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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
BLAHOPŘEJEME
Naše MŠ se v soutěži s KIRI umístila na super třetím místě (celkově 668 soutěžících) a
získala 55 000,- Kč na nákup hraček.
Moc blahopřeji dětem a personálu MŠ, který
má na tomto skvělém výsledku zásluhu.
Díky, díky, jsem na vás pyšná.
starostka

Ustavující zasedání zastupitelstva
obce Chotyně konané
dne 15. listopadu 2010.
Zasedání zastupitelstva obce Chotyně bylo zahájeno v 18 hodin dosavadní starostkou obce Chotyně
paní Janou Mlejneckou (dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo
řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Žádný návrh nebyl podán.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla
na úřední desce Obecního úřadu Chotyně zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a
to od 1. 11. 2010 do 15. 11. 2010. Současně byla
zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstantovala, že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 2 zákona o obcích).

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o
obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající
upozornila přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má
za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla
slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a
jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Předsedající složila slib do rukou paní Vlasty
Landové, nejstarší členky zastupitelstva.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani
nesložil slib s výhradou.

Usnesení z ustavujícího zasedání
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že přítomní zastupitelé složili
zákonem stanovený slib podle § 69 odst. 2 zákona
o obcích a podepsali jej.
2. Všemi hlasy stanoví počet členů rady obce na 5
členů, uvolněného starostu a neuvolněného
místostarostu.
3. Všemi hlasy schvalují veřejnou volbu, návrh
funkcí dle výsledků voleb.
4. Všemi hlasy v souladu s § 84 odst. 1) zákona o
obcích volí tyto zástupce obce:
starostka obce
místostarostka obce
členové rady

Jana Mlejnecká
Ivana Morgensternová
Tomáš Halala
Anna Holická
Aleš Kolínský

5. Na základě návrhu starostky obce volí všemi
hlasy za předsedu finančního výboru Martina
Zelenku a za předsedu kontrolního výboru
Jaromíra Moravce.
6. Všemi hlasy schvalují, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o
obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění, poskytována měsíční odměna
v maximální výši dle platných tabulek.

Změna jízdních řádů a změna
provozovatele trati
Od 12. prosince jsou v platnosti nové jízdní řády a
zároveň provoz na trati Liberec – Hrádek nad
Nisou – Varnsdorf – Rybniště bude místo Českých
drah zajišťovat německá společnost Vogtlandbahn.
Výjimkou budou jen spoje mezi Drážďany a Libercem, které České dráhy provozují ve spolupráci
s německou společností Deutsche Bahn.
Společnost Vogtlandbahn bude používat své motorové jednotky Siemens Desiro. K dispozici bude
mít čtyři soupravy. V každé z nich je 112 míst
k sezení, ve střední části je místo pro sedm kol.
Soupravy jsou nízkopodlažní a s využitím rampy,
která je v každé soupravě, dokonce bezbariérové.
Cestování v těchto moderních vlacích bude vzhledem ke klimatizaci pohodlnější v létě i v zimě.
Nižší je i hladina hluku ve vlacích.
Další novinkou je i prodej jízdenek. Ty se již nebudou prodávat na nádraží, ale ve vlaku. Všichni průvodčí ovládají češtinu. Dopravce má vlastní tarif
ve stejné výši, jaký platí v síti IDOL. Cestující,
kteří využívají karty IDOL, ji budou moci ve vlacích používat i nadále. Průvodčí navíc budou mít
čtečky, které umožní naplno využívat výhody
IDOLu včetně dopravy v liberecké MHD zdarma.
Ten, kdo bude cestovat dále než do Liberce, si bude moci ve vlaku zakoupit jízdenku až do cílového
místa. Druhou možností je zakoupení jízdenky na
cestu z Liberce ve vlaku Českých drah. Po předložení jízdenky z hrádecké trati bude prodána bez
přirážky.
Na trati budou platit i síťové jízdenky SONE.
Dopravce ale nebude uznávat slevové karty Českých drah, například In karta.
Společnost Vogtlandbahn v Hrádku n. N. zřizuje
své zákaznické centrum. Nachází se na spojce mezi
Oldřichovskou a Libereckou ulicí. V zákaznickém
centru bude možné zakoupit jízdenky, získat informace, podávat stížnosti a připomínky a také zde
budou ztráty a nálezy.
Vlaky budou jezdit v hodinových intervalech do
Varnsdorfu a ve dvouhodinových do Rybniště. Ve
špičkách budou mezi Hrádkem nad Nisou a Libercem jezdit vlaky po půlhodinách.

Naši malí hasiči v ZOO Liberec
Dne 30.10.2010 jsme s malými hasiči
navštívili Zoo Liberec. Na výlet jsme se vydali
v hojném počtu vlakem (14 dětí a 2 dospělí).
Během dopoledne jsme si vyzkoušeli, jak se
pletou ze starých hasičských hadic houpačky
pro opice, do kterých jim ošetřovatelé schováva jí jídlo, aby se více snažili. Každé z dětí
dostalo knížku o liberecké Zoo. Poté jsme šli
na oběd do nedaleké restaurace Formanka.
Odpoledne jsme věnovali prohlídce Zoologické zahrady s odborným výkladem. Zavedli
nás dokonce ke slonům, které jsme měli možnost krmit a oni měli možnost nás pořádně
poslintat. Dostali jsme se také do zadní části
pavilonu tropů a viděli, kde se odchovávají
mláďata hadů. Tímto bych chtěla poděkovat
paní Iloně Moravcové za pomoc s hlídáním
dětiček a především paní Evě Slováčkové,
dobrovolnici ze Zoo, která celou tuto akci
zprostředkovala a díky níž mají děti o jeden
úžasný zážitek víc.
Kateřina Dvořáková

Nevšední den se záchranáři
Středa 10. 11. byla pro mnohé lidi zcela
obyčejným všedním dnem. Pro děti z naší
školky se však stala dnem svátečním. V půl
desáté dopoledne k naší mateřské škole dorazila sanitka ZZSLK s posádkou Vlaďky Bílkové a Ládi Doležala. Za chvilku se k nim přidalo vozidlo SDH z Hrádku nad Nisou s členem
Romanem Bluskem.
Venku před budovou měly děti možnost seznámit se s nejmodernějším sanitním
vozem Libereckého kraje. Záchranáři ochotně
ukazovali dětem vybavení sanitky, které si
mohly podrobně prohlédnout a vyzkoušet.
Našel se i odvážlivec, který okusil roli pacienta připoutaného na lůžko s kyslíkovou maskou na obličeji. A to nejlepší nás teprve čekalo.
Přesunuli jsme se do tělocvičny MŠ, kde začala ukázka ošetřování zraněného pacienta. Záchranáři před zraky udivených dětí měřili
tlak, tep, obvazovali končetiny, fixovali zraněného vakuovými dlahami a krčním límcem.
Děti pozorně poslouchaly a téměř všechny se
ihned zapojily do záchranných činností. Naučily se ošetřovat drobná poranění a dokonce si
vyzkoušely poslech srdíčka fonendoskopem.
Závěrem jsme měli možnost spatřit
nejsložitější přístroj, který zajišťuje monito-

rování životních funkcí a oživování pacienta –
defibrilátor, a to i s názornou ukázkou.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
vedení ZZSLK a SDH v Hrádku nad Nisou za
výjimečnou příležitost spatřit techniku a pomůcky záchranného týmu v naší MŠ. Ohromný dík patří především Vlaďce, Láďovi a Romanovi za trpělivost, kterou měli s našimi
dětmi při seznamování s nelehkým posláním
záchranáře. Bylo to úžasné.
Mockrát děkujeme !!!
děti a kolektiv MŠ

Kurzy výtvarných činností

V Chotyňské hasičárně se scházejí každých
14 dní ve středu v čase od 18 do 20 hodin
nadšenkyně výtvarných dílniček. Máme již
za sebou tvoření z keramiky, kde jsme si
vyrobily hrníček a želvu do květináče,
ubrouskování, kterým jsme nazdobily a pak
dotvořily rám, svíčku, zástěru do kuchyně a
květináč. Dále jsme korálkovaly, kde jsme
se naučily správnému zakončování šperků
pomocí ketlovacích nůžek a domů jsme si
donesly náušnice, náramek a korále.
Ve středu 15. prosince se pustíme do balení
a zdobení vánočních dárků. Po Novém roce
nás čeká ještě například fusing, fimo, batika, kresba, malba na hedvábí, porcelán,
plátno a drátkování.
Kdo má zájem, může se ještě přidat, cena za
všech 18 kurzů byla 2 000,- Kč, určitě je
možné se domluvit na ceně upravené za
zbývající kurzy.
Bližší informace pí Jiřina Čížková, tel.
776 013 669 nebo přijďte 15. 12. rovnou do
hasičárny.

Lampiónový průvod
Jako již každoročně, tak i letos se konal
v sobotu 30. října lampiónový průvod na hrad
Grabštejn. Pořadatelem opět byla T. J. Sokol Chotyně, o program na hradě se postarala správa hradu
a to vše s podporou OÚ.
Rodičů s dětmi do průvodu přišlo opravdu
hodně. Počasí nám přálo, takže lampióny vydržely.
Cestička lesem na hrad byla opět díky členům
Sokola krásně osvícena a působilo to pohádkově.
Na hradě nás přivítaly pohádkové bytosti, kdo
chtěl, poslechl si program, ostatní si popovídali u

teplé medoviny. Pro děti byl připraven teplý čaj a
medovníčky. Akce se vydařila a já věřím, že v příštím roce budeme opět pokračovat.
Děkuji vám Sokolky a Sokolové a pane kasteláne.

Rozsvícení vánočního stromu
V pátek 26. listopadu jsme se sešli ve velkém
množství, abychom si rozsvítili vánoční strom
a naladili se na vánoční svátky. Tuto akci zajišťuje pedagogický sbor naší školy a já jsem
ráda, že to již několik let bezvadně funguje.
Strom máme krásný, letos jsme museli koupit
nové osvětlení, protože staré již bylo opravdu
nefunkční.
Děti nám zazpívaly koledy a myslím, že byla
prima nálada.
Děkuji zaměstnancům školy, kteří se na akci
podíleli.

Nezapomenutelný zážitek
Tak ten jsme prožili 8. listopadu 2010
v Národním divadle v Praze na představení
Prodaná nevěsta, kde Kecala zpíval p. Luděk
Vele. Proto jemu náš velký dík za zprostředkování 45 kusů vstupenek.
Nádherný večer ocenila i nejstarší
účastnice p. A. Kaňková (88 let).
Ještě jednou děkujeme za nádherný
večer.
Zlatka Koutníková

Vítání občánků
Na sobotu 4. prosince připravil Sbor pro občanské záležitosti v restauraci Club již třetí
vítání občánků v letošním roce.
Přivítali jsme:
Ondráška Markoviče
Štěpánka Škraška
Vašíka Vyhlase
Matouška Naimana
Nikolku Drahoňovskou
Přejeme našim novým občánkům, aby se
jim tady hezky žilo a aby se setkávali jen
s láskou, trpělivostí a porozuměním.

Sběr pro Diakonii
Ve dnech 24.-25. 9. 2010 proběhl v místní sokolovně opět sběr pro Diakonii Broumov. Sbíraly se
věci, které budou potřebné i ostatním lidem, jako
oblečení pro dospělé i děti, obuv, tašky atd. Děkuji

touto cestou všem občanům, kteří přispěli na tuto
akci. Poděkování patří též obecnímu úřadu, který
vyrobil plakáty. Nemohu opomenout ani p. Kuchtovou a p. Bělohlávkovou, které nám pomáhají
v sokolovně. Mohu s radostí konstatovat, že sběr se
opět vydařil a moc děkujeme všem.
za STP Chotyně V. Fetrová

Pracovní doba na OÚ
středa 22. 12.
čtvrtek 23. 12.
pondělí 27. 12.
úterý 28. 12.
středa 29. 12.
čtvrtek 30. 12.
pátek 31. 12.

7.00 – 11.30
7.00 – 11.30
7.00 – 11.00
7.00 – 11.30
7.00 – 11.00
7.00 – 14.30
ZAVŘENO

12.00 – 16.00
12.00 – 14.30
12.00 – 15.00
12.00 – 14.30
12.00 – 15.00

UPOZORNĚNÍ
Platby na Obecní úřad Chotyně
proveďte do 23. prosince 2010.

TIP NA DÁREK
- kniha Chotyně (390,- Kč)
- kniha Hrádecko-Chrastavsko na
starých pohlednicích (390,- Kč)
- kalendář na rok 2011 – Grabštejn
a benefiční koncert opera Hubička
(180,- Kč)

Výborná zpráva – od
poloviny příštího týdne
máme v provozu sokolovnu.
V úterý 14. prosince od 18 hodin se
koná veřejné zasedání zastupitelstva
v restauraci CLUB.
Program:
1/ Určení komisí zastupitelstva
2/ 3. změna rozpočtu na rok 2010
3/ Rozpočtové provizorium na začátek roku
2011
4/ Plán práce zastupitelstva na rok 2011
5/ Jednací řád zastupitelstva
Případná upřesnění na plakátech.

Vánoce na Grabštejně
11. 12. 2010 od 11 do 17 hod.
Tradiční adventní akce pro celou rodinu
čeká na hradě Grabštejně. Živý betlém,
vánoční hra, Maria s Ježíškem, Žaltář,
Subulkus, Jizerka, Zdeněk Vlček a
Wagabundus Collective, Katastrofální
předpověď počasí, Honza Dušánek,
vánoční zvyky a řemesla, husy, kapři,
ovečky, kozy a jiná vánoční zvířena.
Program:
11.00 Subulkus – lidoví hudci ze starých časů
– Byla cesta, byla ušlapaná – koledy
11.15 adventní žonglování W C s.v.o.
11.30 Folkórní soubor Jizerka – hra –
V půlnoční hodinu aneb chození s betlémem
12.00 Předvánoční myší dostihy poslední
letošní možnost spatřit šampiony
dostihového nebe Wagabundus Collective
12.20 Honza Dušánek a co. – skladby staré
mše vánoční – ván. koncert
12.35 Potulní kejklíři W C
13.00 Vánoční hra
13.15 Subulkus–Byla cesta, byla ušlapaná
14.00 Kejklíři
14.10 Skladby mše vánoční
14.30 Vánoční soutěž
15.00 Jizerka a kejklíři
15.20 Žaltář–dívčí kapela got. a ren.hudby

Polední vánoční rozjímání
v kapli sv. Barbory
Zveme všechny CHOTYŇÁKY a příznivce
hradu Grabštejn dne 24. 12. na polední
vánoční rozjímání do kaple sv. Barbory
na Grabštejně. Za doprovodu varhan si
s A. a L. Velovými zazpíváme několik
vánočních koled. U Světla z Betléma
zapálíme svíčku a vzpomeneme 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 domů k vánočnímu stromku.

OÚ přeje krásné a pohodové
vánoční svátky.
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo
MK ČR E 11 793.

