
 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky voleb 
Sdružení Lidé z Chotyně 

1. Lenka Charvátová  114 hlasů 

2. Zdeněk Sokol       96 hlasů 

3. Hana Klapková      92 hlasů 

Pan Z. Sokol složil mandát zastupitele a na 

jeho místo postoupil s 90 hlasy Josef Kraus. 

 

Sdružení CHOTYNĚ – OBEC, KDE SE 

HEZKY ŽIJE 

1. Jana Mlejnecká  373 hlasů 

2. Ivana Morgensternová 327 hlasů 

3. Klára Zemanová  313 hlasů 

4. Anna Holická   311 hlasů 

5. Tomáš Halala   310 hlasů 

6. Jan Fico   307 hlasů 

7. Jiří Hejlek   300 hlasů 

8. David Málek   299 hlasů 

9. Věra Markovičová  295 hlasů 

10. Petr Janek   295 hlasů 

11. Aleš Kolínský   290 hlasů 

12. Jan Novák   282 hlasů 

 

Usnesení z ustavujícího veřejného 

zasedání zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 4. listopadu 2014. 
 

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 neuvolně-

ného 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  Jana Mlejnecká 
 

Místostarostka obce Ivana Morgensternová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členové rady  Klára Zemanová 

   Anna Holická 

   Tomáš Halala 
 

5/ Na základě návrhu starostky obce volí 

všemi hlasy za předsedkyni finančního výboru 

Hanu Klapkovou a za předsedkyni kontrol-

ního výboru Lenku Charvátovou. 
 

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. 

 

Děkuji vám za hlasy mé osobě a 

lidem z mojí kandidátky. Vaši 

důvěru nezklameme. 

                Jana Mlejnecká 
 

Udělení Pocty hejtmana 
Libereckého kraje  

paní Vlastě Landové 
Ve čtvrtek 30. října 2014 u příležitosti oslav 
státního svátku Dne vzniku samostatného 
československého státu pořádal hejtman 
Libereckého kraje Martin Půta slavnostní 
večer v Oblastní galerii Liberec. Na tomto 
slavnostním večeru byly uděleny Pocty 
hejtmana Libereckého kraje. 
Z 29 navržených osobností bylo vybráno šest. 
A mám velikou radost, že jednou z těchto šesti 
osobností byla paní Vlasta Landová, která 
získala Poctu hejtmana Libereckého kraje za 
celoživotní přínos v oblasti rozvoje sportu a 
práce s mládeží. 
Na slavnostním večeru jsem přečetla tento 
medailonek. 

Paní Vlasta Landová přišla v roce 1957 do 
Chotyně ve svých 20-ti letech učit na naši zá-
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kladní školu. A učila zde až do roku 1998. 
Celých 17 let (1978 – 1995) byla na této škole 
ředitelkou.  
A hned po příchodu do obce také začala praco-
vat v tělocvičné jednotě Slavoj v Chotyni. Byla 
vždy u všeho, co se týkalo cvičení – cvičení 
dětí, cvičení žen a další sportovní aktivity. 
V roce 1968 byl obnoven Sokol a p. Landová 
patřila k hlavním iniciátorům přechodu Slavo-
je Chotyně na Sokol Chotyně – tělocvičná je-
dnota Sokol původně byla v Chotyni až do ro-
ku 1948.  
Pracovala v předsednictvu ZRTV Libereckého 
okresu, podílela se na přípravě všech sparta-
kiád, pomáhala s nácviky skladeb a taky na 
všech spartakiádách cvičila. 
Společně s paní Jarinou Žitnou a panem Jose-
fem Máchou byli hlavní hybnou silou při ob-
novení Župy Ještědské v roce 1990. Od začát-
ku je paní Landová v předsednictvu župy a od 
1. ledna 1999 je starostkou Župy Ještědské. 
Náčelnictvo župy podporuje činnost 20 jednot 
na různých místech okresu a pořádá a pomáhá 
s organizací různých akcí – např. sraz žactva 
na jaře a na podzim, setkání na Pláních na Je-
štědu, nácviky veřejných skladeb na všechny 
poslední sokolské slety, organizace župního a 
krajského sletu v Turnově, kterého se zúčast-
ňuje i Krkonošská a Jizerská župa. Od obnove-
ní Župy ještědské byly již 3 celorepublikové 
slety pod Ještědem – každého se zúčastnilo 5 – 
6 tisíc cvičenců. Organizují školení cvičenců a 
zajišťují poradenství, jak hospodařit s majet-
kem sokola a také pomáhají s vyúčtováním 
dotací. 
Je třeba zdůraznit, že veškerá práce paní 
Landové je práce dobrovolnická a bezplatná – 
nejen její, ale všech, kteří s organizací různých 
akcí pomáhají. 
Paní Vlasta Landová je také spoluautorkou 
učebnice matematiky pro 1., 2. a 3. třídu pro 
nakladatelství ALTER z roku 1997. Na někte-
rých školách ještě podle této učebnice učí.  
Mám velkou radost, že pan hejtman uděluje 
poctu paní Vlastě Landové. Oceňuje v ní 
člověka velmi pracovitého, spravedlivého a 
laskavého. 
 

Lampiónový průvod na hrad 

Grabštejn 
V pátek 31. října se opět konal lampiónový 

průvod na hrad Grabštejn.  Počasí nám 

přálo, bylo příjemně. Členové T. J. Sokol  

krásně osvítili lampičkami přístupovou cestu  

do svahu a také zde drželi stráž – mnozí i 

v kostýmech. Na stráži vydrželi po celou 

dobu konání akce a osvětlovali cestu i při 

návratu. Děkuji jim za výdrž, moc to pomo-

hlo. Každým rokem se to zlepšuje, jsem zvě-

davá, co vymyslí příště. 

Správa hradu také přišla s novinkou – do 

hradu jsme vstupovali ze zadu ze zahrady a 

úžasně příjemně a volně jsme procházeli 

hradem, kde na nás číhala různá strašidla – 

moc hezké kostýmy. 

Zakončení bylo na dolním nádvoří, kde byl 

pro děti připraven paní Brůhovou teplý čaj a 

medovníky od obce a perníčky od Sokolů. 

Rodiče a dospělí se mohli již tradičně zah-

řát výbornou medovinou od Nezmara. 

Děkuji také našim hasičům, že hlídali konec 

průvodu a osvětlovali cestu do lesa. 

Každým rokem se zvyšuje účast – od Choty-

ně napočítali přes 400 účastníků, několik 

jich ale přišlo i z jiných stran. 

Moc děkuji všem, kteří se na uspořádání 

této akce podíleli a těším se na příští rok. 

 

Listopad z kapsáře naší 
babičky 

Pozorování podle větru 
Když vítr změní směr, změní se i počasí. 
Když se po klidné noci ráno objeví vítr, 
dopoledne sílí a k večeru utichá, bude pěkně. 
Když vítr k večeru zesílí, bude špatné počasí. 
Když po dešti za bezvětrného počasí vítr se 
objeví, počasí se změní k lepšímu. 
Přes den krátké přeháňky s větrem proměnlivé 
síly, v noci se vyjasní. 
Čím je vítr silnější, tím rychleji se změní 
počasí. 
Vítr sílí, ale nemění směr, tlak prudce klesá, 
počasí se zhorší. 



Vítr sílí a natáčí se proti směru pohybu 
hodinových ručiček, počasí se zlepší. 
Vítr sílí a natáčí se ve směru pohybu 
hodinových ručiček, počasí se zhorší. 
 

Různá jiná pozorování 
Jestli se hned po bouři neochladí, přijdou co 
nejdříve bouře nové. 
Po krásném podzimku bývá zima větrná. 
Po horkém létě bývá tuhá zima. 
Když je veliká úroda hub, bude v zemi hlad. 
 

Zkušený hospodář, zahradník 
a včelař v listopadu 

Na poli a lukách. Poslední zbytky setby ob-
starávati, rýhovati a hluboce orati k okopani-
nám, odorávati ouhory, upraviti pole k jaři-
nám, hnůj zaorávati, vodní brázdy a svodnice 
prohlížeti a opravovati, kamení z rolí vyklízeti, 
cesty a strouhy spravovati. Luka zavlažovati, 
mechovitá místa trhadlem přejížděti, popelem, 
vápnem a štelovinou mrviti. 
Na chmelnici a vinici. Hnojiti zvláště s mo-
čůvkou do jamek, tyčky skládati, keře vinné 
obřezávati a hnojiti, nové vinice zakládati. 
V zahradě. Veškeré záhony zrýti a pohnojiti, 
zakládati chřestoviště, chytati štíra krtkono-
hého do jam mrvou koňskou vyplněných. 
V sadech ovocných. Stromy mladé přesazo-
vati, staré čistiti, okopávati a hnojiti, zakládati 
živé ploty, stromky pořadové pokrývati slamou 
nebo chrastím, k novým sadům jámy kopati. 
Ve dvoře. Zelí nakládati, přebírati ovoce a 
hnilé kusy vybírati, sklepy vyvětrávati a před 
mrazem chrániti, mlátiti obilí. 
Ve včelníku. Opatřiti ouly proti mrazům, 
sněhu a myším. 
 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO 

ODPADU 
Ve dnech 8., 12. a 15. listopadu 2014 

vždy od 14 do 15 hodin můžete 

odevzdávat  nebezpečný odpad do 

sběrného dvora Chotyně (za 

prodejnou BETA). V následujících 

dnech necháme nebezpečný odpad 

odvézt. 
 

Občané mohou do dvora odevzdat zejména tyto 

druhy odpadů (tekuté odpady je nutno odevzdat 

v uzavíratelných obalech): 

- oleje a tuky 

- zbytky barev, lepidel, pryskyřic, nádoby a štětce 

s jejich zbytky 

- rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn apod.) 

- kyseliny a hydroxidy 

- detergenty a odmašťovací přípravky 

- léky 

- pesticidy (prostředky na ochranu rostlin) 

- galvanické články suché i mokré (baterie, 

akumulátory) 

- zářivky a jiné předměty s obsahem rtuti 

 

Advent 
V pátek 28. listopadu v 17 hodin rozsvítíme 

vánoční strom a v neděli 30. listopadu bude 

první adventní neděle – tzv. železná. 

Mám moc ráda adventní dobu a celé vánoce. 

Líbí se mi každý rozsvícený stromek nebo 

okno. A když je třeba trochu mrazivo, čer-

stvě napadaný sníh, je úžasné jít za tmy na 

procházku a všechno pozorovat. Vezměte 

sebou děti nebo vnoučata a učte je vnímat 

hezké věci kolem sebe. Lidi v této době, 

pokud jenom nelítají po nákupech a neuklíze-

jí, jsou pohodovější. Sejít se u svařáku nebo 

grogu nebo teplé medoviny a prostě si jen 

tak povídat, je moc pěkné. Mobily nechte 

doma, abyste do nich nekoukali.  Věřte, že 

je mnohem lepší povídat si s živým člověkem 

vedle sebe než si esemeskovat nebo sedět u 

facebooku. V přímém kontaktu se tolik nelže 

a nepodvádí a můžete si na lidi udělat mno-

hem lepší názor.  

Začne doba vánočních pohádek a vánočních 

romantických filmů – super. Udělejte si čas 

a podívejte se s dětmi na pohádku. Mají to 

rádi, když se s nimi díváte. 

Hlavně přijďte s dětmi na rozsvícení 

vánočního stromu ke škole, protože škola a 

školka připraví určitě moc pěkný program. 

Bude i něco sladkého k zakousnutí a něco 

teplého k ohřátí. A potom si můžete jít 

posedět do cukrárny nebo do nějaké naší 

hospůdky. Prostě užijte si podzim a advent. 

 
 



Adventní trhy v Bílém Kostele  
Výzva pro zájemce 

Chceme zavést novou tradici 
předvánočních prodejních trhů. Máte-li 
zájem prodávat své vlastní rukodělné 
výrobky na místních ADVENTNÍCH 
TRZÍCH, ozvěte se, prosím, na telefon 

774 125 986 Jana Machová. 

 

Divadlo v Domě 

s pečovatelskou službou 
V úterý 11. listopadu 2014 od 19 

hodin uvede divadelní soubor 

Vojan Hrádek nad Nisou komedii 

Antonína Procházky 

S TVOJI DCEROU NE 

 
Restaurace KLUB vás zve na 

KANČÍ HODY 
v pátek a v sobotu 14. a 15. 

listopadu od 17 hodin. 
Nabídka: 
Křepelčí polévka s domácími nudle-
mi a játrovými knedlíčky   (20,- Kč) 
Kančí výpečky, zelí, houskový kne-
dlík  (72,-) 
Kančí svíčková, houskový knedlík   
(79,-) 
Kančí guláš, housk knedlík  (72,-)  
Kančí se šípkovou omáčkou, perní-
kový knedlík    (79,-) 
Kančí roláda, brambor   (75,-) 
Kančí řízek, bramborový salát  (79,-) 
Kančí na brusinkách a červeném 
víně, krokety  (85,-) 

Do konce listopadu je třeba 

zaplatit druhou část poplat-

ku za likvidaci odpadu. 

 

V době od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2015 bude 

sběrný dvůr otevřen od 14.00 do 15.00 

hodin. 

Brána Trojzemí, o.p.s. ve spolupráci 

s DS Vojan Hrádek n.N. a Městem 

Hrádek n.N. pořádá 

34. Hrádecký divadelní 

podzim 
14. – 15. Listopadu – DK Beseda – pře-

hlídka amtérských divadelních souborů 

Pátek 14. Listopadu 

19.00 Slavnostní zahájení  

Vystoupení Chrámového sboru od sv. 

Bartoloměje pod vedením R. Bartosche 

19.30 S tvoji dcerou ne 

Antonín Procházka, komedie, DS Vojan 

Sobota 15. Listopadu 

10.00 Zelená perla 

Antonín Hodan, pohádka, DS Střelnice 

Rumburk 

16.00 Odjezd nejistý 

Jean-Marie Chevret, komedie, DS 

Havlíček Neratovice 

20.00 Zmatek v penzionu Domov 

Komedie na motivy Johna Patricka 

Podivná paní Savageová. Divadlo 

v Roztocké Jílemnice 

Rozsvícení 
 vánočního stromu 

Obecní úřad ve spolupráci se Základní a 
mateřskou školou Chotyně 

zve všechny děti a rodiče na zahájení 
adventu. 

Sejdeme se u školy v pátek 28. 11. 
v 17 hodin. 

 

NĚCO DOBRÉHO SI DÁME, 
SPOLEČNĚ SI ZAZPÍVÁME. 

    
 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační  
číslo MK ČR E 11 793. 


