
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Začíná rok 2016  
Od začátku roku řeším jeden problém za 

druhým, takže se nějak nemůžu dostat do 

pocitu, že tento rok bude klidný a pohodový. 

Ale třeba to je jen začátek a potom už bu-

de klid a čas na práci. 

V novém roce nám všem přeji hlavně zdraví, 

trochu štěstíčka a lásky. Mějte radost z ka-

ždého nového dne, usmívejte se na lidi ko-

lem a když náhodou začnete na něco nadá-

vat, zamyslete se nejdříve, zda máte vy 

před svým prahem čisto a zda vůbec můžete 

nadávat. 

A co nás v letošním roce čeká. Ve spolupráci 

s dětmi a pedagogickým sborem základní a 

mateřské školy jsme podali žádost o dotaci 

na Ministerstvo pro místní rozvoj na zlepše-

ní a vybavení zahrad u školy a školky. 

Dotace může být až 400 tisíc korun, náš 

podíl by byl asi 200 tisíc korun a za to už se 

dá něco udělat. Opravíme nějaké 

komunikace, hodně špatný stav je u cesty 

vedle MŠ, tam se ale nejdříve potřebuji 

dohodnout s vodáky, aby se tam vyměnilo 

vodovodní potrubí – je už hodně staré. 

Příjezdová cesta pro domy pod tratí je také 

v hodně špatném stavu, uvidí-me, co se dá 

dělat. 

Pro stavební parcely na Grabštejně a před 

bývalou drůbežárnou je tředa udělat vodo-

vodní řady. V současné době probíhá pro-

jektová příprava. Dále je třeba konečně 

zbourat část vyhořelých kůlen za činžáky a 

vytvořit zde místo pro stání vozidel. 

Ve škole se letos musí vyměnit plynové ko-

tle, mají dožito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na konci roku 2015 se zastupitelé rozhodli 

nabídnout dům č.p. 145 Chotyně (restaurace 

Klub) k prodeji. Nemám z toho radost, ale  

vzhledem k tomu, že objekt potřebuje již 

pořádné investice a my je do tohoto objektu 

investovat nemůžeme, musíme najít dobrého 

dalšího majitele. Zatím jsme s prodeji maje- 

tku měli docela štěstí, tak doufám, že nás 

teď neopustí. Prostě hledáme někoho, kdo 

by chtěl mít pěknou hospodu a nahoře pěkný 

velký byt. Začínáme na ceně 3 miliony korun. 

Brzy bude zveřejnění prodeje oficiálně vy-

věšeno. 

 

Vyúčtování veřejné sbírky 

„Vážíme si našich hasičů“ 
V prosinci 2015 jsem podala celkové vyúčto-

vání veřejné sbírky, která byla vyhlášena na 

výročí našich hasičů.  

Krajský úřad Libereckého kraje provedl kon-

trolu správnosti vyúčtování, neshledal nedo-

statky a vyúčtování veřejné sbírky schválil. 

Celkem se ve veřejné sbírce vybralo 42 509,- 

Kč a já moc děkuji všem, kteří přispěli. 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
pro školní rok 2016/2017 

se koná v budově školy ve středu 
20. ledna od 15 do 18 hodin 

(s sebou rodný list dítěte a doklad totožnosti 
zákonného zástupce) 

Naše škola pro budoucí prvňáčky nabízí: 
Malý počet žáků ve třídě 
Individuální přístup 
Anglický jazyk od 1. Ročníků 
Výuku přizpůsobenou individuálním 
potřebám našich dětí 

Ročník 24            Leden  2016                     ZDARMA 

 

25. výročí osamostatnění obce Chotyně - od ledna 1991 má obec 

opět svůj obecní úřad a svůj rozpočet 
 



Vyučování zaměřené na ekologii a zdravý 
životní styl 
Alternativní metody (časté střídání činností, 
skupinové práce, projektové vyučování, práce 
s informacemi, čtenářské dílny) 
Třídy vybavené moderní výpočetní technikou 
včetně iPadů, vizualizérů 
Pravidelné návštěvy knihovny a divadelních 
představení 
Výtvarné dílny v historických prostorách SH 
Grabštejn 
Pozitivní třídní klima 
Spolupracujeme s odbornými poradenskými 
pracovišti 
Partnerství s příhraničními německými a 
polskými školami 
Možnost umístění dětí ve školní družině 
Stravování s vlastní vývařovnou 
 
V odpoledních hodinách mohou žáci 
navštěvovat RUKODĚLNÝ A SPORTOVNÍ 
KROUŽEK, AEROBIC, HRU NA FLÉTNU, 
FOTBAL, GOLF, HASIČSKÝ KROUŽEK, 
SKAUTY. V případě potřeby lze navštěvovat 
nápravu specifických poruch učení 
(REEDUKACE). 
 

Článek z týdeníku 5 plus 2 

Synové dali otci dárek 

k narozeninám: život 
Situace, do které spadli, je prověřila 

v tom nejtěžším – záchraně lidského 

života. Roman Drahoňovský s bratrem 

Miroslavem si vysloužili i obdiv 

záchranářů. 

Milada Prokopová 
Stalo se to na oslavě otcových šestašede-

sátých narozenin. Rodina Drahoňovských 

z Chotyně u Hrádku nad Nisou s nimi tra-

dičně spojuje zabijačku, otec je totiž na-

dšeným amatérským řezníkem. 

V sobotu 7. listopadu ráno pršelo, hosté se 

ještě nesjeli všichni, ale na dvoře rodinného 

domku bylo už všechno připravené. 

„Mohlo být něco před osmou, střelili jsme 

prase a v tom se táta sesunul k zemi.“ Líčí 

mladší ze synů Roman Drahoňovský. „Vůbec 

jsme nevěděli, co se děje. Vypadal, že usnul, 

zdálo se nám, že trochu dýchá, ale nějak 

divně, pak začal modrat.“ 

Okamžitě volali záchranku, ale ta nejbližší – 

v Hrádku zrovna měla výjezd. Nebylo co 

řešit, rozhodovaly minuty, a tak se oživování 

ujali synové Roman s Miroslavem. 

Operátorka navigovala oživování po 

telefonu 

„Dispečerka navigovala po mobilu známou, 

která přijela na oslavu, ona nám to přeříká-

vala a my s bráchou jsme se střídali v ma-

sáži srdce. Celé to mohlo trvat tak dvacet 

až pětadvacet minut. Přesně nevím, člověk 

v tu chvíli nevnímá čas,“popisuje. „Nikdy by 

mě nenapadlo, jak je to těžké. Sice jsem 

v mládí prošel kurzy zdravovědy ve škole a 

na vojně, ale to byla teorie a ještě jsme po-

slouchali na půl ucha. V praxi je to něco ji-

ného,“ přiznává jedenačtyřicetiletý zedník 

z Chotyně Roman Drahoňovský. 

Žádné zkušenosti zdravotníka nemá ani jeho 

o tři roky starší bratr, který pracuje ve 

skladu obchodu s nábytkem. Podle Romana 

Drahoňovského je obrovská výhoda, že exi-

stují mobily a záchranáři mohou lidi navigo-

vat. „Otázka je, kdyby se to přihodilo  něko-

mu na houbách v lese. Byli jsme na to dva 

chlapi, třetí osoba předávala instrukce a 

měli jsme co dělat. Když pak přijeli profe-

sionálové a ujali se masáže oni, měli jsme 

pocit, že jsme tlačili málo,“ poznamenal 

Drahoňovský. 

Ani po příjezdu záchranky neměl otec vy-

hráno a zdravotníci s ním měli práci ještě 

v sanitě, kdy srdce přestalo pracovat. 

„Museli použít defibrilátor, ale nahodili ho. 

To celé, od chvíle kdy upadl, trvalo tak tři 

čtvrti hodiny, ale bylo to jako věčnost,“ po-

vzdychl si Drahoňovský. „Celý den jsme pak 

volali na kardiologii do Liberce a teprve ve-

čer nám řekli, že je stabilizovaný.“ 

Táta už se těší, že bude dělat jelítka a 

jitrnice 

Dnes už je tatínek mimo nebezpečí. Tři dny 

ale strávil v umělém spánku a čeká ho 

nejspíš operace. „Je vidět, že už je na tom 

mnohem lépe, protože se už nemůže dočkat, 



až ho pustí domů a bude moci dodělat tu za-

bijačku – jelítka, jitrnice a tlačenky. Maso 

totiž skončilo v mrazáku. Na pokračování 

zabijačky pochopitelně nikdo neměl chuť a 

vlastně ani by to neuměl. Je to tátova domé-

na,“ podotýká Roman Drahoňovský. 

Za bravurně zvládnutý považují případ libe-

rečtí záchranáři. „Už v průběhu telefonicky 

asistované resuscitace bylo zřejmé, že muži 

poskytovali první pomoc velmi efektivně a 

přesně dle pokynů operátorky. Vše probíhalo 

v klidu a bez výrazných emocí. Díky tomu 

měl muž v bezvědomí velkou šanci na přeži-

tí,“ popisuje mluvčí krajské záchranky Jana 

Moravcová. „Byla to skvělá spolupráce a 

operátorka je za ni před ukončením hovoru 

pochválila. A vysokou kvalitu poskytnuté 

první pomoci zdůrazňovaly i naše zasahující 

osádky.“ 

Záchranáři: Nejdůležitější je neztratit 

hlavu 

Tento čin je podle ní výjimečný právě tím, 

že všichni zúčastnění zachovali chladnou 

hlavu. „Byla to velmi emočně, psychicky a 

také fyzicky náročná situace, a přesto se 

dokázali přesně řídit radami operátorky a 

nepolevovat ve své snaze zachránit příbu-

znému život,“ míní Moravcová. 

Podle syna Romana si otec nikdy na problé-

my se srdcem nestěžoval, proto událost vše-

chny naprosto zaskočila. „Teprve později 

nám přiznal, že se mu už nějakou dobu hůř 

dýchalo, bolelo ho na prsou a necítil se do-

bře. Svěřil se třeba zubaři, nám ale nic ne-

řekl. Patří k tomu typu lidí, které je umění 

dostrkat k doktorovi,“ poznamenává syn. 

Nikoho nenapadlo, že by měl potíže i proto, 

že otec už deset let nekouří, i když před 

tím byl silný kuřák. Kouřil 40 až 60 cigaret 

denně, ale naráz s tím přestal a vydržel to. 

Pro oba bratry je událost velká životní 

zkušenost. „Člověk nikdy netuší, jak by se 

zachoval. Jezdím autem, pohybuji se po 

stavbách, stát se může cokoli. Dnes jsem 

ale přesvědčený, že pokud bych se 

v podobné situaci ocitl, vím, co mám dělat,“ 

dodává Drahoňovský. 

Teď už rodina doufá, že otce brzy pustí do-

mů. A od příštího roku bude svoje narozeni-

ny slavit jako narozeniny tuplované. „A to 

bude veliké,“ dodává syn Roman. 

 

Statistika obyvatel obce Chotyně 

k 14. 1. 2016   
Věk Ženy   Muži      Celkem 

0 – 5 41        34              75 

6 – 17 55        66            121 

18 – 29 68        75            143 

30 – 39 60        74            134 

40 – 49 84        90            174 

50 – 59 48        41              89 

60 – 69 78        68            146 

70 – 79 42        34              76 

80 – 89  12          9              21 

90 – 99   3          4                7 

Celkem 986 obyvatel, z toho 491 žen a 495 

mužů. Celkový věkový průměr naší obce je  

40,89 let. 

 

Z knihy CHOTYNĚ o našem 

osamostatnění 
Ze vzpomínek I. P. Ježka, který má určitě 

zásluhu na osamostatnění obce: 

„Myšlenka osamostatnění obce Chotyně 

vznikla kde jinde, než v hospodě U Honzej-

ků. V roce 1989 jsem tam pracoval pod Je-

dnotou Liberec jako hospodský. Po 17. listo-

padu asi jako všude jinde byli občané i 

v naší obci rychle přeladěni na 

protikomunistickou vlnu. Přes některé 

hlášky pivních bratří mně utkvěla v hlavě 

myšlenka osamostatnění Cho-tyně, navrácení 

její identity po desetileté odmlce, vytržení 

z područí Hrádku jako pou-hé satelitní 

obce. Jsem pragmatik. Pokud by mělo dojít 

k osamostatnění obce, potřeboval jsem mít 

více než 50% podporu spoluobčanů. Jelikož 

jsem v obci založil Mládežnickou or-ganizaci 

Chotyně, tak mně mládežníci oběha-li 

v Chotyni, Suché a na Grabštejně bytové 

jednotky s podpisovými archy, abych měl 

představu, kolik spoluobčanů touží po osa-

mostatnění obce. Výsledek byl šokující: přes 

90%! 

Referendum se zdařilo a tak těsně před 

koncem roku se v místním klubu zakládalo 



Občanské fórum Chotyně. Ozvaly se tam 

sice hlasy, že je to krok zpátky, ale tomu 

jsem nevěřil. To, že se chceme osamostat-

nit, ještě samo o sobě nic neznamenalo, mu-

seli jsme dostat požehnání shůry v podobě 

pana Pauldury z okresu, který měl tyto pro-

jekty na starosti. Byl jsem zvolen jako mluv-

čí OF Chotyně a mohl se opírat o spolupráci 

pana J. Zemana a M. Lhotáka (zařídil kon-

takt na liberecké OF), K.Meissnera, J. Dlou-

hého a dalších. K osamostatnění jsme potře-

bovali ještě přesvědčit Hrádek, aby nás u-

volnil z područí. To se mi na plenárním zase-

dání podařilo. Cesta k osamostatnění byla 

volná, ale trvalo další půlrok, než k ní po prv-

ních svobodných volbách došlo.“ 

 

Rozšíření úředních hodin Finančního 

úřadu v Liberci pro podání daňového 

přiznání k dani z nemovitých věcí na 

rok 2016  
Pondělí 25. 1. 2016 od 8 do 17 hodin 

Úterý 26. 1. 2016 od 8 do 15.30 hodin 

Středa 27. 1. 2016 od 8 do 17 hodin 

Čtvrtek 28. 1. 2016 od 8 do 15.30 hodin 

Pátek 29. 1. 2016 od 8 do 14 hodin 

Pondělí 1. 2. 2016 od 8 do 17 hodin 

 

Krajský úřad Libereckého kraje 

Odbor kultury, památkové péče a 

cestovního ruchu 
Vyhlašuje programy k předkládání žádostí 

o dotaci z Dotačního fondu Libereckého 

kraje 

Program 7.1 – Kulturní aktivity v Libereckém 

kraji, kontakt: miloslava.hamlova@kraj-lbc.cz 

Program 7.2 – Záchrana a obnova kulturních 

památek v Libereckém kraji, kontakt: 

tereza.vodnanska@kraj-lbc.cz 

Program 7.3 – Stavebně historický průzkum, 

kontakt: tereza.vodnanska@kraj-lbc.cz 

Bližší informace o vyhlášených programech 

získáte na webových stránkách Libereckého 

kraje, sekce dotační fond, nebo se můžete 

informovat na výše uvedených e-mailových 

adresách. 

Termín ukončení příjmu žádostí: 22. Února 

2016 ve 12 hodin 

http://www.kraj-lbc.cz/dotacni_fond_lk 

 

Plesy v Chotyni v roce 2016  
 

XXVII. Myslivecký ples 

16. ledna 2016, sokolovna 

Vstupenky jsou vyprodané 

 

Hasičský rockový bál 

23. ledna 2016, sokolovna od 20.00 

hodin 

Hraje skupina ŽOLD 

Bohatá tombola, vstupné 100,- Kč 

 

Květinový ples 

13. února 2016, sokolovna od 20.00 

hodin 

Pořádá T. J. Sokol Chotyně 

Hraje BOHEMIA UNIVERSAL BAND 

Předtančení: TS Staří známí 

Bohatá tombola, vstupné 140,- Kč 

Předprodej OÚ Chotyně a Brána 

Trojzemí v Hrádku n.N. 

 

Dětský maškarní bál 

14. února 2016, sokolovna 

 

Maškarní ples 

19. března 2016, sokolovna od 20.00 

hodin 

Pořádá Svaz žen Chotyně 

 

V úterý 26. ledna od 18.30 hodin se 

koná v klubovně hasičů 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE  

Program: 
Příprava rozpočtu 

Chata Dolánky 

Prodeje pozemků 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene… 

Různé 

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