla i posádka
z Grabštejna – pan velitel povolal lidi a poskytl
velkou Tatru, která mohla jezdit i v době, kdy
nám už nic nejezdilo – děkuji, pane veliteli,
vám i vašim lidem, za záchranu lidí, které jste
evakuovali.
Po povodni se rozjela obrovská vlna solidarity
s postiženými – obce, firmy, lidé z Chotyně i
úplně odjinud posílali a ještě i posílají dary
finanční i hmotné. Opravdu velký náš dík
patří synovi paní J. Krejcarové panu Josefu
Kozákovi, který zajistil od firmy GEO Group
a.s., kde pracuje, dar pro obec ve výši 500 000,Kč.

Děkujeme všem, kteří poskytli jakýkoliv
finanční dar obci:
- MUDr. J. Bříza, V. a I. Naimanovi, Z. Novotná, Z. Daňková, J. Kouřimská, R. Kracík,
M. Naimanová, J. Vydra, R. Černý, D. Pitrman, J. Herold, M. Bičáková, J. Hyncicová, Z.
Michalská, D. Havlíčková, J. Kostecká, P. Nováková, Z. Ječná, L. Kopal, M. Radolfová, I.
Kalatová, J. Otava, J. Holubec, P. Kolomazník,
V. Pernikář, V. a V. Libnarovi, M. Prokopová,
A. Krupičková, V. Altmann, J. Markovič ml.,
F. a J. Říhovi, K. a A. Řezníčkovi, P. Řezníček,
R. Bálek, T. Gregor, P. Janek, Kalčík, J. Ježková, P. Vrabcová, Krajovi, Lednický, R. Bálek
st., A. Holická, občané obce Plavy, občané obce
Humburky, J. Tvrdíková, J. Hávová, H. Bělohlávková, V. Pleštil, A. Janků
Děkujeme obcím – Víchová nad Jizerou, Jankov, Zvíkovské Podhradí, Plavy, Humburky a
Dolany, městu Mladá Boleslav, Obecnímu
úřadu Křečhoř, Městysu Heraltice a Obecním
úřadu Tochovice.
Děkujeme Mysliveckému sdružení Chotyně,
Svazu tělesně postižených Chomutov-Kadaň a
Základní organizaci Odborového svazu ECHO
Silon z Plané nad Lužnicí.
Děkujeme firmám – STATUS, CL EVANS,
STRABAG, PRO CARDIO, EUROSEAL,
RWE, GLOBAL PAYMENTS EUROPE,
ELMAR, KAVASTAV, GESTA Rynoltice,
Pískovny Václavice, A.S.A. Liberec, B-GAL,
Lékárně U muzea, KSM Casting CZ, CANIS
Plus, Lesům České republiky, PC Contact, 2K
Trade,, FABONA a Nadaci SYNER.
Děkujeme sdružení Benefiční koncerty Grabštejn v čele s panem Luďkem Velem, že letošní
benefiční koncert byl věnovaný naší obci –
během koncertu jsme vybrali do krabice přes

32 tisíc, dále z účtu Benefičních koncertů šlo
na obec 100 tisíc, z toho 20 tisíc půjde T. J.
Sokol, 20 tisíc SDH a 10 tisíc oddílu skautů.
50 tisíc zůstává obci.
Děkujeme pořadatelům Worldfestu a o.s.
Divozemí za finanční dary.
Děkuju Mírovi Zemanovi a Kubovi Němčekovi, že udělali místo chystaných a zrušených
oslav Benefiční koncert pro Chotyni u sokolovny. Vybralo se zde téměř 30 tisíc korun.
Velké množství jedinců a firem přivezlo
finanční i hmotné dary, nebylo možné
registrovat vše a všechny, některé dary šly
přímo postiženým – moc děkujeme všem, kteří
nezůstali lhostejní a pomáhali.
starostka
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotyně dne 21. září 2010.
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 12
zastupitelů.
2. Schvaluje všemi hlasy přítomných 2. změnu
rozpočtu včetně krizového opatření – v prvních
dnech po povodni každá postižená rodina dostala
od obce dotaci ve výši 30 000,- Kč – 2. změna
rozpočtu přílohou zápisu – příjmy ve výši
21 360 000,- Kč a výdaje ve výši 21 360 000,- Kč.
Příjmy
- dotace ze státního rozp.
+ 200 000
na pracovníky veřejně prospěšných prací, po
povodních jsme mohli zvýšit jejich počet, vše nám
hradí stát
- dotace MAS
- 195 013
byla nám snížena o DPH, protože se obec od
1.1.2010 stala plátcem DPH
- dary od obcí po povodni
+ 166 000
- dary od firem a lidí
+ 1 100 000
- dotace od kraje na povodně
+ 1 950 000
- dotace od MMR na DPS
+ 12 500 000
- dar na silnice (Pískovny)
+ 8 000
- pojistné náhrady
+ 5 631 013
celkem
+ 21 360 000
Výdaje
- silnice – údržba
+ 30 000
- veřejné osvětlení – opravy
+ 50 000
- pohřebnictví
+ 150 000
určitě jste si všimli, že konečně opravujeme hrobku
v horní řadě – nutné, hrozilo, že se rozpadne
- místní rozvoj
+ 50 000
- DPS
+ 16 500 000
- požární ochrana
+ 150 000

- činnost správy – platy (VPP)
- nákup materiálu
- úroky
- sl. pen. ústavů
- nákup sl., opravy
- povodně
Celkem

+ 200 000
+ 20 000
+ 10 000
+ 150 000
+ 50 000
+ 4 000 000
+ 21 360 000

3. Schvaluje všemi hlasy přítomných prodej p.p.č.
315/46 v k.ú. Chotyně o velikosti 974 m2 za
částku 146 100,- Kč.
Jedná se o poslední nezastavěnou parcelu vedle
činžáků.
4. Schvaluje všemi hlasy přítomných ukončení
smlouvy o úvěru mezi obcí a Českou spořitelnou
na výstavbu DPS, zároveň schvaluje vypsání nového výběrového řízení na získání úvěru.
ČS po nás požadovala další vložení vlastních
finančních prostředků do stavby již teď – ne během
příštího roku nebo po dostavbě. Je vypsáno nové
výběrové řízení – nyní na úvěr ve výši 35 milionů
korun, doba splatnosti 15 let.
5. Schvaluje všemi hlasy přítomných bezúplatný
převod silnice III/2715 z majetku Libereckého
kraje do majetku obce Chotyně.
Jedná se o Dlouhou mez – je to návaznost na
otevření nové silnice mezi Bílým Kostelem n. N. a
Hrádkem n. N. Potvrdili jsme převzetí Dlouhé
meze s podmínkou, že bude zrekonstruována.
Podmínka není v usnesení, ale je v zápisu z jednání
na Krajském úřadu LK.
6. Schvaluje všemi hlasy přítomných darovat
AVII SDH obci Nová Ves.
Vysvětlení v dalším článku.

Naši hasiči mají dvě nová
auta
Nemyslím nová, jako úplně nově zakoupená,
ale …
Během povodně jsme utopili cisternu, byla
nepojízdná kvůli motoru. Obec Cítov nám
darovala jinou cisternu, která měla motor
v pořádku – takže ze dvou aut máme teď
jedno funkční.
A to druhé auto si našli hasiči na internetu –
že prý je obálková soutěž na Volkswagen
Transporter plně vybavený. Prodávala obec
Líšťany, minimální cena 350 000,- Kč.
Rozhodli jsme se, že do soutěže půjdeme a
nabídli jsme 351 111,- Kč – soutěž jsme o

11,- Kč vyhráli. Hasiči mají z auta velikou
radost. Jsem ráda, že jsme ho mohli koupit,
protože naši hasiči si ho určitě zaslouží.

Letní hasičské soustředění
Ve dnech 10.- 16. července jsme se
s dětmi zúčastnili soustředění v rámci celoroční hasičské přípravy. Zavítali jsme do
kempu Vikletice u Nechranické přehrady.
Celý týden byl naplněn hrami a soutěžemi a
díky vysokým teplotám také skoro nepřetržitým koupáním na přehradě.
Nacvičovali jsme štafetu dvojic, požární útok, značky, uzle a vše, co k hasičině
patří. Samozřejmě jsme děti celý týden nemučili pouze hasičskými dovednostmi. Navštívili jsme místní pouť, děti se mohly na
nedalekém statku podívat na domácí zvířata
(kozy, prasata, krávy) a také se projely na
koni. Každé z dětí v závěru tábora obdrželo
diplom a dostanou i CD s fotkami a videi.
Tímto bychom chtěli poděkovat Iloně
Moravcové za pomoc s dětmi a zajištění
ubytování a samozřejmě také Heřmánkovi
(Jaromír Moravec) a strejdovi Pašíkovi
(Miroslav Drahoňovský st.) za výborné jídlo
během celého pobytu. Velké poděkování
patří naší paní starostce za podporu našeho
soustředění – zajištění dopravy, dále firmě
Gregor-Bálek za finanční příspěvek,díky
kterému mohly děti jezdit na koních a také
hasičům z Hrádku n. N. za zapůjčení vozidla.
Ještě jednou velký dík všem.
Tomáš Moravec a Kateřina Dvořáková

Dostali jsme děkovný list předsedy
Senátu Parlamentu ČR
Přemysla Sobotky
Vážená paní starostko,
dovolte, abych Vám touto cestou poděkoval
za veškerou snahu, úsilí a neuvěřitelné osobní
nasazení, které jste projevila během srpnových
povodní, jež zastihly velkou část našeho kraje.
Mnozí si zažili opravdu těžké životní
chvíle a u většiny postižených bude náprava škod,
které způsobila blesková povodeň, trvat opravdu
hodně dlouho.

Proto jsem se rozhodl Vám věnovat
děkovný list předsedy Senátu PČR jako projev
hluboké úcty k Vám i všem lidem, kteří neváhali a
mnohdy doslova nasadili svůj život pro záchranu
životů či majetku svého i druhých. Mám tím na
mysli Vaše dobrovolné hasiče, další organizace i
jednotlivce.
Poděkovat všem je naprosto nemožné,
prosím tedy, zda byste těm, o kterých víte,
tlumočila moje poděkování a zároveň popřála
hodně, hodně sil.
Se srdečným pozdravem
Přemysl Sobotka

Nyní se chci omluvit manželům Pelikánovým.
Donesli dopis – poděkování mně – adresované
občanům Chotyně – chtěli, abych ho dala do
Chotyňáčka. Jedná se o moji práci během
povodní – krizová situace si vyžaduje krizové
nasazení, považuji to ve své funkci starostky
za samozřejmé a jsem ráda, že jsem nezklamala. Těší mě vaše uznání, ale dopis neotisknu,
do středy 13. 10. bude vyvěšen ve skříňce OÚ,
kdo bude chtít, může si ho přečíst.
starostka

Soutěž

O NEJHEZČÍ DŮM OBCE
CHOTYNĚ
v letošním roce zrušena.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
Starostka obce Chotyně podle § 29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002
Sb., o provedení některých ustanovení
zákona č. 491/2001 Sb.,

oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva obce se
uskuteční:
dne 15. října 2010 od 14 do 22 hodin a
dne 16. října 2010 od 8 do 14 hodin
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku
č. 1 je volební místnost klubovna hasičů,
Chotyně č.p. 200.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem České republiky).
4. Každému voliči budou dodány nejpozději
3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
V Chotyni dne 30. září 2010
Jana Mlejnecká, starostka

Volby
V naší obci je pouze jedna kandidátka, takže
svou účastí při volbách spíše jen potvrdíte,
zda jste byli s naší prací spokojeni a že nám
věříte i pro další období. Prosím vás o vaši
účast ve volbách, protože se lépe pracuje,
když víte, že máte podporu.
Původně jsem se chtěla (před povodněmi)
rozepisovat, co jsme splnili, co dále vybudujeme atd. Už to, že v říjnu vychází Chotyňáček srpen a září ukazuje, že opravdu čas
není a dlouho ještě nebude. Občas mám pocit, že téměř vše, co jsme vybudovali, odnesla voda. Ale pravda to není. Jen jaksi nemáme kde sportovat a odpočívat – ale věřte, že
na všem se pracuje a všechno zase bude a
bude lepší. Musíme dostavět Dům s pečovatelskou službou – hodně našich občanů
s ním počítá a těší se. Zbrzdí to další investice, ale věřím, že se s tím popereme.
Kandidátka je staronová – do voleb už nejde
Franta Rudolf, mrzí mě to, ale zároveň vím,
že cokoliv bude potřeba pro obec udělá a že
se na něho mohu dále spoléhat. Tímto mu
chci moc poděkovat za to, že jsem v něm
měla 8 let oporu. Dále již nekandiduje Míra
Drahoňovský ml., vydal se do zahraničí. Také mu moc děkuji, pomáhal při všech společenských akcích. Máme dva velmi dobré
nové členy na naší kandidátce – Aničku
Holickou a Aleše Kolínského. Mám velkou
radost, že mi na kandidátku oba šli. Celou
kandidátku ani jmenovat nebudu, máte ji ve
schránkách nebo dostanete.

Takže ještě jednou, prosím, přijďte volit,
ať se nám dobře pracuje. Děkuji.
Jana Mlejnecká, kandidátka na starostku
za sdružení CHOTYNĚ – OBEC, KDE SE
HEZKY ŽIJE

Prodej dušičkového zboží v sobotu
23.10. od 14 do 16 hodin na hřbitově
v Chotyni (věnečky, mísy, koše, truhlíky,
živé i umělé květy, svíčky).
Firma ALIADO spol. s r.o., výrobce
dámského oblečení včetně nadměrných
velikostí, pořádá ve dnech 16. a 18. října
od 10 do 18 hodin výprodej skladových
zásob a prodej modelů, doplňků a
keramiky přímo ze skladu.
tel. 605 290 533, 605 291 184, adresa: Chotyně
143 (asi 100 m od školy na Dlouhou mez)

Restaurace CLUB Chotyně vás srdečně
zve na Country zábavu, která se koná
9.10. od 19 hodin.
K poslechu a tanci zahraje skupina
KANCI.
Speciality pro tento večer:
- plněná bramborová kapsa s pikantní
kuřecí směsí á 109,- Kč
- 200g krkovička „pana Krkovičky“ 99,- 200 g vepř. řízen z krkovičky, chléb,
kyselá okurka á 99,- Kč
Vstupné 40,- Kč
NEBEZPEČNÝ ODPAD – v týdnu od
11. do 15. října doneste do dvora
OÚ. Pokud máte víc a nemůžete
dovézt, dejte vědět na OÚ a my
přijedeme s traktůrkem.

Lampionový průvod bude koncem
října. Upřesnění na plakátech.
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