
 
 
 
 
 
 
 
 

Začal nám rok 2014  
Nevím proč, ale mám takový pocit, že by ten-
to rok mohl být lepší, než ten minulý. Zima 
zatím sice moc krásná není, ale do prvního 
jarního dne máme ještě dva měsíce, tak si 
možná zimu trochu užijeme. 
Co si přát – samozřejmě pevné zdraví, kdo ho 
nemá, tak přejeme sílu k uzdravení. Kdo chce 
pracovat, ať pracovat může a má z té práce 
dobrý pocit. Komu se pracovat nechce, ať 
aspoň není otrávený a neotravuje lidi kolem 
sebe. Zkuste mít častěji dobrou náladu, dívejte 
se kolem sebe a mějte radost třeba z maličko-
stí. Zkuste si víc povídat mezi sebou něž sedět 
u počítačů nebo psát SMS. Jde to a žije se vám 
lépe. 
 
Státní správa nám blbne. Nedovede si před-
stavit, co se na nás valí za hlouposti a zbyte-
čnosti. Všechno se centralizuje, automatizuje a 
za chvíli bude takový chaos, že se nikdo v ni-
čem nevyzná. Neustále musíme něco porov-
návat, upřesňovat a když zjistíme, že se nám 
najednou objevil v evidenci 116-ti letý člověk 
a chceme ho vyřadit, tak to prostě nejde. A 
opravdu jsme to zkoušeli všude. Takže, kdy-
byste  náhodou někde objevili nějakou mrtvo-
lu a nevědělo by se, kdo to je, dejte nám zprá-
vu, my tu mrtvolu nazveme pan Semerád, 
necháme jí vystavit úmrtní list a konečně se 
zbavíme nejstaršího občana v evidenci obce.  
 

Česká pošta, státní podnik 
Služba státu pro lidi – tak bych tomu rozumě-
la a vždycky to tak bylo. Naši poslanci ale 
schvalují zákony a málokdy si uvědomují do-
sah toho, co schválí. Potom někteří z nich za-
čnou být aktivní, aby tu blbost, co schválili, 
napravili. Přesně to se týká POŠTY. Už dříve 
schválili, že služba pošt bude jen tam, kde je 
dostatek lidí – mělo by to být podle počtu 
obyvatel v obci. Anebo tam, kde se hodně lidí  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
pohybuje, což jsou nákupní centra. To dobré 
není. Státní správa bude vymýšlet analýzy a 
různé programy za strašnou spoustu peněz, 
aby podpořila život na venkově. A přitom 
jednu ze základních služeb zde chce zlikvi-
dovat. Řečem „schopných“ manažerů pošty, 
že služby pošty jsou ztrátové, vůbec nevěřím. 
Možná to nestačí na hodně vysoké platy a od-
měny vedoucích pracovníků. Pošta má výho-
dné státní zakázky, jako jsou třeba datové 
schránky (jen tak mimochodem taky „skvělá“ 
věc). A vymýšlí se další výhodné státní za-
kázky. Lituju řadové zaměstnance pošt, proto-
že jak k nim se chovají jejich nadřízení, to se 
myslím moc nevidí ani v soukromém sektoru.  
 
Sdružení místních samospráv ČR iniciovalo 
Petici za záchranu pošt na venkově.   
Poslali ji koncem loňského roku a chtěli ji mít 
brzy zpět. To jsem odmítla, protože si myslím, 
že pokud se někdo podepíše pod petici, měl 
by mít více informací a měl by mít možnost se 
třeba i zeptat. Mě osobně ta petice zajímá, pro-
tože chci vědět, kolik z vás si myslí, že služby 
pošty je zde třeba zachovat. Takže, prosím 
vás, pokud si myslíte, že na naší vesnici je 
třeba poštu zachovat, přijďte na obecní úřad 
podepsat PETICI. 
     starostka 
 

PROSBA 
Skoro každá rodina v naší obci má mini-
málně jednoho psa. Chodíte je venčit, to 
je dobře, ale když jdete po vesnici po 
chodníku, v parku, na hřišti a kolem dět-
ských hřišť, moc vás prosím, sbírejte 
to, co vaši pejskové vytrousí. Patří to 
k zá-kladnímu slušnému chování a je to i 
výraz ohleduplnosti vůči ostatním. Jde 
jen o zvyk, mít sebou vždy nějaký sáček. 
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Zvýšení poplatku za odpad 
Jak jsem již psala v prosincovém Chotyňáčkovi, 
zvýšili jsme poplatek za likvidaci odpadu na částku 
550,- Kč za osobu.  

Osvobození a úlevy 
Od poplatku se osvobozují: 
- poplatníci, kteří mají trvalý pobyt v sídle ohlašo-
vny Obecního úřadu Chotyně a kteří se v obci 
nezdržují 
- v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 10 
let věku. 
Od poplatku se dále osvobozují poplatníci, kteří: 
- jsou dlouhodobě1 umístěni v léčebně pro dlou- 
hodobě nemocné nebo v jiném léčebném nebo 
sociálním zařízení, 
- jsou dlouhodobě umístěni v dětských domovech 
nebo výchovných ústavech, 
- jsou dlouhodobě ve výkonu vazby nebo nepodmí-
něného trestu odnětí svobody, 
- se dlouhodobě a nepřetržitě zdržují mimo území 
obce Chotyně, tj. v zahraničí nebo na území jiné 
obce České republiky. 

 
Úleva ve výši 50% poplatku se dále poskytuje po-
platníkům, kteří doloží, že jsou studentem do 26 let 
věku, který je ubytován po dobu svého studia na ú-
zemí jiné obce. 
 
Splatnost poplatku je stejná, tzn. že poplatek je 
splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpo-
zději do 31. května a do 30. listopadu příslušného 
kalendářního roku. Poplatek lze uhradit i jednorá-
zově nejpozději do 31. května daného roku. 
 
Upozornění: Včas nezaplacené nebo neodvedené 
poplatky nebo část těchto poplatků může obec 
zvýšit až na trojnásobek. 
 

Zpráva o činnosti Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů 

Chotyně za rok 2013  
Naše jednotka v roce 2013 zasahovala u dva-
ceti událostí. Z toho 6 požárů, 6 technických 
pomocí, 4x monitoring vodních toků, 3 dopra-
vní nehody a 1 ekologický únik ropných látek.  
Dále jsme absolvovali 2 námětová cvičení a 
jedno prověřovací. Ze zde uvedených údajů je 
vidět, že převládá více technických zásahů než 
požárů, proto jsme rádi, že výbava našeho 
nového zásahového vozidla nám dovoluje ve 
větší míře zasahovat i u těchto událostí. Proto 
                                                 
1 pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky 
rozumí nepřetržitě po dobu 1 roku 

jsme letos rozšířili náš výcvik i o tyto činnosti 
práce na ledu v suchých oblecích, základy leze-
ckého výcviku, zásah u dopravních nehod, prá-
ce s ruční motorovou pilou. Samozřejmě se ú-
častnili zimní teoretické přípravy v Hrádku n. 
Nisou. V březnu jsme se zúčastnili výcviku 
práce na ledě v suchých oblecích, kde nám bylo 
předvedeno použití vrtulníku při záchraně 
osob propadlých ledem. Na základě tohoto vý-
cviku jsme na popud p. starostky vypracovali 
spolu s mjr. Ing. Jaromírem Mottlem prověřo-
vací cvičení -  osoba propadlá ledem na rybní-
ku Grabštejn, které se uskutečnilo 3. 4. 2013. 
Figuranta dodala jednotka z Hrádku n.N. 
31. 5. jsme byli pozváni jednotkou 
z Hainewalde k námětovému cvičení – požár 
tělocvičny. V průběhu roku jsme jednou 
v Hrádku a dvakrát na stanici HZSLK v Ja-
blonném v Podj. nacvičovali praktické situace 
z lezeckého výcviku. V tomto roce další členové 
absolvovali kurz práce s ruční motorovou 
pilou. Praktický výcvik v průběhu roku pro 
naši jednotku zajišťuje p. Mlejnecký z HZS, za 
což mu děkujeme. 
Zasahovali jsme u tří dopravních nehod, proto 
jsme požádali jednotku z Hrádku o provedení 
praktického výcviku s tématem dopravních ne-
hod. Máme též přislíbeno školení první pomoci 
při mimořádných událostech od ZZSLK. Jako 
každý rok jsme absolvovali polygon pro výcvik 
nositelů dýchací techniky a to na jaře v Žitavě 
a na podzim v Jablonci nad Nisou. 
Celoročně provádíme údržbu svěřené techniky 
a materiálu. Provádíme teoretickou i prakti-
ckou přípravu dle pokynů HZS, provádíme též 
práce, o které nás požádá obecní úřad a ostatní 
organizace působící v obci. Na konci zprávy 
chci poděkovat všem členům jednotky a celému 
našemu sboru za vykonanou práci. Dále 
obecnímu úřadu v čele se starostkou a kolegům 
z Hrádku vedeným p. Jaromírem Mottlem za 
jejich pomoc a spolupráci. 
   Jan Fico, velitel SDH 
 
Výroční zpráva jednatele SDH 

Chotyně za rok 2013  
Statistika sboru: 
- celkový počet členů      55 
z toho výjezdová skupina 15 členů 



mládež a děti 3 členové 
muži 32 členů 
ženy 20 členek 
Společenské akce: v lednu se konal rockový bál, 
který je už nedílnou součástí roku. 
 
7. 6. 2013 Dolní Beřkovice 
Po domluvě s velitelem SDH Dolních Beřkovic 
a starostkou obce vyjela jednotka Chotyně 
v počtu 5 členů ráno 7. června  na pomoc li-
kvidací následků ničivé povodně. Disponovala 
výbavou na povodně, která byla rozmístěna ve 
dvou automobilech DA VW a DA Mazda, ta-
kže mohla jednotka vytvořit 2 nezávislé týmy. 
Po příjezdu do Dolních Beřkovic jsme se na-
hlásili na místním krizovém štábu. Zde nám 
zadávali úkoly, které bylo nutné udělat – pl-
nění kontejnerů, vyklízení, vymývání a později 
i čerpání vody. Zanechali jsme zde také 2 vy-
soušeče, které byly hned lidmi používány. Bylo 
o nás výborně postaráno, spali jsme v sokolo-
vně a stravovali se v místní jídelně určené pro 
školu. Odjezd jednotky byl naplánován na 9. 
6. 2013. Myslím, že jsme byli dobrou pomo-
cnou rukou v jejich nelehké situaci. 
7. září jsme se zúčastnili okrskové soutěže ko-
nané u nás v Chotyni a skončili jsme na děle-
ném 4. místě s Mníškem. Účast družstev byla 
hojná, celkem se sjelo 15 družstev. Z toho 3 
družstva žen. Soutěž probíhala celé dopoledne 
a na odpoledne byl naplánován den otevřených 
dveří u hasičů pro širokou veřejnost, který po-
kračoval po soutěži u sokolovny. Hrály nám 
tam kapely pro poslech i k tanci, pro děti byly 
přichystané soutěže a balíčky a občerstvení 
zdarma. Všichni si mohli prohlédnout naši 
techniku a také si zastříkali z připraveného 
vedení. 
14. září 2013 jsme se zúčastnili soutěže na 
Sedle, kde jsme se umístili na 5. místě. 
Na závěr chci všem poděkovat za práci. 
                          Jiří Krejčí, jednatel SDH 
 

Ministr obrany vyznamenal 
na Grabštejně vlčáka Athose 
V úterý 7. ledna ministr obrany v demisi 
Vlastimil Picek ocenil na kynologické zákla-
dně Grabštejn psa Athose jako válečného 
veterána a daroval mu obojek a obrovskou 

buvolí kost. Německý ovčák Athos se svým 
psovodem R. Bartoníčkem hledal v Afgháni-
stánu nastražené miny.  V září 2012 dopadla 
na základnu v afghánském Lógaru raketa 
povstalců, bylo to v době, kdy byla většina 
vojáků na obědě a pes zůstal v kotci. 
Povstalci vystřelili na základnu dvě rakety, 
jedna dopadla mimo obydlenou zónu a druhá 
vlétla do psince. Raketa přímo zasáhla kotec 
a pouze díky americkým lékařům, kteří 
Athosovi zastavili silné tepenné krvácení, 
přežil.  Raketa kotec s boudou úplně rozme-
tala, Athose našli vojáci podle stop krve 
v kafárně, kde byl bunkr a kde se schovávali 
během poplachů. Psa ihned naložili a odvezli 
na ošetřovnu. Američané Athose ihned od-
vezli do nemocnice na obrovské americké 
základně v afghánském Bagramu, kde pes 
podstoupil velkou operaci. Poté byl spolu 
s dalšími zraněnými vojáky transportován na 
americkou základnu v německém Ramsteinu. 
Měl silné krvácení v oblasti zad, chybí mu 
tam asi 15 cm kosti. Měl také porušenou mo-
čovou trubici a v sobě úlomky střepin. Vše-
chny střepiny ve stehně mu lékaři vyopero-
vali, až na jednu, aby mu neporušili šlachy a 
vazy.  
Podle psovoda Bartončíka si Američané psů 
velice váží a Athosovi se dostalo ošetření 
jako hrdinovi. Získal i deku pošitou ameri-
ckými vlajkami, kterou dostávají všichni 
zra-nění američtí vojáci, a také titul 
válečného veterána. Američané mají své psy 
jako ka-marády, já ho beru také za svého 
kamaráda. Já mu věřím, stejně jako on věří 
mně. Oni si jich váží, protože zachránili 
strašně moc amerických životů. 
Athos se po roce a půl zotavil a začal znovu 
trénovat. Pokud nezačne kulhat či nebude 
mít nějaké zdravotní problémy, bude se mo-
ci vrátit do služby. 
Ministr připomněl, že vojenští psi mají neza-
stupitelnou roli při vyhledávání zbraní, min a 
drog. Skvělí jsou také jako hlídači a pomo-
cníci při hledání osob. 
Podle velitele grabštejnské  základny Marka 
Purmenského byli např. požádáni o pomoc při 



pražské návštěvě amerického prezidenta 
Baracka Obamy. Nebyli přímo u prezidenta, 
na to mají Američané svoje psy, ale prohle-
dávali širší okolí míst, kde prezident byl. 
V grabštejnské základně chovají přes 
osmdesát psů – hlavně německé a belgické 
ovčáky. Z toho je asi 15 psů již ve výslužbě 
na dožití. 
 

Statistika obyvatel Chotyně ke 
konci roku 2013 

věk  muži  ženy 
0-2  17  16 
3-4  17  13 
5  0  4 
6-9  22  18 
10-14  29  17 
15-19  30  29 
20-24  35  30 
25-29  28  30 
30-34  29  26 
35-39  57  41 
40-44  53  41 
45-49  23  24 
50-54  21  23 
55-59  19  33 
60-64  35  43 
65-69  39  29 
70-74  18  28 
75 + …  18  25 
celkem 960 obyvatel, z toho 490 mužů a 470 žen 
průměrný věk … 38,66, muži 37,06, ženy 40,34 
 

Knihovna v roce 2013  
Celkem návštěvnost … 798 návštěvníků, 
z toho 611 na internet, 158 čtenáři dospělí, 29 
čtenáři děti. 
Nákup knih za 19 990,- Kč 
- beletrie  93 knih 
- naučná  4 knihy 
- dětská  9 knih 
celkem 106 knih 
 
Z výměnného fondu půjčeno 182 knih. 
 
Výpůjčky: 
- beletrie dospělí 1 425 knih 
- naučná dospělí 20 knih 
- beletrie děti  115 knih 
- naučná děti  3 knihy 
celkem 1 564 knihy 
 

Burza dětského oblečení a 
hraček 

V sobotu 25. ledna 2014 v Domě s pečova-
telskou službou. V 9 hodin sraz pro pro-
dávající, od 9.30 hod. do 10.30 hod. bude 
probíhat prodej. 

 

Cvičíme JÓGU 
Pod vedením paní Jiřiny Munzarové ka-
ždou středu od 16-ti hodin v Domě s pe-
čovatelskou službou. 
Vezměte si sebou karimatku (podložku) a 
chuť si zacvičit. 
Zveme všechny zájemce. 

 

Připomínáme, že stále 
je k dispozici 

abonentka do ZOO. 
 

KREJČOVSTVÍ V CHOTYNI 
Šití a opravy oděvů 
Šití a opravy pracovních oděvů 
Šití lůžkovin, záclon, bytových 
doplňků 
Výměny zipů 
Zkracování kalhot, triček, sak, 
kabátů apod. 
Výroba originálních modelů 
 
Lenka Boublíková, tel. 728 552 738 
Chotyně 15 (nad školkou) 
 
Co nás čeká v únoru: 
15. února Květinový ples T. J. Sokol 
16. února Dětský maškarní 
18. února Veřejné zasedání zastup. 
22. února Turnaj v nohejbalu 
 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační  
číslo MK ČR E 11 793. 


