
 
 
 
 
 
 
 
 

Čeká nás stavebně velice 
náročný podzim 

Od středy 3. září bude uzavřena silnice 
z Chotyně do Hrádku n. N.  podél Nisy. Bu-
dou zde probíhat dvě akce – první na stráni 
pod mateřskou školou, kde je utržený kus 
silnice a celá stráň se bortí. V těchto mís-
tech nebude úplné uzavření, bude zde 
průjezd na semafory. 
Další akce, která tuto silnici úplně uzavře, 
je na úrovni kravína, kde bude opraven 
propu-stek a také rozpadající  se okraj 
komunika-ce. Silnice bude přerušena do 
hloubky asi 4 metrů, ale pro cyklisty a pěší 
zde bude pěšina mezi silnicí a kravínem.  
 
Veškerá doprava osobní a autobusová bude 
vedena po Dlouhé mezi, kde budou semafo-
ry. Náhradní autobusová zastávka je od 
mostu přesunuta k chodníku naproti Domu 
s pečovatelskou službou. Nákladní doprava 
je z Dlouhé meze vyloučena. 
Doporučuji pěším a cyklistům k cestě do 
Hrádku n. N. použít trasu po uzavřené 
silnici podél Nisy, protože Dlouhá mez 
bude nebezpečná. Jak jsem již výše 
zmínila, bude zde označená pěšina. 
 
Oficiální termín dokončení obou akcí je 30. 
listopad 2014. Investor, což je Liberecký 
kraj a firma, která obě akce provádí, což je 
Strabag a.s., mají snahu ukončit obě akce co 
nejdříve. Obec bude v maximální míře nápo-
mocna co nejrychlejšímu ukončení obou akcí. 
 
Dále je uzavřena silnice na Grabštejn a 
probíhá zde rekonstrukce mostu. Doufám, 
že tato silnice se do konce září otevře a 
uleví tak dopravě na Dlouhé mezi.  

 
 
 
 
 
 
 
V současné době je vzhledem k dešti místní 
objížďka kolem hřbitova neprůjezdná.  
Z pole je blátivá řeka, doporučuji nejezdit 
tudy ještě aspoň dva dny, kdy už pršet 
nebude. 
 
A aby toho nebylo málo, tak v oblasti Dlouhé 
meze a Grabštejna dochází k výměně sloupů 
elektrického vedení. Investor je ČEZ Dis-
tribuce a. s. V těchto oblastech nebude 
nějakou dobu svítit veřejné osvětlení, ale 
vše se řeší. 
 
Jsem ráda, že kraj našel peníze, aby se vše-
chny tyto opravy mohly provést. Bude to 
chtít od nás hodně trpělivosti, ale věřím, že 
s výsledkem budeme spokojeni. 
                    Starostka 
 

Proč jdu ještě jednou do 
voleb 

Hlavním důvodem je nesplněný slib. Když 
jsme stavěli Dům s pečovatelskou službou, a 
věřte, že to bylo velmi náročné, potřebovali 
jsme nějak získat 5 milionů. Moc jsem se 
napřemýšlela, jak ty peníze získat. V té do-
bě hodně pomohli dva zastupitelé a koupili 
od obce dva bytové domy. Prodej proběhl 
dost rychle také díky tomu, že mi nájemníci 
těch domů věřili a nebyli proti prodeji. 
Slíbila jsem jim totiž, že ty dva bytové do-
my odkoupí obec zpět, jak jen to bude fina-
nčně možné. Na zpětný odprodej máme 
smlouvy o budoucích smlouvách. I kdyby-
chom ty smlouvy neměli, vím, že mám kolem 
sebe velmi spolehlivé lidi, se kterými veške-
ré úmluvy platí a na které se mohu spole-
hnout. Odkup zpět se nepodaří ani v roce 
2015, protože jdeme do celkového zateplení 
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mateřské školy, na které jsme získali 
dotaci. Náš podíl k dotaci přesto bude 
tvořit téměř milion.  Ale v tomto roce 
bychom mohli aspoň část ušetřit a zbytek 
došetřit v roce 2016. Domy odkoupíme zpět 
a budu mít splněno. 
                      Jana Mlejnecká, starostka 
 

Poděkování 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
Radku Pilařovi za ochotu, kterou proje-
vuje více jak 15 let. Jezdí s námi pro ne-
mocného syna Jaroslava Tůmu každý rok 
(260 km) do Vejprt začátkem prázdnin a 
na konci prázdnin ho zase odváží. 
Nesmírně si vážíme jeho dobrých vlastno-
stí, ochoty a lidskosti, kterou projevuje. 
Kéž je příkladem pro další Chotyňáky, 
kteří chtějí pomáhat bez předsudků a 
s láskou k bližnímu svému. 
                                  Antonie Tůmová 
 

Sbor dobrovolných hasičů Chotyně 
Vás srdečně zve na 

 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 

V sobotu 6. září 2014 od 14 hodin 
v hasičské zbrojnici v Chotyni. 

 

Pro děti soutěže a sladké odměny, 
skákací hrad. 

Prohlídka hasičské techniky. 
K tanci a poslechu bude hrát kapela 

Noční můry. 
Chutné občerstvení a dobré pití 

zajištěno. 
 

Bílý Kostel nad Nisou vás srdečně zve 
na 

 

OSLAVY 120 LET ŠKOLY 
V sobotu 6. září 2014  

Program: 
9-12 Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ 
11 Otevření dětského sportovního hřiště  

11.30 Divadlo Krtek 
13.30 Slavnostní zahájení oslav 
14.15 DPOS TRIO 
15.15 POHROMADĚ NA PŘEHRADĚ 
16.30 BUBENICKÁ SHOW TUTA 
BOTA 
17.15 Žonglérské exhibice 
21 Noční exhibice – fireshow IBC 
17.45 TRES UDOS 
19.15 SEVEN 
22 MŇÁGA a ŽĎORP 
Bohatý doprovodný program, 
občerstvení a parkování zajištěno. 
 

Okresní přebor mladších žáků 
6.9. od 13 hodin 

CHOTYNĚ : KRÁSNÁ STUDÁNKA 
 

Na hřišti v Chotyni 
Občerstvení zajištěno 

 
Okresní přebor mužů 

6. 9. od 15 hodin 
FK CHOTYNĚ : RYNOLTICE B 

 
Na hřišti v Chotyni 

Občerstvení zajištěno 
 

T. J. Sokol Chotyně vás zve na 
Sportovní odpoledne dětí a mládeže. 

V neděli 14. září od 14 hodin. 
Bližší na plakátech. 

 
GRABŠTEJN WORLD FEST 

5. – 7. 9. 2014  
program na www.worldfest.cz 

 
Hrad Grabštejn 

Dny evropského dědictví 13. a 14.9. 
Možnost vyzkoušet si nahazování omítky, rytí 
sgrafit, poučený výklad se zajímavostmi „ze 
života stavebně-historického průzkumníka“ 
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