
 

 

 

 

 

 

 
 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 25. listopadu 2008. 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 13 

zastupitelů. 

2. Schvaluje všemi hlasy rozpočtové provizorium 

na začátek roku 2009 do doby schválení rozpočtu 

v únoru 2009. 

3. Schvaluje všemi hlasy plán práce zastupitelstva 

na rok 2009.  

4. Schvaluje všemi hlasy ponechat výši poplatku za 

likvidaci komunálního odpadu ve výši 350,- Kč na 

osobu včetně dosud platných osvobození od 

poplatku. 

5. Schvaluje všemi hlasy předloženou 3. změnu 

rozpočtu: 

příjmy 

daň z přidané hodnoty   +  300 000 

celkem příjmy    + 300 000 

 

výdaje 

kom. sl. a územní rozvoj  + 300 000 

celkem výdaje    + 300 000 

 

přesuny v rámci rozpočtu 

půjčky na bytovou výstavbu  - 150 000 

přesouvá se na: 

ostatní záležitosti kultury  +   30 000 

ostatní zájmová činnost   +   20 000 

veřejné osvětlení   + 100 000 

platy zaměstnanců   -   70 000 

přesouvá se na: 

ostatní osobní výdaje (dohody)  +   70 000 

 

6. Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o spolupráci při 

zajištění dopravní obslužnosti LK na rok 2009. 

 

V různém: 

- zastupitelé byli informováni o provedení dílčí 

kontroly hospodaření odborem kontroly Krajského 

úřadu Libereckého kraje. Kontrola byla bez závad. 

- zastupitelé byli informováni o kontrole Krajské 

hygienické stanice LK na hygienu práce. Starostka 

zajistí nápravu uvedených nedostatků. 

Ze zjištěných nedostatků vyplývá požadavek nechat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proškolit jednoho zaměstnance OÚ v předlékařské 

první pomoci, dále rekonstrukce WC a umývárny a 

výměna podlahy v místnosti pro pracovníky úřadu. 

- zastupitelé souhlasí se zavedením služby SMS 

Info kanál. Tato služba nahradí špatně fungující 

místní rozhlas. 

V lednovém Chotyňáčkovi budete informováni, jak 

se přihlásit, pokud budete mít zájem o využívání 

SMS zpráv z Info kanálu. 

 

Bezdrátový internet 
K 31. 12. 2008 ukončuje obec smlouvu s Tele-
fonicou O2 o poskytování bezdrátového inter-
netu.  Pro uživatele, kteří přijímají signál v ob-
ci se změní smluvní vztah. Nebudete platit na 
0becní úřad, ale přímo poskytovateli, kterým 
již v současné době je p. Brožík. Budou vám 
doručeny nové smlouvy novým poskyto-
vatelem internetu. 
Pro uživatele, kteří se stále přímo připojují na 
hrad Grabštejn, bude přímý partner Telefoni-
ca O2.   
 

Nové jízdní řády 
Od 14. prosince platí nové jízdní řády. Vždy 
nám slibují, že nebudou žádné zásadní změ-
ny, ale vzhledem k tomu, že jsme na trati, kde 
jezdí mezinárodní rychlíky, vždy k nějakým 
nepříjemným změnám dojde. Podařilo se ještě 
zapracovat, aby rychlík  kolem půl deváté ve-
čer v Chotyni zastavoval. Ale už se nepodaři-
lo, aby zde také stavěl rychlík v 16.38 hod. 
z Liberce. Tuto změnu mám slíbenou od bře-
znové změny jízdního řádu.  
 

Svoz komunálního odpadu o 

vánočních svátcích 2008. 
 

V úterý 23. 12. a 30. 12. 2008 bude 

normální svozový den. 
 

 

Ročník 16                    Prosinec  2008                   ZDARMA 



Pracovní doba na OÚ v době 

svátků 
pondělí 22.12.   7 – 17 hod. 

úterý 23.12.   7 – 14.30 hod. 

pondělí 29.12.   7 – 17 hod. 

úterý 30.12.   7 - 14.30 hod. 

středa 31.12.   zavřeno 

pátek 2.1.2009    zavřeno 
 

České zvyky a obyčeje 

prosinec 
Barbora – 4. prosince 
Barbora je patronkou mnoha řemesel a 
povolání, z nichţ nejvýznamnější jsou 
horníci, kteří jí zasvětili mnoho kostelů, 
kaplí i oltářů a na její svátek pořádali 
okázalá procesí. U nás je nejznámější 
chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, městě 
se slavnými stříbrnými doly. V dolech 
nechávali horníci na den sv. Barbory ho-
řet ve štolách přes noc světlo v kaha-
nech na ochranu před smrtelnými úrazy. 
Barbora je rovněţ patronkou hutníků a 
slévačů, stavebních dělníků, pokrývačů, 
tesařů i architektů. Za ochránkyni ji po-
vaţují dělostřelci a hasiči. Stala se také 
patronkou kameníků, kuchařů a řezníků. 
Zároveň lidé věřili, ţe je dokáţe uchrá-
nit před náhlou a nenadálou smrtí, na-
příklad před úderem blesku. 
Mikuláš – 6. prosince – štědrý světec 
Od počátku přisuzovala legenda sv. Mi-
kuláši hlavně štědrost. Proto se děti těší 
na mikulášskou nadílku v předvečer jeho 
svátku. V některých evropských zemích, 
v USA a také v Rusku však Mikuláš ne-
naděluje dárky začátkem prosince jako 
u nás, ale aţ o Vánocích. Dnes ho totiţ 
ve světe znají pod jménem Santa Claus. 
Všichni si ho představují jako blahobyt-
ného dědu s bílými vlasy a vousy, v čer-
veném oblečení a špičaté čepici. Málo-
kdo však ví, kdo tuto podobu vymyslel. 
S církví nemá vůbec nic společného a 

jejím původcem je americká firma Coca-
Cola. Jak k tomu došlo? Jméno Santa 
Claus vzniklo v Americe zkomolením jmé-
na sv. Mikuláš, kterému holandští přistě-
hovalci říkali Sinter Klaas. Nejdříve nosil 
dárky 5. prosince jako u nás, ale časem 
se nadílka přesunula na Štědrý večer. 
Ještě na počátku 19. století si ho lidé 
představovali jako drobného muţíka 
v koţešinovém obleku, který jezdil na 
saních taţených sobem.. Tuto podobu mu 
dal v roce 1822 profesor teologie Clarke 
C. Moore v básni Zpráva o návštěvě sv. 
Nicholase, která je dodnes v anglosas-
kém světě všeobecně známá. Zde měl 
Mikuláš osm sobů a do příbytků vstupo-
val komínem. V průběhu let se pak jeho 
podoba měnila: jednou byl kulatý a malý, 
jindy vysoký a štíhlý. Ještě ve 20. letech 
20. století se Santa Claus běţně zobra-
zoval v oblečení barvy modré, zelené či 
fialové a připomínal spíše elfa nebo 
skřeta. V roce 1931 spustila firma Coca-
Cola jednu ze svých nejúspěšnějších re-
klamních kampaní, v níţ její nápoj přiná-
šel Santa Claus, statný muţ s bílými vou-
sy a dobrotivým výrazem, oblečený 
v červeném kabátě. Autorem tohoto 
portrétu byl švédský ilustrátor Haddon 
Sundblom, jehoţ sluţby vyuţívala Coca-
Cola aţ do roku 1964.  Úspěch kampaně 
byl obrovský. Jejím výsledkem nebylo 
jen rozšíření Coca-Coly, ale také dnešní 
známé podoby Santa Clause. Rychle zdo-
mácněla v Americe i celé Evropě. Re-
klamní Santa Claus tak ovlivnil velkou 
část světa a trochu zamotal do té doby 
udrţované zvyky v některých zemích. I u 
nás nahradil novodobého Dědu Mráze a 
částečně vytlačil i Jeţíška. Mikuláš, kte-
rý chodí za dětmi s dárky večer 5. pro-
since, však naštěstí odolal. Proto si málo-
kdo dnes uvědomí, ţe u nás naděluje sv. 



Mikuláš v prosinci dvakrát. Nejprve pod 
svým vlastním jménem a pak pod pseu-
donymem Santa Claus. 
 

Zpráva o.s.Svazu žen Chotyně 
 

Blíţí se nám konec roku  a ráda bych  vás se-

známila s prací naší organizace v letošním 

roce. 

Tradiční maškarní ples se konal 15.3. 2008  

a opět byl velmi úspěšný. Jelikoţ tento ples 

je vyhlášený v celém okolí, chodí stále více 

lidí a máme problém s kapacitou sálu /na náš 

ples je málo míst /,ale vţdy to vyřešíme ke 

spokojenosti hostů . V roce 2009 se ples 

bude konat 21.3. a budeme mít novou hudbu  

„MAX Bend“Česká lípa. 

Dne 10.5. jsme měly oslavu matek v „Klubu 

pod nádraţím“ u p.Hrabarové . Děkujeme za 

vzornou obsluhu a výtečnou večeři . 

21.6. jsme opět pořádaly MDD a zároveň za-

bezpečovaly občerstvení při akci obec. úřa-

du vítání víly Nisa. Na této akci se sešlo 156 

dětí a asi 500 dospělých. Jistě my dáte za 

pravdu, ţe zajistit pro takové mnoţství lidí 

občerstvení a program pro děti je velká 

starost a práce pro všechny .Děkuji všem, co 

pomáhali . Hlavně bych chtěla poděkovat 

sponzorům : vodní záchranná potápěčská 

sluţba Liberec, p.Sokol, p.Halala, p.Vaňou-

ček  T., Optik Liberec  p.Slívová-Sokolo-vá, 

OÚ Chotyně, f.Brex, p.Krejčí, Dům dětí a 

mládeţe Hrádek n.N., hasiči  Chotyně, Hrá-

dek n.N., Bílý kostel n.N. p.Krejcar I. ml.. 

30.8. jsme připravovaly občerstvení pro 

hosty na benefici na hradě Grabštejn  .Tuto 

akci pořádá p.Luděk Vele a jelikoţ jsme  to-

to jiţ připravovaly  v minulých letech, tak 

nás opět oslovil a podle chvály hostů i p.Ve-

leho všem chutnaly výrobky, které jsme při-

pravily. Děkuji všem, co pomáhaly. 

5.9. naše členky opět napekly koláče,buchty 

a různé laskominy na Wordfest, který se 

koná na hradě Grabštejn. 

12.9.-14.9. jsme pořádaly velký rodinný vý-

let. Jeli jsme do Václavic na mysliveckou 

chatu a tam jsme strávili krásný víkend. 

O naše hladové ţaludky se starali p.Nová, 

p.Kavan, p.Drahoňovský M.ml.,díky ,díky, 

díky… 

20.9. jsme jely do Prahy na muzikál „Kleo-

patra“ . Byl to krásný záţitek a pěkný výlet, 

který jsme zakončily večeří v „Klubu pod 

nádraţím“. Poděkování si zaslouţí p.Kellero-

vá,  která vše zajistila. 

22.11. jsme měly výroční schůzi v „Klubu pod 

nádraţím“ . Po krátké schůzi a chutné večeři 

se kaţdý bavil dle svých moţností. Pobavily 

jsme se a některé i zatančily a posléze jsme 

zhodnotily ,ţe ten letošní rok nebyl tak 

špatný. 

6.12 jsme pořádaly mikulášskou nadílku v so-

kolovně, sešlo se 146 dětí z toho 47 dětí by-

lo z dět.domova v Jablonném v Podještědí. 

Ve 14 hodin jsme zahájily soutěţemi a v 15 

hodin přišel mikuláš, anděl a dva čerti /rodi-

na Charvátová/ . Děti si také mohly ozdobit 

perníčky, které jim napekla p.Klapková. 

Hudbu nám zajistil manţel od p.Hrabarové. 

Velké poděkování jsme dostaly od vedoucích 

z dětského domova za pozvání,  pohoštění, 

přístup místních dětí k dětem od nich.Je to 

hezké, kdyţ se dobrá věc podaří. Poděkování 

si zaslouţí všichni ti, co pomáhaly zajistit 

tuto akci. Zároveň děkuji obec.úřadu za  fi-

nanční dar, který pouţijeme na zaplacení 

pronájmu sokolovny  při této akci. 

 

V tomto roce se ještě sejdeme na hradě 

Grabštejn na vánočním rozjímání 24.12. 

 

Do roku 2009 bych ráda popřála všem hodně 

zdraví, spokojenosti a pohody. 

                                                                                                                                        

Krejcarová Jaroslava 

 
Úţasná a bohatá činnost, říkám jiţ po něko-
likáté, ţe jsem moc ráda, ţe tady o.s. Svaz 
ţen Chotyně máme. Připojuji se ke všem dí-
kům tam řečeným, ale hlavně velký dík patří 
předsedkyni občanského sdruţení paní Jar-
če Krejcarové. Díky paní předsedkyně za 
vše, co děláte pro Chotyni, Chotyňáky a 
Chotyňáčky i děti  z Dětského domova.  



Přeji Vám a Vašim členkám hodně síly a elá-
nu do další práce a těším se na setkání na 
hradě při vánočním rozjímání. 
                            starostka 
 

KINO CHRASTAVA 
úterý 16.12. v 18 hod. FALCO  

úterý 16.12. ve 20 hod. QUANTUM OF 

SOLACE 

pátek 2.1. v 18 hod. Madagaskar 2 

pátek 2.1. ve 20 hod. Tropická bouře 

úterý 6.1. v 18 hod. Kozí příběh – pověsti staré 

Prahy 

 

 

Knihovna – dovolená 31. 12. a 2. 1. 
2009. 

 

6. Heřmanické vánoční 
sklářské trhy 

v sobotu 13. a 20. prosince od 10 do 17 
hodin v prostorách SKLÁRNY 

v Heřmanicích  na Frýdlantsku. 
 

Prohlídka sklárny s možností nákupu 
exkluzivních výrobků, vystoupení 

koncertních umělců, předvádění ručního 
tvarování skla nad kahanem, ochutnávky 
značkových jihomoravských vín, výstava 

betlému. 

Občanské sdruţení DIVOZEMÍ 

pořádá 

Grabštejnské Vánoce 
sobota 13. prosince  hrad Grabštejn 

13.00 DIVODÍLNY – vlastnoruční tvorba 

vánočních dárků 

13.00 ŢIVÝ BETLÉM – souboj nebe a pekla o 

osud Jeţíška 

13.40 JOSEFOVY POHÁDKY – vánoční 

pohádky Marka Sýkory 

14.00 PŘÍBĚH DĚDKA VŠUDEFOUSE – 

Anna Duchaňová, sváteční mystérium o 

štětinatém dědkovi Všudefousovy 

14.00 SUBULCUS – rozličná hudba starých 

časů 

15.00 PŘÍBĚH DĚDKA VŠUDEFOUSE 

15.30 ŢIVÝ BETLÉM  

16.15 ZATRACENÝ DĚCKO – divadlo 

Mimotaurus, groteskní loutková vánoční hra 

s velkým adventním kalendářem 

17.00 ZTRACENÉ SVĚTLO – jazz-

alternativní hudboplochy 

17.30 VÁNOČNÍ HUSOŠOU – instatní 

interaktivní koledy 

18.00 PELEGRIN – středověké písně 

k poslechu i tanci 

19.00 IRISH PARTA – irský vánoční jam 

adventní noci 
 

Minitrh, zvyky i nezvyky, prohlídky hradu, 

občerstvení. Vstupné 60,- Kč, děti zdarma. 
 

TIP NA DÁREK 

kniha Chotyně nebo Hrádecko-

Chrastavsko na starých pohlednicích 

obě k dostání v Chotyni na OÚ,  

cena 390,- Kč 
 

Polední vánoční rozjímání v kapli 
sv. Barbory na Grabštejně 

 

Zveme všechny CHOTYŇÁKY a příznivce 
hradu Grabštejn dne 24. 12. na polední 

vánoční rozjímání (přesně ve 12 hodin) do 
rytířského sálu  na Grabštejně. Za 

doprovodu varhan si s A. a L. Velovými 
zazpíváme několik vánočních koled. 

 U Světla z Betléma zapálíme svíčku a 
vzpomene na ty, co už s námi nejsou. 

  Dáme si medovinu, děti čaj, opět můžete 
dodat něco málo cukroví. Chvilku 

popovídáme a půjdeme domu 
k vánočnímu stromku. 
J. Mlejnecká a L. Vele 

 

Krásné, klidné a pohodové 

vánoční svátky. 

V novém roce pevné zdraví, samé 

dobré zprávy a žádné krizové 

situace vám všem přeje 

OÚ Chotyně 

 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 

MK ČR E 11 793. 


