
 

 

 

 

 

 

 

Úvodem … 
V minulých letech jsem vždy začínala výčtem 

činností, které se nám za minulý rok podařily. 

Budu v tom samozřejmě pokračovat, ale až o 

kousek dál. Mám před sebou poslední tři roky 

ve funkci starostky, do dalších voleb opravdu 

nejdu. Za tu dobu chci pro Chotyni udělat, co 

bude v mých silách. A aby těch sil na práci zby-

lo hodně, musím ventilovat, co mě trápí. Takže 

předem vás prosím, vydržte tyto moje „úvody“ 

a pokuste se nad nimi zamyslet, aspoň občas.  

Máme restauraci Klub, funguje již přes tři roky 

a funguje dobře. Nemůžeme ji provozovat ji-

nak, než jako hospodářskou činnost samomat-

ně, takže je pro nás prodělečná. Naprosto u-

přímně a otevřeně říkám, no a co. Dá se to říct 

i tak, že svojí činností vydělá na energie a čás-

tečně na mzdu. Ale část se prostě musí dotovat. 

Obec získává od státu peníze na činnost, na 

provoz, na rozvoj. Pro mě je měřítkem smyslu-

plnosti výdaje, kolika lidem to bude prospěšné 

a zda je to pro obec dobře. Zkuste se takto na 

některé věci podívat a naprosto vynechejte 

vlastní osobu. Tak jak máme Klub nastavený, je 

to ideální  stav. Paní šéfová v budově bydlí, což 

je první plus, je to ženská, která se práce nebojí 
a tu práci obci odvádí – odvádí mnohem víc, 

než za co je placená. Bez řečí a bere to jako 

samozřejmost. Nikdy si neztěžuje a maká, věř-

te, že takových lidí moc není. To je další plus. 

Má dvě dcery, které zaskočí vždy, když je 

potřeba – to je další plus.  A teď, co mě vlastně 

mrzí. Mrzí mě, že je několik lidí, kteří říkají, že 

jim vadí, že je Klub prodělečný. A většinou to 

říkají ti, kteří i když by mohli nechat Klubu vy-

dělat, tak to neudělají. Mám tady dvě dobrovol-

né organizace, obec jim nikdy na nic neřekla ne 

a výrazně je podporuje. Mají jednou za rok vý-

roční schůzi, Klub je na tyto akce fajn, já prostě 

nechápu, proč aspoň v tomto obci nepomohou.  

Je hodně lidí, kteří jsou rádi, že Klub funguje. 

Mít takový prostor na činnost je pro obec  

hodně a hodně důležité. Naopak, my bychom 

ho mohli mnohem lépe zařídit. Koupit pořád- 

 

 
 
 
 
 
 
nou televizi, abyste tam mohli sledovat spor-

tovní pořady, udělat tam večerní internet atd. 

Na závěr prosba. Vy, rejpalové, neotravujte mi 

tam personál. Když skončí ony i Klub, větře, že 

i Vás to nakonec bude mrzet. 

                                              starostka 

 

Varhanní maratón bude Česká 

televize vysílat  ve čtvrtek 10. ledna 

2008 ve 20 hodin na ČT2. 

 

Co se nám podařilo v prvním roce od 

voleb 
Zrekonstruovali jsme sociální zařízení v celé 

budově školky – opravdu je moc pěkné. 

V oddělení malých dětí (nejvyšší patro) je  i nová 

elektroinstalace. V současné době probíhá  

rekonstrukce sauny. 

Zrekonstruovali jsme vodovody, odpady, koupelny 

a elektroinstalaci v bytovém domě č.p. 16.  

V č.p. 200 (hasičská zbrojnice) a 175 jsou nová 

okna, ve 175 i nové vchodové dveře, dveře jsou i u 

č.p. 5 Grabštejn. 

Konečně jsme nechali udělat pořádnou komunikaci 

k bytovkám za bývalou Pragovkou. 

Vyřizovali jsme stavební povolení na stavbu 

chodníků  - budou letos. 

Společně s T. J. Sokol jsme zaplatili a nechali 

vybudovat  víceúčelové hřiště s umělým 

povrchem. 

Nechali jsme vybudovat nové veřejné osvětlení 

podél Zámecké ul. na  Grabštejně a zároveň se nám 

podařilo osvítit i část přístupové cesty k hradu. 

Dali jsme dohromady knihu o historii Chotyně, 

vyjde v nejbližších dnech. 

Vstoupili jsme do projednávání nového územního 

plánu. 

Snažíme se pokračovat v nastartovaných akcích, 

podporujeme všechny organizace při pořádání 

akcí. 

Likvidujeme křídlatku a zarostlé náletové plochy. 

Rozhodli jsme se postavit Dům s pečovatelskou 

službou. 

Rozšířili jsme dosah bezdrátového internetu a 

získáváme více uživatelů. Ale o internetu ještě 

příště, budeme muset stanovit nějaká pravidla. 
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Zpráva o.s. Svaz žen Chotyně 
 
Tak nám uběhl zase jeden rok a musíme se při-
pravovat na akce, které nás čekají v letošním roce. 
Ráda bych se ale pozastavila u roku předešlého, 
ve kterém  jsme pořádaly akce již tradiční, ale i 
nové. Doufám , že zaujmou  a budeme v nich 
pokračovat. 
 
Maškarní ples, oslava matek, MDD to již je tradice 
několik let, ale vítání víly Nisa je jedna z akcí, co 
pomáháme zajišťovat a snad to bude i nadále. O 
této akci  jsem psala již v létě a tak bych se zmínila 
o dalších, které následovaly. 
V září  jsme jeli na výlet i s rodinnými příslušníky a 
trasa byla Pěnčín u Jablonce /kozí farma – krásné 
prostředí, krajina – doporučuji na výlet 
s dětmi/,Harrachov / prohlídka sklárny a pivovaru-
pivní lázně/,Rokytnice n.J. Za pěkný výlet  do těch-
to míst patří poděkování p.Stránské, která vše 
zajistila. 
 
V listopadu jsme měly výroční schůzi v restauraci 
„U lip“.Majitelům této restaurace bych ráda podě-
kovala za vzornou  obsluhu a výbornou večeři. 
4.12. jsme jely do DD Jablonné v P. s dárky od 
sponzorů /p.Vaňouček T.,Klapková H./, my jsme 
zakoupily  nějaké sladkosti a předaly  vše dětem. 
Ovšem nejely jsme tam jako hodné tety , ale jako 
„barbory“. Vzpomněla jsem si, že za našeho dět-
ství chodila „barbora“, ale  to již v dnešní době 
málo kdo zná a tak jsem navrhla ušít oblečení a jet 
v tomto převleku. Myslím si ,že jsme splnily očeká-
vané překvapení . A tak vznikl nápad ,že „barbory“ 
budou chodit i v Chotyni ./ těšte se /. 
8.12. byla mikulášská nadílka .Opět po dohodě 
s provozovatelem diskotéky v K2 -  p. Jan Bažant 
se opět ukázal jako velký profesionál a dokázal 
svojí hudební produkcí zaujmout všechny děti. Měl 
pro ně připravené i soutěže. Zároveň bych mu 
chtěla poděkovat za bezplatný pronájem sálu. 
Měly jsme pozvané i čerty /p.Charvát J. se sy-
nem/,anděla/ p.Robová/ mikuláš / p.Baugertner/ a 
ti dětem po přivítání rozdávaly dárky. Také jim 
bych ráda moc poděkovala a těším se na další 
spolupráci.Díky patří také OÚ Chotyně, který nám 
opět  přispěl finančně na dárky.Této akce se 
zúčastnilo  téměř 100 dětí. 
24.12 jsme se opět sešly na hradě při vánočním 
rozjímání. 
 
Tak toto byly akce v druhé polovině roku  a 
děkuji všem, co  nám   pomáhají, sponzorům, 
kamarádům a také všem členkám. Zároveň 
bych všem popřála hodně zdraví,štěstí a 
spokojenosti v roce 2008. 
 
 
            Krejcarová Jaroslava, předsedkyně o.s. 

Zpráva o činnosti SDH Chotyně  

za rok 2007 
 

     Chtěl bych vás seznámit s tím, co bylo náplní 

činnosti našeho sboru v tomto roce. 

     Jsme hasiči, takže začnu výčtem zásahů, na 

kterých jsme se podíleli. Letos to bylo deset udá-

lostí, z toho pět požárů, tři technické události a dvě 

živelné pohromy. V dubnu jsme byli v Bílém Ko-

stele u požáru lesa, cestou k zásahu se vznítilo naše 

vlastní zásahové vozidlo. Požár na palubě jsme  

udolali, dojeli na místo a ostatními jednotkami 

jsme pokračovali v zásahu. V květnu se naše pořa-

datelská služba při závodu automobilů změnila 

v zásah po nehodě a následném požáru jednoho ze 

závodních vozů.  

V době prázdnin jsme byli povoláni do Hrádku nad 

Nisou k požáru rozestavěné budovy u bývalého 

kina. Dne 9.8.2007 jsme zasahovali u našeho nej-

většího požáru tohoto roku, který byl dokonce 

v katastru naší obce. Byla to skládka TKO firmy 

Gesta. Zásahu se zúčastnilo jedenáct jednotek a to 

ukazuje, o jak rozsáhlý požár šlo. U posledního po-

žáru v areálu Starého Dvora v Hrádku jsme byli 

jako záloha na místě. 

     Z technických zásahů jsme v lednu byli v Cho-

tyni u firmy Atip odstranit padlý strom,  v květnu 

ve Václavicích, kde řádilo krupobití a v říjnu na 

vyteklém oleji na vozovce na Grabštejně. 

     Živelné pohromy byly jen dvě, ale o to víc nás 

zaměstnaly. 18. a 19. ledna se přes naši republiku 

přehnal orkán Kyril, takže i my jsme se podíleli na 

odstraňování jeho následků. 10.6. se po přívalo-

vých deštích prohnala lokální povodeň obcí Oldři-

chov na Hranicích. Opět jsme se přesvědčili, co 

velká voda dokáže.  

     Letos jsme byli povoláni na tři cvičení. V květ-

nu to bylo prověřovací cvičení na únik ropných 

látek do řeky Nisy. V Dolní Suché jsme s HZS po-

kládali norné stěny. Další dvě cvičení byla námě-

tová. 9. listopadu na kostel sv. Bartoloměje 

v Hrádku a 22. listopadu na objekt firmy Grupo 

Antolin v Chrastavě. 

     Asistovali jsme  u čtyř akcí, rekonstrukce bitvy 

druhé světové války, divadelního představení 

s ohňovými efekty, závodu motocyklů a závodu 

tuningových vozů. 

     Máme možnost pravidelně se zúčastňovat 

v zimních měsících školení v hasičské teorii 

v Hrádku nad Nisou. Tato možnost je bohužel 

velmi málo využívána členy naší výjezdové 

jednotky. Mrzí mně to, protože je to součást 

odborné přípravy. Zvláště, když jsme od tohoto 

roku zařazeni mezi jednotky s předurčeností, a to 

pro zásahy při živelných pohromách. Z tohoto 

důvodu nás obec dovybavila zásahovými pro-

středky, abychom splňovali daná kritéria, a to 



záchranným člunem s veškerou výbavou, plovou-

cím čerpadlem, další motorovou pilou, elektro-

centrálou a dvěma osvětlovacími soupravami. 

     Z naší další činnosti: V lednu jsme uspřádali již 

třetí ročník Hasičského bálu. Jsme rádi, že se nám 

po letech daří navázat na tradici chotyňských  ha-

sičských plesů a budeme se snažit tuto tradici dále 

rozvíjet. Chtěl bych tímto poděkovat naší člence 

pí. Iloně Moravcové, na jejichž bedrech spočívá 

největší organizační podíl.  

Na konci dubna spolu vstoupili do stavu manžel-

ského dva naši členové, a tak jsme jim jako sbor 

připravili malé hasičské překvapení. Doufáme, že 

na jízdu historickou stříkačkou vzpomenou i mno-

ho let po svatbě. V červnu jsme předvedli ukázku 

naší činnosti při příležitosti slavností víly Nisy. 

V září jsme se vydali na výlet do města Přibyslavi 

na největší výstavu hasičské techniky u nás. Shlé-

dli jsme vystavenou techniku, večer se zúčastnili 

kulturního programu a k nezapomenutelným zážit-

kům patřilo přespání ve stanech na letištní ploše, 

které nám zpříjemňoval ostrý studený vítr.  

K začátku školního roku jsme pořádali Den ote-

vřených dveří v hasičárně s mnoha dětskými 

soutěžemi, ukázkou zásahu a možností posedět při 

hudbě a zpěvu v naší zbrojnici. 

 Naše účast na soutěžích: V květnu jsme se zú-

častnili okrskové soutěže na Dolním Sedle. Muži 

po tom, co je rozhodčí neprávem připravili o šanci 

bojovat o přední umístění, skončili v poli poraže-

ných. Čest Chotyně zachránily naše ženy druhým 

místem. Naše družstvo žen se v červnu zúčastnilo 

soutěže ve Lvové, odkud si přivezly druhé místo. 

Nezdar z okrsku si družstvo mužů vynahradilo na 

soutěži o pohár Dolního Sedla, kde v silné konku-

renci zvítězilo. Také družstvo žen nenašlo na sou-

těži žádného přemožitele a tak se zaslouženě vrá-

tilo s palmou vítězství. 

Závěrem chci poděkovat vedení naší obce v čele 

s paní starostkou Janou Mlejneckou, za pomoc a 

spolupráci s naším sborem, dále kolegům z Hrádku 

nad Nisou pod vedením pana J.Mottla a vám všem 

kteří se podílíte na činnosti sboru.  

  Jan Fico, velitel SDH 

 

Velmi si vážím práce všech 

dobrovolných organizací, které 

v Chotyni pracují. O tom je totiž 

hezký život v obci a také je to přesně 

to, co nám ostatní závidí. Věřím a 

doufám, že i nadále budou dobře 
pracovat a spolupracovat mezi sebou a 

obcí. 
starostka 

Žádost Ministerstva životního prostředí 
MŽP žádá obce o spolupráci při provádění kontrol 
v souvislosti se vstupem ČR do Schengenského 
prostoru, a to vzhledem k negativním zkušenostem 
s nedovolenou přepravou odpadů z přelomu let 
2005 a 2006. MŽP uvádí, že se zástupci Policie 
ČR, Celní správy ČR a ČIŽP dohodli, že tyto 
kontrolní orgány posílí na regionální úrovni kontroly 
příhraniční přepravy odpadů. Obce byly osloveny, 
aby byla zintenzívněna kontrola zaměřená na 
případnou nedovolenou příhraniční přepravu 
odpadů, na shromažďování odpadů v objektech, 
které leží stranou pozornosti a v nichž toto 
nebezpečí může hrozit. Ze zkušeností vyplývá, že 
je nutné věnovat pozornost nezvyklému pohybu 
vozidel v obcích a jejich okolí a také opuštěným 
zemědělským objektům, vojenským prostorům 
apod. Při odhalování nedovoleného ukládání 
odpadů hrají významnou úlohu právě obce díky 
bližší znalosti prostředí. 
Pokud by vzniklo podezření z porušování zákona o 
odpadech nebo nařízení č. 1013/2006 o přepravě 
odpadů, je třeba co nejdříve předat podnět celním 
orgánům nebo České inspekci ŽP nebo Policii ČR.  
 
U nás stačí podezření oznámit na OÚ. 

 

České zvyky a obyčeje  

prosinec 
Novoroční blahopřání – Jedním z prasta-

rých zvyků je posílání novoročních přání. 

Jejich předchůdcem byla malovaná a často 

veršovaná přání, která posílali učitelé vrch-

nosti, městským radám a všem, od kterých 

mohli očekávat nějaký peněžitý dar nebo 

alespoň přízeň. Výroba a posílání těchto tzv. 

minucí byla velmi pracná, a tak učitelům po-

máhali jejich žáci. Proti tomu, aby tak ztrá-

celi čas z vyučování, protestovali rodiče i 

nadřízení, ale marně. Platilo, že čím víc mi-

nucí učitel rozešle, tím se může těšit na vět-

ší zisk. Tento starobylý obyčej se udržel 

velmi dlouho, dokonce i mezi bakaláři na 

univerzitě,a  zanikl až v době vlády Marie 

Terezie. Obliba novoročních přání však 

trvala dál. 

Přímým předchůdcem dnešních novoročenek 

byly malované lístky hraběte Karla Chotka, 

které použil ve 30. letech 19. století jako 



náhražku za návštěvu v rodinách přátel, kam 

se mu nechtělo osobně. Proto se také jeden 

čas těmto lístkům říkalo omluvenky. 

Ze stejné doby pochází zkratka P.F., která 

se objevuje ve spojení s letopočtem nadchá-

zejícího roku a znamená francouzské Pour 

Féleciter – pro štěstí. Zkratka se ujala v rá-

mci Rakouska-Uherska výhradně v českých 

zemích. Říká se dokonce, že samotní Fran-

couzi nevědí, co znamená. 

V posledních letech se zdá, že obliba papí-

rových novoročenek klesá,především vlivem 

nových komunikačních možností. Přesto jich 

lidé jenom u nás rozešlou každý rok mnoho 

milionů. Pouze část blahopřání se přesunula 

do podoby elektronické pošty nebo SMS 

zpráv. 
 

Nome (Aljaška). Po 110 mílích (1800 km) v sedle i 

mimo něj, 23 dnech, dvou hodinách a 42 minutách 

putování mrazivou Aljaškou český bikový dobrodruh 

Jan Kopka dosáhl svého cíle. Dorazil do městečka 

Nome jako vítěz dlouhé trasy závodu Iditarod 

Trail Invitational. Stal se tak nejen prvním Če-

chem, který tuto náročnou trať absolvoval, ale navíc 

na českém kole Duratec a hned vítězně, když za 

rekordním výkonem jižní cestou Carla Hutchingse z 

roku 2005 zaostal o jediný den.  

Ve středu 16. ledna 2008 od 18 

hodin v Klubu beseda s Janem 

Kopkou na téma: IDITAROD 

TRAIL INVITATIONAL 2007 

– o nejdrsnějším závodě 

planety 

KINO CHRASTAVA 
čtvrtek 10.1. ve 20 hodin SEJMI JE VŠECHNY 

úterý 15.1. ve 20 hod. SUPERBAD 

úterý 22.1. v 18 hod. ZLATÝ KOMPAS 

úterý 29.1. v 17.30 hod. S KRTKEM DO 

POHÁDKY 

 ve 20 hod. KRÁLOVNA ALŢBĚTA: 

ZLATÝ VĚK 

čtvrtek 31.1. ve 20 hod. CRASH ROAD 

úterý 5.2. ve 20 hod. CHYŤTE DOKTORA 

 

Několik statistických údajů o Chotyni 

k 31. 12. 2007. 
Počet obyvatel  890 

- muţi    455 - ţeny     435 

Průměrný věk obyvatel: 

muţi     34,7 

ţeny  39,4 

 

INZERCE: 

Hledáme 10 lidí, kteří chtějí zhubnout 5 – 10 

kg. Konzultace zdarma. 721 780 695, 

www.hubnete.cz/zdendaspak 

 

Hasiči vás srdečně zvou na 
tradiční 

HASIČSKÝ BÁL 
 

V sobotu 19. ledna 2008 od 20 
hodin v sokolovně v Chotyni.  

Hraje skupina MIKE MUSIC 
Bohatá tombola. 
Vstupné 60,- Kč. 

 

Veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva 
 

se koná v úterý 22. ledna 2008 od 18 

hodin v klubovně hasičů. 
 

Program: 

1/ Prodeje pozemků z majetku obce 

2/ Příprava rozpočtu na rok 2008  

3/ Vyhláška obce o volném pohybu psů na 

veřejných prostranstvích 

4/ Různé 
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