
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UZAVÍRKA SILNICE 
Z důvodu celkové rekonstrukce mostu u au-

tobusové zastávky u sklepů bývalého pivo-

varu na Grabštejně bude v době od 21. 5. do 

30. 9. 2009  

ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE  

CHOTYNĚ – GRABŠTEJN 

Pro pěší a cyklisty bude zhotovena lávka. 

 

Věnujte také pozornost změně autobuso-

vých linek od 18. 5. 2009 – informace budou 

na zastávkách. 

 

SMS InfoKanál 
Pokud chcete dostávat aktuální SMS 

zprávy z Obecního úřadu Chotyně, níže 

uveden způsob přihlášení nebo odhlášení. 

 

Při přihlášení: 

na telefonní číslo 605 733 680 zašlete 

SMS zprávu 

ik chotyne reg 
 

Při odhlášení: 

na stejné telefonní číslo zašlete SMS 

zprávu 

ik chotyne odreg 
 

Oznámení o době a místě 

konání voleb  

do Evropského parlamentu 
 

Starostka obce Chotyně dle zákona č. 62/2003 

Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o 

změně některých zákonů a vyhl. č. 409/2003  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů 

 

o z n a m u j e : 

1. Volby do Evropského parlamentu se usku-

teční dne 5. června 2009 od 14 do 22 hodin a 

dne 6. června 2009 od 8 do 14 hodin. 

 

2. Místem konání voleb do Evropského 

parlamentu ve volebním okrsku č. 1 je volební 

místnost klubovna hasičů, Chotyně č.p. 200. 

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 

prokáže svou totožnost a státní občanství 

České republiky (platným občanským průka-

zem nebo cestovním pasem České republiky), 

nebo totožnost a státní občanství jiného 

členského státu Evropské unie a zápis 

v evidenci obyvatel. 

 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 

dny přede dnem voleb do Evropského parla-

mentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb  

do Evropského parlamentu volič může obdržet 

hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 

V Chotyni dne 7. května 2009  

              Jana Mlejnecká, starostka obce 

 

Nová vrata na hasičské zbrojnici 
Jistě jste si všimli, že máme nová vrata na 
hasičárně. Chtěla bych moc podě-kovat panu 
Romanovi Bluskovi, který veškeré 
dokončovací práce kolem vrat udělal pro 
obec a naše hasiče sponzorsky. 
Děkuji moc, Romane. 
                                         starostka 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně  

konaného dne 21. dubna 2009. 

Ročník 17                    Květen  2009                   ZDARMA 

 

1409 – 2009       

600 let od první písemné zmínky o naší obci 



 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo  9  

zastupitelů. 

 

2. Schvaluje všemi hlasy přítomných  příspěvky na 

sportovní činnost: 

Petr Řezníček   

– již čtvrtý rok se věnuje motocyklovému sportu, 

závodění na silničním motocyklu na úrovni Mi-

strovství České republiky. Výrazné úspěchy v po-

sledních dvou letech – v r. 2008 celkově čtvrtý 

v Přeboru ČR ve třídě „Volná nad 600 ccm“  a 

celkově druhý ve vytrvalostních závodech Czech 

Endurance Cup. 

Poslední letošní dubnový víkend se Petr Řezníček 

společně s Pavlem Boumou z Hrádku nad Nisou 

zúčastnili prvního závodu v maďarském Hunga-

roringu s absolutním úspěchem ve třídě CZ 

Open+600 (Volná nad 600). Ačkoliv startovali ze 

druhého (Petr) a ze čtvrtého (Pavel) místa, dokon-

čili závod na prvním (Petr) a druhém (Pavel) 

místě.  Do závodu nastoupilo 26 jezdců. 

V letošním roce by chtěli získat  celkové prvenství.  

Reportáž: http://www.motoczech.cz/zpravy/mez-

mcr-hungaroring/ 

Blahopřejeme ke skvělému výsledku ! 
 

Jakub Daňko  

šest let hraje golf, jeho handicap je 6.9. V ČR je re-

gistrováno 40 000 golfistů, Jakub D. patří mezi 

200 nejlepších. V roce 2008 přestoupil z golf clubu 

Grabštejn do GC Ypsilon na Fojtce v Mníšku. 

Výsledky – 2007 a 2008 mistr GC Grabštejn, 2008 

postup z 2. ligy do první, 2008 2. místo GC 

Ypsilon. 

 

Miroslav Daňko  

sportovně aktivní od dětství, v roce 1997 se stal 

juniorským mistrem republiky v duatlonu, díky 

tomu byl na MS ve Španělsku. Postupně přešel na 

triatlon, zúčastnil se několika Ironmanů – nejlepší 

výsledek z Rakouska – 9 hod. 16 min., v současné 

době běhá maratony a půlmaratóny, při mistrov-

ství republiky v maratonu 10. 5. 2008 se umístil 

z 6 000 závodníků na 39 místě (z Čechů byl na 

místě 10.). 

 

Milan Hrouda     

od 13 let sportoval – duatlon. Nejlepší umístění 11. 

místo na mistrovství ČR v duatlonu.  Po krátké 

přestávce v roce 2008 opět začíná – maratony na 

horském kole (5 závodů v roce 2008). V r. 2009 

chce pokračovat v maratonech na horských kolech 

a v triatlonu. 

 

3. Schvaluje všemi hlasy přítomných závěrečný 

účet obce za rok 2008 s výhradou, že starostka 

zajistí přebytkové hospodaření příspěvkové orga-

nizace Základní škola a Mateřská škola Chotyně 

tak, aby se postupně vyrovnala ztráta z minulých 

let. Příjmy obce v roce 2008 byly ve výši 

15 281 461,35 Kč, což je 87,88% plánovaného 

rozpočtu. Výdaje byly ve výši 16 698 991,60 Kč, 

což je 100,17% plánovaného rozpočtu. 

4. Schvaluje všemi  hlasy přítomných tyto prodeje 

nemovitostí: 

- p.p.č. 518/3, lesní pozemek v k.ú. Chotyně o 

velikosti 6 526 m2 za částku 250 000,- Kč a p.p.č. 

518/1, louky o velikosti 20 460 m2 za částku 

409 200,- Kč  

 

- p.p.č. 314/31, zahrady o velikosti 38 m2 za 

částku 950,- Kč a p.p.č. 265/5, louky o velikosti 

138 m2 za částku 3 450,- Kč 

 

- p.p.č. 716/23, ostatní plocha o velikosti 494 m2 

za částku  12 350,- Kč   

 

5. Schvaluje všemi  hlasy přítomných odkoupení 

pozemku od Pozemkového fondu ČR –  

p.p.č. 1036/5, ostatní komunikace o velikosti 314 

m2. Cena pozemku bude stanovena odhadem, 

který je vyžádán Pozemkovým fondem. 

Tento pozemek potřebujeme pro výstavbu Domu 

s pečovatelskou službou. 

 

6. Schvaluje všemi hlasy přítomných tuto směnu 

pozemků: 

 – p.p.č. 896/1, travní porost o velikosti 465 m2 

směníme za p.p.č. 911/2, louky o velikosti 1 105 

m2 – také parcelu 896/1 potřebujeme pro výstavbu 

DPS 

 

7. Schvaluje všemi hlasy přítomných  přihlášení 

obce do soutěže Vesnice roku 2009. 

 

8. Zastupitelé vzali na vědomí informaci o hospo-

daření mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko 

v roce 2008, příjmy byli ve výši 1 148 446,71 Kč, 

což je 95,11% plánovaného rozpočtu., výdaje byly 

ve výši 1 141 436,89 Kč, což je 100,31% pláno-

vaného rozpočtu 

 

Dále se zastupitelé zabývali velmi špatným stavem 

střechy na Základní škole. Vzhledem k tomu, že 

padající krytina ohrožuje naše děti, musíme o prá-

zdninách nechat udělat střechu novou. 
 

 

http://www.motoczech.cz/zpravy/mez-mcr-hungaroring/
http://www.motoczech.cz/zpravy/mez-mcr-hungaroring/


O NEJHEZČÍ DŮM OBCE 

CHOTYNĚ 
upřesnění 

Soutěž opět bude vyhodnocena ve dvou 

kategoriích – starší stavby a novostavby.  

Svoje návrhy můžete předávat na OÚ 

Chotyně do 15. června 2009.  

Slavnostní vyhodnocení soutěže bude 

tentokrát mimořádně již při oslavách 

600 let od první písemné zmínky o obci 

v sobotu 27. června ve 13.30 hodin při 

oficiálním zahájení oslav. 

 

Součástí červnového Chotyňáčka bude 

program oslav. 

 
Obec Chotyně v souladu s Pravidly o 

vytvoření účelového fondu obce  na opravy, 

modernizaci a rozšíření bytového fondu 

 

vypisuje 

1. kolo  výběrového řízení 
 

na půjčky z Fondu obce na opravy, modernizaci a 

rozšíření bytového fondu. 

Podmínky výběrového řízení na půjčky pro 

následující stavební akce fyzických osob. 

 
01 Obnova střechy starší 10 let 

lhůta 8 let, úrok 5%, max. částka 100 000,- 

02 Zřízení malé ČOV 

lhůta 3 roky, úrok 5%, max. částka 35 000,- 

03 Dodat.izolace stavby proti spodní vodě 

lhůta  3 roky, úrok 5%, max. částka 25 000,- 

04 Zateplení obvodového zdiva 

lhůta 8 let, úrok 5%, max. částka 100 000,- 

05 Obnova fasády včetně klempířských prvků 

lhůta 5 let, úrok 5%, max. částka 50 000,- 

06 Vybudování WC, koupelny, sprch.koutu 

lhůta 5 let, úrok 5%, max. částka 50 000,- 

07 Při půdní nástavbě rušící ploché střechy 

lhůta 8 let, úrok 5%, max. částka 100 000,- 

08 Při vestavbě, popř. rozšíření bytové jednotky 

lhůta 8 let, úrok 5%, max. částka 100 000,- 

09 Vybudování nebo rekonstrukce ústř. vytápění 

lhůta 5 let, úrok 5%, max. částka 50 000,- 

10 Výměna oken a dveří 

lhůta 8 let, úrok 5%, max. částka 70 000,- 

 
Přihlášky podle závazného formuláře včetně v něm 

uvedených příloh je nutno podat do 15. června 

2009 do 16 hodin na podatelnu Obecního úřadu 

Chotyně. 

 

O všech přihláškách bude rozhodnuto najednou 

dne 16. 6. 2009. O výsledku výběrového řízení 

budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně a 

vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření 

smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy za-

niká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření 

smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku 

výběrového řízení. 

 

České zvyky a obyčeje 
Letnice (květen – červen) – mohou při-
padnout na dny mezi 10. květnem a 13. 
červnem. Po Velikonoční neděli se počítá 
sedm týdnů, na poslední neděli pak připadá 
slavnost Seslání Ducha svatého. 
Lidové letnice – Letnice pokračovaly v tra-
dici předkřesťanských svátků, kdysi se 
pravděpodobně vázaly k letnímu slunovratu. 
Nejstarší zprávu z Čech zapsal kronikář 
Kosmas, když popisuje konání knížete Břeti-
slava II. (roku 1092). Ten prý vyháněl ze 
země čarodějníky a věštce, zakazoval vesni-
čanům nosit o letnicích ke studánkám dárky, 
zabíjet zvířata a obětovat je zlým duchům. 
To všechno byly pohanské obyčeje a vlád-
noucí Přemyslovci se snažili o jejich potla-
čení.  
Z dalších století se zase dochovaly protesty 
mnoha mravokárců proti bujarým oslavám 
letnic, hostinám s tancem a zpěvem. teprve 
postupně se církvi dařilo překrývat zbytky 
starých obřadů svými svátky. 
Obcházení mezí – Podobně jako o Filipova-
kubské noci se leckde zaháněly čarodějnice 
a další zlé síly zejména hlasitým práskáním 
biče. Na mnoha místech se konaly obchůzky 
mezí a hraničních kamenů, které vyznačova-
ly území obce. Kontrolovaly se, případně 
opravovaly, při té příležitosti se také mohly 
řešit sousedské spory o hranice pozemků. 
V minulosti se pole obcházela a později ob-



jížděla na koních a přitom se prováděly rů-
zné magické úkony, jejichž podstatou bylo 
zajistit nové úrodě dobré počasí, dostatek 
vláhy, a naopak zahnat krupobití, povodně a 
další přírodní katastrofy. To bylo pro rolní-
ky nejpodstatnější, protože nepřízeň počasí 
mohla snadno způsobit neúrodu a tím i hlad 
a epidemie. 
 

 
Vážení spoluobčané 

Sbor dobrovolných hasičů Chotyně je 
v letošním roce pořadatelem okrskové 
soutěže hasičských dobrovolných sborů. 
Vzhledem k tomu, že naše obec slaví 600 
let od první písemné zmínky, chtěli by-
chom i my, dobrovolní hasiči, přispět 
k těmto oslavám.  Proto vás  všechny zve-
me na tuto soutěž, která se koná  

v sobotu dne 13. června 2009  
od 9 hodin na hřišti u sokolovny.  

Soutěží se zúčastní naše družstva mužů i 
žen. Přijďte nás podpořit a naším úspě-
chem oslavit výročí naší obce. 
K poslechu (třeba i k tanci) bude hrát od 
13 hodin skupina VOBUTÝ z Hrádku 
nad Nisou. Připraveno bude bohaté 
občerstvení. 

Srdečně zve SDH Chotyně 
 

Poděkování 
Po několikaleté spolupráci tak i letos jsme byli po-

žádáni Diakonií Broumov, abychom uspořádali 

sběr věcí, které nám třeba doma už překážejí, ale 

druhým by mohly ještě poskytnout službu. Sběr 

jsme uspořádali 3. 4. a 4. 4. 2009 za velké pomoci 

obecního úřadu, ať při vyhotovení plakátů nebo i p. 

starostky, která zajistila svými pracovníky naložení 

sběru na transport DIAKONIE. Poděkování patří i 

SOKOLU Chotyně, který nám vždy ochotně pro-

půjčil prostory ve vstupní hale místní sokolovny, 

za což jsme velmi rádi.  

Už několikrát sběr v sokolovně přijímaly p. Pavla 

Kuchtová a p. Hana Bělohlávková od spoluobčanů 

z Chotyně, Dolní Suché, Hrádku nad Nisou, ale i 

z Liberce. Patří jim velký díky za to, že pečlivě do-

hlížely, zda jde o věci žádané, či nikoliv, jestli je 

vše řádně zabalené atd. 

Velký dík patří i p. Anně Kaňkové, která léta i přes 

svůj požehnaný věk se každý sběr snažila o to, aby 

bylo vše zajištěno ohledně prostor a proběhlo vše 

dobře včetně odvozů. Smekám před ní ! 

Na závěr mého „povídání“ bych chtěla vyslovit 

velké poděkování též místním hasičům za to, že 

nám propůjčují svou klubovnu, abychom mohli 

zde mít své schůze Svazu tělesně postižených.  

Moc si vážíme každé pomoci. 

                  za STP Chotyně  Fetrová Vlasta 

 

Osadní výbor Grabštejn 
děkuje všem, kteří se zúčastnili úklidu ko-
lem bytovek na Grabštejně dne 4. dubna. 
Členové osadního výboru Grabštejn pevně 
věří, že ti, kteří neměli nebo nechtěli mít 
čas, se příště určitě zúčastní, protože jim 
také záleží na tom, v jakém prostředí žijí. 
 

Pan Miroslav Kolínský děkuje paní 

Daně Pleštilové za nalezení a vrácení 

ztraceného mobilu. 

 

KINO CHRASTAVA 
čtvrtek 14.5. v 18 hod. MONSTRA vs. 

VETŘELCI – americký anomovaný film v 

českém znění 

úterý 26.5. v 18 hod. CESTA NA MĚSÍC 3D – 

belgicko-americký animovaný film v českém znění 

úterý 26.5. ve 20 hod. NORMAL  

 

Oslavy 100 let školy v Doníně 
29. května od 15 hodin v ZŠ Donín 
Organizátoři zvou všechny spoluobčany 
z Hrádku a okolí – zvláště bývalé žáky, 

učitele a zaměstnance školy. 
 

Oslavy dne dětí, tentokrát s klauny 
Areál kristýna 30. května od 13 do 

16 hodin 
 

Country sešlost 
2. ročník festivalu 

Dělnický dům – zahrada 30. května 
od 15 hodin 

 

 
 

Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 

MK ČR E 11 793. 


