
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 26. ledna 2016. 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 12 

členů zastupitelstva. 
 

2. Schvaluje všemi hlasy přítomných: 
-  prodej st.p.č. 145, zastavěná plocha a nádvoří o 

velikosti 1 270 m2 v k.ú. Chotyně 

- prodej p.p.č. 1076/8, zahrada o velikosti 26 m2 
v k.ú. Chotyně 
 

3. Schvaluje všemi hlasy přítomných Smlouvu o  

uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného bře- 

mene – služebnosti a smlouvu o právu provést  

stavbu č. IE-12-4004123/024 LB_Chotyně,  
rek. sítě NN – I. etapa 
 

4. Schvaluje všemi hlasy přítomných připojení  

obce Chotyně k mezinárodní kampani „Vlajka  

pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3.  
 

5. Schvaluje všemi hlasy přítomných zapojení obce  
do projektu „Studie odtokových poměrů včetně  

návrhů možných protipovodňových opatření pro 

 povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje“  

s finanční spoluúčastí obce z rozpočtu roku 2017  
ve prospěch Libereckého kraje do výše 20 000,-  

Kč. 
 

6. Schvaluje všemi hlasy přítomných, aby se par- 

cely navazující na stavební parcely pro výstavbu  
RD pod tratí prodávaly vždy až po kolaudaci  

rodinného domu a budou nabídnuty pouze maji- 

telům RD navazující parcely. 
 

7. Schvaluje všemi hlasy přítomných dar ve výši  

10 000,- Kč ZO včelařů v Hrádku nad Nisou. 
V ZO včelařů v Hrádku nad Nisou jsou i včelaři z  

Chotyně anebo hrádečtí, kteří mají včelstva na 

území obce. A že jsou včely důležité, to si velice  
dobře uvědomujeme, proto jsme se rozhodli tuto  

organizaci podpořit. 
 

V různém se zastupitelé zabývali: 

-  

-  

-  
-  

-  

-  
-  

-  

-  

-  
-  

 

Silničním značením na nové jedničce směrem od 
Liberce do Chotyně, starostka zajistí doplnění 

značení na sjezdu z nové komunikace na Václavi-

ce, u mostu nad přehradou směr do leva na Chotyni 

a dále sjezd z nové komunikace u elektrárny. 
Zastupitelé diskutovali o chatě v Dolánkách. Paní  

Krejčové skončila nájemní smlouva a dále pokra- 

čovat nechce. Chata je v provozu cca 5 měsíců  
v roce, obyvatel obce na ni jezdí hodně málo. Rada  

navrhla zastupitelům chatu prodat, dokud je v do- 

cela dobrém stavu. 10 zastupitelů z přítomných 12  
je pro chatu prodat. Starostka zjistí cenu a další  

informace na únorové zasedání. 

V úterý 9. února jsem byla s p. místostarostkou, p.  

Krejčovou, odhadcem a realitním makléřem v Do- 
lánkách. Když byly moje děti menší, tak jsme v Do- 

lánkách několikrát byly a já jsem si myslela, že mi  

to bude trochu líto. Když jsme odjížděli v úterý od  
chaty, měla jsem opravdu velmi dobrý pocit, že  

jsme se rozhodli pro prodej. A ještě bych řekla, že  

v hodině dvanácté. Chata je v dobrém stavu díky  
péči p. Krejčové. Ale to okolí – je to všechno moc  

vyčištěné, otevřené, zkulturněné, vypadá to úplně  

jinak než dříve a mně se to opravdu nelíbilo. 
 

Prosba starostky z Tatobit 

Tisíciletá lípa v Tatobitech se  

může stát evropským stromem  

roku 2016 
Hlasovat v této evropské anketě může  

každý a to v období od 1. do 29.  

února na: www.treeoftheyear.org 
 

Památná Tisíciletá lípa v Tatobitech obsadi- 

la v roce 2015 v anketě Strom roku v České  

republice první místo a nyní postupuje do  

ankety Evropský strom roku. 

Tatobitské lípě se přezdívá tisíciletá, přes- 

tože je pravděpodobně o několik století  

mladší. Stala se nedílnou součástí Tatobit, i  

proto se objevuje na obecním znaku a vla- 
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25. výročí osamostatnění obce Chotyně - od ledna 1991 má obec 

opět svůj obecní úřad a svůj rozpočet 
 

http://www.treeoftheyear.org/


jce. Místní kronikář vzpomíná, že již v době 

 jeho mládí byla obezděná a do prostorné  

dutiny s lavičkou se dalo vejít schodištěm. 

V 50. letech se však při bouři odlomila polo-

vina stromu a zbylo torzo, které místní ře-

meslník zpevnil obručemi. Odlomené zbytky 

stromu ležely několik let u domu pana Sed-

láka, až zcela ztrouchnivěly. Nikdo se je ne-

odvážil spálit. 

„Naše Tisíciletá lípa s sebou nese mnoho 

pří-běhů, básní, písní, byla o ní sepsána i 

diva-delní hra. Každý rok pořádáme 

Slavnosti lípy a k 500. výročí obce sehrály 

místní děti ta-ké divadelní hru. Lípa je 

symbolem naší obce, ale také symbolem 

zodpovědnosti a vztahu místních obyvatel 

k historii a přírodě. I pro-to si velice vážím 

vítězství naší lípy v čes-kém kole soutěže a 

věřím, že se neztratíme ani ve světě.“ Říká 

starostka obce Lenka Malá. 

Jak hlasovat: 

Na úvodní stránce kliknete na „Česká 

republika“ a dostanete se přímo na profil 

českého stromu. 

Každý člověk může hlasovat pouze jednou 

prostřednictvím své e-mailové adresy. Hlasy 

z jednorázové e-mailové adresy nejsou 

povoleny a budou smazány. E-mailová adresa 

slouží pouze k identifikaci hlasujícího a 

nebude dále zpracovávána ani využívána. 

1. krok hlasování – do hlasovacího políčka u 

profilu stromu zapíšete vaši e-mailovou 

adresu, přepíšete bezpečnostní kód a 

kliknete na hlasovat. 

2. krok – půjdete do své emailové schránky, 

kde najdete potvrzovací email, v textu 

emailu bude odkaz, který odkliknete. 

Důležité: 

Některé potvrzovací maily mohou přijít do 

složky spam, takže pokud potvrzovací mail 

neobdržíte v řádu několika minut či hodin, 

zkontrolujte si složku spam. 
 

Zpráva o činnosti SDH Chotyně  

v roce 2015  
V roce 2015 oslavil náš sbor 125. výročí  

svého založení, proto se tento rok nesl ve  

znamení oslav tohoto výročí. 

Na počátku roku se vedení naší obce rozho- 

dlo vyhlásit na počest výročí veřejnou sbír- 

ku na pořízení slavnostního praporu. Byla  

oslovena firma Velebný, která podle motivů  

z naší obce a symbolů hasičského hnutí vy- 

pracovala několik návrhů. Spolu s vedením  

obce jsme vybrali konečnou podobu praporu. 

Na červnových slavnostech víly Nisy, které  

letos byly zařazeny jako součást oslav, jsme  

prezentovali techniku, která v poválečném  

období také prošla naším sborem. Jako  

překvapení nám naši kamarádi z Cítova dove- 

zli a předvedli historickou ruční stříkačku,  

která zde měla svoji premiéru po náročné  

renovaci. V průběhu slavností byl požehnán  

prapor přítomným panem farářem Radkem  

Vašínkem a poté předán do rukou našeho  

starosty Jiřího Hejlka. V dalším programu  

byla předvedena v činnosti historická tech- 

nika a svůj křest zažila i zrenovovaná ruční  

stříkačka. Jak jsme sami poznali, museli se  

naši předci docela otáčet, aby stříkačka  

běžela jak má. Chvála bohu, že to dnes má- 

me na motor. 

Další akcí v rámci oslav byl zářijový Den  

otevřených dveří konaný v naší hasičské  

zbrojnici. Jako vždy byly připraveny sou- 

těže o ceny pro děti, rovněž tak jako loni se  

mohly děti vyřádit na skákacím hradě, který  

letos poskytl jako sponzorský dar pan Jiroš. 

Součástí dne byla i ukázka z exponátů z Ji- 

zerskohorského technického muzea, které  

poskytl pan Malec. Z Hasičského muzea  

Chrastava byla vystavena naše předválečná  

motorová stříkačka. Pro návštěvníky bylo  

tradičně připraveno občerstvení, večer  

zahrála skupina Noční můry. 

V tomto roce jsme se zúčastnili dvou soutě- 

ží. V červnu okrskové soutěže v Hrádku n.  

N., kde jsme skončili na pátém místě v po- 

žárním útoku a zvítězili v doplňkové doved- 

nostní soutěži. V září jsme na soutěži O po- 

hár Dolního Sedla obsadili čtvrté místo. 

Na závěr své zprávy bych chtěl poděkovat  

všem členům sboru a jejich rodinným příslu- 

šníkům, dále vedení obce, našim kolegům  



z hasičských sborů a všem, kteří pomáhají  

na našich akcích anebo jinak podporují čin- 

nost našeho sboru. Díky, moc si vaší podpory  

vážíme. 

                  Jan Fico, nám. starosty SDH 
 

Zpráva velitele jednotky 
Zásahová činnost 

V roce 2015 naše jednotka zasahovala u 14- 

ti událostí. Z toho 7x požár a 7x technická  

pomoc. Nejzávažnějším zásahem byl požár  

chaty na Dolní Suché, dvakrát jsme zasaho- 

vali u požáru přímo v naší obci – popelnice a  

bývalá tiskárna. Ve dvou případech jsme byli  

odvoláni cestou k zásahu. Technické pomoci  

se týkali především odklizení spadaných  

stromů z komunikací, v jednom případě  

strom přes el. vedení. Jedna technická po- 

moc se týkala úniku plynu. 

Dále se jednotka zúčastnila taktického cvi- 

čení na hradě Grabštejn. 

Mimozásahová činnost 

V zimním období se účastníme teoretické  

odborné přípravy v Hrádku n. N. V letním  

období se především věnujeme nácviku čin- 

ností souvisejících se zásahy a údržbě tech- 

niky. V rámci odborné přípravy jednotka  

prošla dvakrát výcvikem v protiplynovém po- 

lygonu, jednou jsme pod vedením kolegů  

z Hrádku absolvovali výcvik v areálu Kolory,  

kde byly nasimulovány reálné podmínky po- 

žáru. 

V průběhu roku se nám podařilo dokončit  

přestavbu skladu na šatnu. Kromě členů je- 

dnotky patří velký dík za pomoc pánům Ja- 

romíru Moravcovi (sádrokarton), Karlovi  

Müllerovi (lino), Petrovi Marcinovi (elektro)  

a Aleši Kolínskému (podlaha). 

Prostřednictvím obce jsme požádali o kraj- 

skou dotaci z fondu požární ochrany, z kte- 

ré se pořídily tři nové přilby, upínací systém 

 ochr. masek a tři zásahové oděvy. 

Velké poděkování patří také firmě Výroba  

stuh – ELAS s.r.o., která nám letos zakoupila  

5 ks nových přileb a dlouhodobě nás podpo- 

ruje. 

           Tomáš Moravec, velitel SDH Chotyně 

Liberečtí vodní skauti, kteří k nám  
vozí vílu Nisu oslavili  

70. narozeniny 
Pruhovanými námořnickými halenami, kapi- 
tánskými čepicemi a plachetnicemi v životní  
velikosti se to hemžilo v lednovou sobotu od- 
poledne v liberecké restauraci U Košků. Své  
70. narozeniny zde oslavili liberečtí vodní  
skauti 
„20. ledna 1946 se šest kluků z Liberce rozho- 
dlo, že založí vodácký oddíl, protože my to  
máme přece k moři nejblíž“, noří se do histo- 
rie jeden z největších vodáckých pamětníků  
Vladimír Cvrček, známější jako Vezír. Jak  
z jeho vyprávění vyplývá, prošli, tedy vlastně  
propluli, si vodní skauti v Liberci strastiplnou  
poutí, kterou ovlivňovaly převážně měnící se  
politické režimy. „V roce 1949 musela být na- 
še činnost ukončena. Znovu vyplout jsme mo- 
hli zase až v roce 1968, kdy vznikl 10. přístav  
vodních skautů Maják,“ pokračuje Vezír.  
„Rozjelo se to, vzniklo pět oddílů, vydávali  
jsme svoje noviny, jezdili na tábory… A v roce  
1970 jsme museli zase skončit,“ líčí dál. V roce  
1972 začali vodní skauti fungovat pod TJ Lo- 
komotiva a nakonec pod pionýrskou organi- 
zací. „Měli jsme v té době přes 100 členů a za- 
čali jsme jezdit na zahraniční expedice: Polsko,  
Slovensko, Maďarsko a nakonec  slavná plav- 
ba do rumunské delty, kde jsme uvízli v ráko- 
sí, mezi komáry, téměř bez jídla,“ vzpomíná  
na dobrodružné výpravy. „A nakonec došlo i  
na cestu k moři. V roce 1996 jsme po padesáti  
letech vyrazili po Nise, pak po Odře až k Bal- 
tu. V té době ještě neexistoval Schengen, takže  
jsme museli řešit odbavování na hranicích,  
museli jsme tahat lodě jen po jedné straně ře- 
ky a podobně,“ vzpomíná Vezír na dvoutý- 
denní plavbu dlouhou čtyři sta kilometrů. 
V současnosti fungují v Liberci dva přístavy:  
Maják a Flotila. „Zájem ze strany dětí je, i  
když nábory pořád děláme. Dohromady je nás  
nějakých sto padesát,“ uzavírá naše povídání  
právě včas. Sál už se zaplnil, a přestože venku  
bujaře sněží, tady panuje jakási těžce popsa- 
telná letní atmosféra. 
Vodní skauti pro veřejnost pořádají v každém  
roce i další akce, jako jsou Lampionová plav- 
ba, Kotorský závod, Skautský den na přehra- 
dě, Slavnosti řeky Nisy, Liberecké primátorky 
 nebo Maškarní bál pro děti. Letos budou tyto 
 akce spojené s oslavou 70 let existence vod- 



ních skautů v Liberci. 
     Článek Gabriely Volné Garbové 

z Libereckého deníku 
 

NADACE ŠKOLA HROU a  

IQLANDIA, o.p.s. 

Vyhlašují tímto již XIV. ročník  

literární soutěže 

ŘEKNI MI, CO ČTEŠ 
(soutěž pro studenty 1. – 4. ročníku víceletých  

gymnázií a žáky 2. stupně základních škol) 

Téma: „Čtu, protože chci. A dokonce  

mě to hodně baví… 

Pravidla soutěže: 
1. Soutěžní prací je volný literární útvar  

v maximálním rozsahu 2 stran formátu A4  

(řádkování 1 a neroztahovat osobní údaje na  

další stránku). 

2. Soutěžní práce musí postihovat vztah je- 

jího autora ke knihám a vlastnímu psaní. 

3. Do soutěže budou zařazeny práce napsa- 

né čitelně rukou, strojem nebo (hlavně) na  

počítači, které budou včas doručeny urče- 

ným způsobem a ve stanoveném termínu. 

4. Každá soutěžní práce musí být řádně  

označena následujícími údaji: jméno a pří- 

jmení, adresa bydliště, název a adresa 

školy,  

věk, třída, ročník. 

5. Způsob předání soutěžních prací: Poštou  

na adresu: NADACE ŠKOLA HROU, Jeroný- 

mova 24/62, 460 07 Liberec 7, e-mailem:  

nadace@fpt.cz, nebo předat osobně v zale- 

pené obálce označené nadpisem „KNIHA- 

SOUTĚŽ“ na pokladnu o.p.s. IQLANDIA,  

Košická 6, Liberec. 

 

Uzávěrka příjmu soutěžních prací:  

8 dubna 2016. 

Vyhodnocení 6. května 2016 v IQLANDII  

(zvláštní pozvánka pro výherce) 

Podrobné informace včetně ocenění a  

možnosti registrace na www.nsh.cz a  

www.iqlandia.cz 

 

Změna v kadeřnictví 
Od 11. února máme v kadeřnictví po dobu  

mateřské dovolené p. M. Zemanové novou  

kadeřnici p. Gabrielu Heindorferovou (za  

svobodna Ulrychovou z Granbštejna). 

Kadeřnictví bude v provozu každý čtvrtek, tel.  

na objednání 607529547. 

 

Tělocvičná jednota Sokol Chotyně 

Vás zve na 

KVĚTINOVÝ PLES 
 

Který se koná v sobotu 13. února 2016  

od 20 hodin na sále sokolovny v Chotyni. 

K tanci a poslechu hraje BOHEMIA  

UNIVERSAL BAND. 

Předtančení TS Staří známí. 

Bohatá tombola.  

Předprodej vstupenek na OÚ. 

Vstupné 140,- Kč. 

 

Tělocvičná jednota Sokol Chotyně  

Vás zve na 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ  

PLES 
V neděli 14. Února 2016 od 15 hodin  

v sokolovně v Chotyni. 

Jste srdečně zváni. 

 
V úterý 23. února 2016 od 18.30 hodin se koná  

V restauraci u cukrárny 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE 
Program: 

Schválení rozpočtu obce a ZŠ a MŠ Chotyně,  

příspěvkové organizace 

Rozpočet mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko 

Prodeje pozemků 

Různé 

 

 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační  
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