
 

 

 

 

 

 

 

 
Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 25. června 2013. 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14 

členů zastupitelstva. 
 

2. Schvaluje všemi hlasy přítomných předložený 

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu obce 

Chotyně včetně přehledu stanovisek dotčených or-

gánů a připomínek veřejnosti k návrhu zprávy o 

uplatňování územního plánu obce Chotyně. 

Obec Chotyně má platný územní plán od 30. 6. 

2009 a účinný od 23. 7. 2009. Podle ustanovení § 

55 zákona č. 183/2006 Sb., musí pořizovatel před-

ložit zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vy-

dání územního plánu a poté pravidelně nejméně 

jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního 

plánu v uplynulém období. Návrh této zprávy musí 

být před předložením zastupitelstvu obce ke schvá-

lení konzultován s dotčenými orgány a krajským 

úřadem. Návrh zprávy byl veřejně projednán v ter-

mínu od 9. 5. do 10. 6. 2013.  

Do návrhu zprávy byly do kapitoly E. Pokyny pro 

zpracování návrhu změny územního plánu v rozsa-

hu zadání změny, bod a) Požadavky na základní 

koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v 

cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně roz-

voje obce a ochrany hodnot jejího území, v poža-

davcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k 

sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruk-

tury; tyto požadavky lze dle potřeby dále upřesnit a 

doplnit v členění na požadavky na: bod 2) koncep-

ci veřejné infrastruktury, zejména na prověření 

uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích 

změn, zapracovány požadavky Ministerstva obrany 

ČR. Konkrétně byl doplněn text: V textové zprávě 

Odůvodnění v kapitole „C.3 Limity využití území“ 

budou prověřeny uvedené šířky ochranných pásem, 

zejména u ochranného pásma komunikačního ve-

dení, vodovodní sítě, vojenského objektu, kanali-

začních stok, plynovodu, nadzemního a pozemního 

elektrického vedení a elektrické stanice. Ostatní 

dotčené orgány neměly ke zprávě připomínky, ne-

bo se nevyjádřily. Připomínky sousedních obcí a 

z řad veřejnosti nebyly uplatněny. Stručný přehled 

uplatněných požadavků dotčených orgánů a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

připomínek veřejnosti k návrhu zprávy je uveden 

v příloze tohoto usnesení.  

Zastupitelé všemi hlasy přítomných (14) schválili 

předložený návrh zprávy. 

Na základě této zprávy  a podle dalších požadavků 

obyvatel dojde ke změnám územního plánu. 
 

3. Schvaluje všemi hlasy přítomných Smlouvu o 

zřízení věcného břemene číslo IV-12-

4004555/VB2 mezi obcí Chotyně a ČEZ Distri-

buce k části pozemku p.č. 1059/4 v k.ú. Chotyně 

vyznačené GP č. 475-2370/2013.  Zároveň 

zastupitelé stanovili náhradu za zřízení věcného 

břemene ve výši 5 000,- Kč. 
 

4. Schvaluje všemi hlasy přítomných 2. rozpočto-

vou změnu na rok 2013: 

Příjmy 

daň z příjmu právn. osob za obec  +    464 170,- 

investiční dotace ze SR      +    300 000,- 

investiční dotace z EU      +    982 000,- 

pohřebnictví       +      15 000,- 

celkem příjmy       + 1 761 170,-  
 

Výdaje  

daň z příj. právn. osob za obec      +    464 170,- 

bytové hospodářství  

- nákup ostatních služeb     +    200 000,- 

kom. sl. (nákup poz., pódium)     +    100 000,- 

požární ochrana – vozidlo Němců + 1 022 155,- 

(dotace přišla na náš účet, posílali jsme ji jim) 

činnost místní správy – úroky      +      11 000,- 

                                    - školení      +        7 000,- 

celkem výdaje        + 1 804 325,- 

Financování        +      43 155,- 
 

5. Schvaluje všemi hlasy přítomných prodeje 

pozemků: 

-  prodej p.p.č. 911/2, travní porost o velikosti 

1 105 m2, p.p.č. 911/3, travní porost o velikosti 40 

m2 a p.p.č. 891/3, ostatní plocha o velikosti 137 

m2, všechny v k.ú. Chotyně  za částku 15,- Kč/m2, 

celkem 1 282 m2 za částku 19 230,- Kč. 

- prodej p.p.č. 335/6, travní porost o velikosti 324 

m2 a části p.p.č. 335/2 (25 m2) a 315/51 (38 m2), 

všechny v k.ú. Chotyně  za částku 100,- Kč/m2, 

celkem 387 m2 za částku  38 700,- Kč. 

Výkon  usnesení 2. prodeje je na základě dohody 

pozastaven a na příštím veřejném zasedání bude 

zrušen. Jen pro upřesnění uvádím, že se nejednalo 
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o zrušení parkoviště a dětského hřiště, ale pouze o 

prostor mezi parkovištěm a studnou. 
 

6. Schvaluje všemi hlasy přítomných dar obce ve 

výši 10 000,- Kč pro rodinu postiženou povodní. 

Mnozí z vás přispěli na finanční sbírku na pomoc 

rodině postižené povodní v červnu – jednalo se o 

rodinu se dvěma malými dětmi z Obříství – 

Dušníků u Mělníka, která byla hodně postižena 

povodní. Jejich situace je o to složitější, že 

podobně byli zasaženi povodní v roce 2002 – 

všechno opravili, zadlužili se a doplácejí dluhy. 

Nyní musí začít znovu. 

Postižené rodině jsme již poslali 3x vybranou 

částku. Do konce července necháváme finanční 

sbírku otevřenou pro případ, že někdo ještě o 

sbírce nevěděl a chtěl by přispět.  

Děkuji moc všem, kteří tuto rodinu podpořili 

anebo ještě podpoří. 

                                             starostka 

 

Změny v povolování kácení 
Od 15. července 2013 vstupuje v platnost 

nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování 

jejich kácení.  Zásadní změnou velice dobrou 

je to, že nemusíte žádat o povolení pokácení 

jakéhokoliv stromu, který roste na vaší za-

hradě. Zahradou se myslí pozemek u byto-

vého domu nebo rodinného domu v zastavě-

ném území obce (netýká se to tak pozemků 

u rekreačních objektů, zahrádkářských ko-

lonií, zahrad u restaurací, pozemků u prů-

myslových objektů, veřejné zeleně, zahrad u 

škol, školek apod.), tato zahrada musí být 

zároveň nepřístupná veřejnosti a je oploce-

ná. Jinak stále platí, že kácet stromy mimo 

les lze pouze v době vegetačního klidu – tj. 

od 1. 11. do 31. 3. 

Pro ostatní dřeviny pak zůstává omezení dle 

velikosti dřevin, tj. že povolení ke kácení 

není třeba pro dřeviny o obvodu kmene do 

80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, 

beze změny. 

 

Zubní ordinace v Chotyni 
Zubní ordinace v Chotyni, která je umístěna 

v Domě s pečovatelskou službou,  stále 

přijímá nové pacienty. 

Ordinanční doba: 

pondělí – čtvrtek  7.30 – 16 hodin 

pátek    7.30 – 15 hodin 

Bolestivé případy každý den od 7 hodin. 

 

Den otevřených dveří 

Mysliveckého sdružení 

v Chotyni 
 

Už 5. ročník dne otevřených dveří uspořádalo 

letos Myslivecké sdružení Chotyně. Loňský 

rok nám moc nepřálo počasí, zažili jsme po-

řádný déšť a došlo i na kroupy. Přesto mnoho 

promočených hostů vydrželo až do konce, na-

večer se počasí naštěstí umoudřilo. Předpověď 

slibovala pro letošní rok příznivější klima, ale 

naše obavy rozptýlilo až slunečné ráno v den 

konání akce. Krásný den po nekonečně dešti-

vém jaru nakonec přilákal rekordní počet ná-

vštěvníků, odhadem kolem tří set. 

Jedenkrát ročně se brána myslivecké chaty Hu-

bertka otevírá široké veřejnosti. Hraje hudba, 

nachystána je myslivecká kuchyně,  tombola, 

připraveny jsou soutěže pro dospěláky i pro ty 

nejmenší. A nejen to. Mimo zábavy naše slav-

nost nabízí hostům možnost nahlédnout do hi-

storie i současnosti myslivosti v Chotyni  for-

mou výstavy, která zahrnuje zajímavé trofeje, 

informační panely nebo presentuje úspěchy 

chotyňské lovecké kynologie. V neposlední 

řadě mají návštevníci možnost shlédnout i vi-

deoprojekci mysliveckých i společenských 

akcí uplynulého roku.  

Mezi nejznámější myslivecké tradice patří pa-

sování adeptů. Symbolický akt uvádí do spo-

lečnosti myslivců ty, kteří po více než roce 

učení a příprav úspěšně složili nelehkou zkou-

šku z myslivosti.  Vítá je mezi přátele, ale zá-

roveň zavazuje k dodržování mravů a tradic 

české myslivosti. V letošním roce byly u příle-

žitosti dne otevřených dveří před zraky hostů 

pasovány hned dvě adeptky. Paní Ilona Kyny-

chová a Mgr. Štěpánka Drdová.  

Letošní rok měl i svého speciálního hosta, ro-

zhlasového moderátora, spisovatele a básníka 

pana Františka Novotného. Ve svém vystou-

pení poodhalil roušku rozhlasové profese, pře-

devším pak přebreptů, které se nikomu nevy-

hnou.  V jeho podání zaznělo i několik básní, 

dokonce jedna dosud nepublikovaná měla v 

Chotyni svou premiéru. Milé povídání ocenilo 

publikum vřelým potleskem. Snad se u nás 

panu Novotnému líbilo stejně, jako nám jeho 



vyprávění. Krásnou tečkou  jeho návštěvy jak 

u nás, tak na hradě Grabštejn,bylo  rozhlasové 

ohlédnutí odvysílané  30.6.2013 na stanici 

ČRo 2 –záznam je uložen na naších webových 

stránkách (www.mschotyne.cz ). 

Nezapomněli jsme ani na skutečnost, že ne 

všichni obyvatelé naší země mají v tuto chvíli 

důvod k oslavám. Myslivecké sdružení dopře-

du avizovalo, že z výtěžku letošní akce věnuje 

5 000 Kč na pomoc oblastem postiženým po-

vodní. Solidaritu zcela spontánně projevili i 

naši hosté. Výsledkem uspořádané finanční 

sbírky byla částka 5 400 Kč. Tato částka byla 

obratem předána  na OÚ Chotyně . Částku 

5 000 Kč myslivecké sdružení poukázalo obci 

Dolany (obec nedaleko Kralup nad Vltavou, 

ve které žijí naši „zelení kamarádi“ kteří se 

zachovali obdobně při povodni v r. 2010 vůči 

naší obci). Celkem tedy  chotynští myslivci 

přispěli na likvidaci následků povodní částkou 

10 400 Kč.  

Slunečným odpolednem nás provázela hudební 

skupina Kosí bratři Jiřího Křováčka. Ten si 

s sebou  kupodivu místo brášky přivezl dlou-

hovlasou kosici. Ale hráli a zpívali ohromně. 

Kdo netančil, mohl jen poslouchat. A stálo to 

opravdu za to!   

Kdo průběh, věříme, že povedené myslivecké 

akce, zná, jen z vyprávění a nebo si přečetl 

tento krátký článek, má možnost mezi nás my-

slivce na tuto již tradiční akci v příštím roce 

zavítat. Bude ještě pestřejší, vždyť naše sdru-

žení bude právě příští rok slavit 100. výročí 

své činnosti! A komu by se nechtělo na tuto 

společenskou událost čekat až do léta příštího 

roku, má příležitost navštívit náš XXV. Mysli-

vecký ples, na kterém nebude chybět ani již 

zmiňovaná hudební skupina Kosí bratři. A tak 

třeba s některými z vás na mysliveckém plese 

v lednu 2014 na viděnou….  

                                     Zdroj: MS Chotyně 

 

Meziškolní fotbalový turnaj 
McDonald's Cup 2013 

 

   Dne 18.dubna 2013 se žáci naší školy účast-
nili fotbalového turnaje v rámci okrskového 
kola McDonald's cupu v Hrádku nad Nisou, 
kde se umístili na krásném druhém místě, 
když porazili, jak fotbalový tým základní 
školy Lidická, tak i základní školy TGM. 

   Tím úspěšně reprezentovali nejen naši ško-
lu, ale i naši obec Chotyně. A pro příští rok si 
dáváme další nemalý cíl, celý okrskový turnaj 
vyhrát a postoupit do velkého okresního finá-
le hraného v Liberci. Tak nám všichni Choty-
ňáci držte palce, budeme to potřebovat.  A že 
to myslíme opravdu vážně, tak jsme založili 
žákovské mužstvo – mladších žáků TJ Sokol 
Chotyně.  Na nábor mladých fotbalových na-
dějí přišlo 30 dětí.  
 

     Tak sportu zdar a fotbalu zvlášť. 
 

S pozdravem učitel a trenér v jedné osobě  
Ivan Hrbek 
 

Den dětí  - o.s. Svaz žen 
Chotyně 

 
V sobotu 8.6.2013 pořádal Svaz žen Chotyně 
pro děti již tradiční oslavu „Dne dětí“. 
Několik let po sobě jsme připravovali na Den 
dětí Pohádkový les v lesíku nad školkou. Le-
tos jsme se rozhodli pro změnu a stanoviště 
s pohádkovými bytostmi byla tentokrát roz-
místěna na hřišti. Svaz žen pozval jako spon-
zor na Dětský den do Chotyně i děti z Dětské 
léčebny ve Cvikově. Přijely dva autobusy na-
těšených dětí, které se v léčebně dlouhodobě 
léčí, s některými přijeli jako doprovod jejich 
rodiče. Moc se jim zde líbilo a my jsme rádi, že 
jsme jim takto mohli zpestřit život v léčebně. 
Počasí nám ten den přálo a děti za doprovodu 
rodičů i babiček vyrazily z parkoviště u re-
staurace ULip na pohádkové putování. Dětem 
se rozdala na cestu pitíčka a k tomu papír, 
kam dostávaly po cestě razítka z jednotlivých 
stanovišť, kde si plnily různé úkoly, za které 
dostávaly něco dobrého na zub. I cíl byl před 
pohostinstvím U Lip, kde bylo připraveno 
posezení a občerstvení. Dětičky si mohly za-
darmo pochutnat na vuřtících z grilu a sma-
žených kroketách. Které jsme pro ně připra-
vily a rodiče si mohli dát grilované klobásy. 
Věříme, že si určitě celé odpoledne všechny 
děti hezky užily a budou se těšit na další 
Dětský den u nás v Chotyni, který pro ně za 
rok rádi připravíme. 
                          Za O.s.Svaz žen Chotyně  
                              Martina Kavanová 
 

 



Povodňová sbírka 
I v letošním roce zasáhly naši republiku povo-

dně a jelikož si dobře pamatujeme, co to obná-

ší za starosti, finanční problémy a další různé 

věci, rozhodli jsme se, že pomůžeme. Našli 

jsme rodinu - Semerádovi z Tuhaň u Mělníka 

mají 12 letou dívku a 6 letého chlapce. Jak je 

to zasáhlo jste mohli vidět na fotkách, které 

byly vystaveny u sokolovny při víle Nisa.  

Společně s obecním úřadem se vybírala veřej-

ná sbírka, kde se vybralo 8 507,- Kč. Tyto pe-

níze jsme si rozdělili, protože obec si našla 

také jednu rodinu a my jsme tu naši částku 

dorovnali k 5 000,-Kč . 

Tato částka již byl druhý finanční obnos,který 

jsme této rodině poslali,protože již týden před 

jsme uvolnili z pokladny organizace částku  

5 000,-Kč. Zároveň bych chtěla velice poděko-

vat všem členkám o okamžité odsouhlasení té-

to částky a věcné dary poskytnuté této rodi-

ně.Také bych ráda poděkovala všem známým, 

sousedům a kamarádům, kteří k nám nosili 

věci – oblečení,hračky,jídelní soupravy, peři-

ny, povlečení, školní tašku i s pomůckami pro 

chlapce, půjde po prázdninách do první třídy a 

další věci. Až se člověk diví, co má doma věcí, 

co tak nutně nepotřebuje. A abychom ušetřili 

za dopravu, tak to tam postupně manžel při 

pracovních cestách odvážel, tento týden se 

poveze již zbytek. To neznamená, že náš zá-

jem o tuto rodinu končí i nadále se budeme 

zajímat, jak pokračují v likvidaci škod. Jsem 

s touto rodinou ve spojení a tak bych všem 

jejich jménem chtěla moc a moc poděkovat . 

Vítání víly Nisa 

Rok s rokem se sešel a my jsme se opět 

sešli s vílou Nisy a jejím doprovodem. Počasí 

nám přálo a tak jsme prožili krásny den a 

někteří až do pozdních nočních hodin. Jako 

každý rok vítání zakončil ohňostroj, který 

byl nád-herný a budeme se těšit na příští 

rok.Tímto bych ráda poděkovala všem, co se 

starali o občerstvení, které jsme jako 

každý rok zajišťovali. 

           Za občanské Sdružení žen Chotyně   

                 Jaroslava Krejcarová 
 

Dětský den v Chotyni 

Bylo sobotní odpoledne, na obloze se honily 

mraky a každý s obavami sledoval nebe. Jak 

asi dopadne náš první výlet do Chotyně ? 

Zmokneme? Je 14,15 hodin a my nastupuje-

me do autobusu. Pan řidič se mile usmívá a 

já, maminky a děti z naší Dětské léčebny ve 

Cvikově se už moc těšíme na DĚTSKÝ DEN 

V CHOTYNI. Jaké to bude ? Jaká 

překvapení, soutěže a úkoly čekají naše 

dětičky ? Snad se vše podaří.  

Chotyně nás uvítala radostně. Po příjezdu 

jsme se průvodem vydaly ke STARTU. Na 

cestu pohádkovým lesem, kde byly připrave-

né soutěže, dostaly děti sušenku a pitíčko. 

První zastávka - BERUŠKY – první soutěž a 

razítko. Druhé zastavení bylo u PIRÁTA – 

děti zde dostávaly za odměnu zlaťáky a pak 

rychle mazaly k FLINSTOUNŮM – tam byl 

velmi „náročný“ úkol – nosily se kostičky na 

pálce a ani tady nechyběla sladká odměna. 

Pak jsme pokračovaly k OVČÍ BABIČCE, kde 

děti házely na ovečky klubíčkem vlny. V po-

hádkovém lese byla ještě další překvapení - 

KARKULKA S VLKEM a PERNÍKOVÁ 

CHALOUPKA. Po zdařilém soutěžení jsme 

všichni přijaly pozvání k místní udírně s ven-

kovním posezením. Zde si děti odpočinuly a 

doplnily kalorie – my také.  

Velké poděkovaní patří místnímu Spolku žen 

v Chotyni. Hlavně paní Krejcarové, která si 

nás našla u lesa na konci Cvikova. Děkujeme 

za nádherně prožité odpoledne. Děkujeme 

za ochotu, vřelost a úsměv všech lidí, kteří 

celé odpoledne bavili nejen děti, ale i dospě-

lé. Lidem, kteří připravili famózní převleky a 

kostýmy pohádkových bytostí a fantastické 

soutěže. Mnohokrát děkujeme za perfektní 

organizaci a velmi rádi se k vám do Chotyně 

zase někdy vrátíme. Moc se těšíme na další 

pozvání.  

Se srdečným díkem a s veselým úsměvem 

nashledanou.  

Za Dětskou léčebnu ve Cvikově L. Blažková  



Obchodování se zvířaty mezi 

členskými státy EU a veterinární 

osvědčení – 

informace pro chovatele 

        Vzhledem k sousedství Libereckého kraje 

s Německem a Polskem dochází  stále častěji 

k příhraničnímu obchodování s hospodářskými 

zvířaty. Bohužel se stává, že především z nez-

nalosti dochází k pochybením při uskutečňo-

vání obchodů. Zde  je třeba mít na paměti, že 

obchody a přesuny se uskutečňují na základě 

jistých legislativních požadavků, které je po-

třeba dodržet, za jejich dodržení  zodpovídají 

v plné míře chovatelé obchodovaných zvířat.    

          Náležitosti a podmínky, které je potřeba 

splnit při obchodování se zvířaty mezi člen-

skými státy upravuje zákon č.166/1999 Sb. o 

veterinární péči a o změně některých souvise-

jících zákonů (veterinární zákon), prováděcí 

právní předpisy např. vyhláška č. 382/2003 Sb. 

o veterinárních požadavcích na obchodování 

se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich 

dovozu ze třetích zemí, vyhláška č. 296/2003 

Sb. o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťo-

vání a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné 

způsobilosti k výkonu některých odborných 

veterinárních činností, vyhláška č. 372/2003 

Sb., o veterinárních kontrolách při obchodo-

vání se zvířaty. Při obchodování se zvířaty mu-

sí být splněny samozřejmě i požadavky dalších 

souvisejících předpisů ČR a EU např. zákon č. 

154/2000 Sb.  o šlechtění, plemenitbě a 

evidenci hospodářských zvířat (plemenářský 

zákon), zákon č. 246/1992 Sb.  na ochranu 

zvířat proti týrání, Nařízení Rady (ES) č. 

1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a 

souvisejících činností apod.  

           Všechny zásilky zvířat při obchodování 

mezi členskými státy musí odbavovat úřední 

veterinární lékař, zásilka musí být provázena 

veterinárním osvědčením. Chovatel přesuno-

vaných zvířat je povinen požádat regionální 

pracoviště (Česká Lípa, Liberec, Semily) 

místně příslušné Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Liberecký kraj 

(KVSL)  ve lhůtě nejméně 2 pracovních dnů 

před dnem předpokládaného odeslání zvířat o 

vydání veterinárního osvědčení. Úřední vete-

rinární lékař zkontroluje zdravotní stav zvířat, 

jejich označení a evidenci, zkontroluje dodr-

žování povinností chovatele z veterinárního 

hlediska, provede kontrolu hospodářství půvo-

du, posoudí dopravní prostředek vzhledem k 

jeho vhodnosti pro přepravu daného druhu a 

kategorie zvířat, zkontroluje dokumentaci a 

schválení dopravce zvířat. Na základě zjiště-

ných skutečností vydá veterinární osvědčení.  

Vydání veterinárního osvědčení provázejícího 

zvíře, které je předmětem obchodování  je 

zpoplatněno 50,- Kč za jedno zvíře, 100,- Kč 

za více než jedno zvíře formou kolku.   

            Další potřebné informace můžete získat 

na níže uvedených pracovištích KVSL a na 

stránkách Státní veterinární správy České 

republiky www.svscr.cz. 

Krajská veterinární správa Státní veterinární 

správy pro Liberecký kraj                                

Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11-Růžodol, 

tel. 485 246 691 

Regionální pracoviště Liberec                                                                                                      

Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11-Růžodol, 

tel. 485 246 691 

Regionální pracoviště Česká Lípa                                                                                               

Bezručova  391, 470 02 Česká Lípa, tel.487 

521 361 

Regionální pracoviště Semily                                                                                                           

Nábřeží Svatopluka Čecha 432, 513 01 

Semily, tel. 481 622 576                                                                                                                     

Poděkování 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu 

Tomáši Malcovi, který ve svém volném čase 

a na vlastní náklady opravil hrací věž se 

skluzavkou na zahradě mateřské školy. 

Mnohokrát děkujeme. 

                    děti a kolektiv MŠ 

Poselství, které nám přinesla 

víla Nisa 

Milí občané a představitelé Chotyně ! Já, 

víla Nisa, k Vám i letos přicházím se svým 

poselstvím: Někdo mne znáte jako řeku – 

novorozence, někdo jako řeku – batole, 

http://cit.vfu.cz/vetleg/CD/predpisy/Zdravizvirat/382-2003.htm
http://cit.vfu.cz/vetleg/CD/predpisy/Zdravizvirat/296-2003.htm
http://cit.vfu.cz/vetleg/CD/predpisy/Zdravizvirat/296-2003.htm
http://cit.vfu.cz/vetleg/CD/predpisy/Zdravizvirat/372-2003.htm
http://cit.vfu.cz/vetleg/CD/predpisy/Zdravizvirat/372-2003.htm
http://cit.vfu.cz/vetleg/CD/predpisy/Slechteni/154-2000.htm
http://cit.vfu.cz/vetleg/CD/predpisy/Slechteni/154-2000.htm
http://cit.vfu.cz/vetleg/CD/predpisy/Ochranazvirat/246-1992.htm
http://cit.vfu.cz/vetleg/CD/predpisy/EU/1-2005.pdf
http://cit.vfu.cz/vetleg/CD/predpisy/EU/1-2005.pdf


dívku, slečnu, mladou dámu. Náš kraj byl 

podél mých břehů osídlen, později jsem 

pomáhala roztáčet kola mlýnů, dílen i tová-

ren, často jsem musela odnášet Vaši špínu. 

Tehdy jsem byla protivnou říční babou, 

která lidi moc ráda nemá. ještě před několi-

ka lety jsem letěla jako fúrie a jako divo-

ženka jsem brala a bořila vše, co mi stálo 

v cestě.  

Moje letošní poselství zní: Važte si mne, své 

řeky. Jako každá víla chci být nejen užiteč-

ná, ale i krásná. Naučte se ke mně a se mnou 

chodit na procházky, tak nejlépe poznáte, 

co potřebuji a co mi překáží. Letos mnoho 

mých sester lidem uškodilo, já však méně. 

Zdá se mi totiž, že už jste se mnohému nau-

čili. Věnujte mi svou péči i nadále, já se Vám 

za ní odvděčím.                                          

Vaše vodní víla Nisa 

 

Permanentka do ZOO 
Obec zakoupila pro svoje občany zlatou 
permanentku do ZOO Liberec. 
Permanentka je pro 4 osoby. Zapůjčit si 
ji můžete proti podpisu na Obecním 
úřadu. Je možné si ji i na určitý den 
objednat.  
 

Víte, co je Chotyňská 12° 
Chotyňská 12° je dechovka. Sešlo se několik 
muzikantů a založili u Munzarů ve stodole 
kapelu. Když mi to pan Munzar přišel říct, 
hned jsme spolu vymysleli, že zahájíme novou 
tradici. 1. října je Den seniorů, takže poslední 
zářijovou sobotu uspořádáme u Domu s pečo-
vatelskou službou Pozdní odpoledne s Cho-

tyňskou 12° . Pozveme i obyvatele DPS 
z Hrádku nad Nisou, Chrastavy a seniory 
z okolních obcí. Další akce by mohla být na 
jaře ke Dni matek.  
Myslím, že to budou moc hezké akce a už se 
na ně těším. 
                                            starostka 
 

Den otců 
Den otců, kdy mají svátek tátové, se ve velké 
většině hlavně anglosaských zemí slaví třetí 

neděli v červnu. Podle loňského průzkumu by 
si Den otců chtělo v ČR připomínat 72 procent 
respondentů a dvě třetiny dotázaných by jej 
dokonce ustanovily jako tzv. významný den. 
Den otců v tuzemsku zatím popularizuje 
především Liga otevřených otců, která na 
mnohých místech republiky pořádá 
každoročně tzv. Tátafest. Kromě těchto 
happeningů s koncerty, dílnami a hrami pro 
táty, jejich děti, rodiny a přátele podporuje 
svátek několik internetových serverů, na 
kterých můžete najít speciální dárky a 
přáníčka, a hlásí se k němu čím dále více 
českých značek. 
První Den otců zorganizovala 5. června roku 
1908 v Západní Virginii Grace Claytonová na 
památku 210 otců, kteří zahynuli při neštěstí 
v dole Monongah. Dnešní tradice vznikla až o 
dva roky později ve městě Spokane ve státě 
Washington. První veřejnou oslavu 
uspořádala v den narozenin svého otce 
Wiliama Smarta 19. června 1910 jeho dcera 
Sonora Smart Doddová jako dík, že se po 
smrti maminky dokázal její otec vzorně 
postarat o všechny děti. Kolik jich bylo, ení už 
dnes jisté. Některé zdroje tvrdí, že dětí bylo 
pět, jiné šest. Popularita Dne orců pak 
v Americe rychle rostla, ale oficiálním 
svátkem se tento den stal až v roce 1966. A 
přispěl k tomu prý americký prezident 
Lyndon Johnson. 
V Itálii, Portugalsku a Španělsku připadá Den 
otců tradičně na den sv. Josefa 19. března. 
V Rusku na počest bojovníků za vlast 23. 
února. 
V Rumunsku druhá neděle v květnu. 
Ve Švýcarsku první neděle v červnu. 
V Belgii a Rakousku druhá neděle v červnu. 
Většina zemí světa včetně ČR třetí neděle 
v červnu. 
Skandinávie – druhá neděle v listopadu. 
Thajsko – 5. prosince. 
Bulharsko – 26. prosince. 
Kromě Dne otců se v mnoha zemích slaví také 
Mezinárodní den mužů, tradičně připadající 
na 19. listopad. 
 

Údolská pouť 

Kryštofovo Údolí 

27. – 28. července 



Kyvadlová doprava z parkoviště 

do centra obce historickými 

autobusy. 

 

Kulturní program 

DIVADLO ULIČNÍK – pohádky 

pro děti 

OLD STARS – dixieland kapela 

HEŘMÁNEK – dudácká kapela 

SWING GRASS REVIVAL – 

kapela z Jablonce n. Nisou 

VINTAGE BAND – Rock + Roll 

revival kapela 

 

22.00 – velkolepý ohňostroj 

Řemeslný jarmark 

Vstupné 35,- Kč, děti zdarma 

 

OSLAVY 145 LET SBORU 
DOBROVOLNÝCH 

HASIČŮ 
RYNOLTICE 

 
V Rynolticích dne 27. 7. 2013 
v areálu fotbalového hřiště a 

v hasičské zbrojnici 
 

14.00 – slavnostní zahájení 
14.10 – ukázky integrovaného 

záchranného systému 
Policie ČR, Městská policie Liberec. 

Záchranná služba Liberec, Hasiči 
Hrádek nad Nisou 

16.00 – soutěž v požárním sportu 
Vyhodnocení soutěže před 

hasičskou zbrojnicí 
 

Po celé odpoledne bude v hasičské 
zbrojnici den otevřených dveří.  

Občerstvení na hřišti a v hasičské 
zbrojnici. 

K poslechu a tanci budou hrát 
„Noční můry“ z Jablonného 

v Podještědí od 16.00 v hasičské 
zbrojnici. 

Pro děti na hřišti připraven skákací 
hrad a trampolína. 

 

Hrad Grabštejn 
červencové soboty 

VEČERNÍ STRAŠENÍ 

Večerní prohlídky hradu se sv. 

Barborou a jejími společníky 

 

Hrad Grabštejn 
LÉTOHRÁDKY 

3. – 4. srpna 2013-07-18 

Festival divadla, staré hudby, 

pohádek a řemesel 

 

Hrádecké slavnosti a 

Bartolomějská pouť 
23. – 25. srpna 2013  

Hasičská zbrojnice – Den 

otevřených dveří 

Dům chovatelů – místní 

smíšená výstava drobného 

zvířectva 

 

 

 



 

XXI. benefiční koncert ve prospěch 

hradu Grabštejn 
 

GEORGES BIZET 
 

CARMEN 
 

Scénické provedení s klavírním 

doprovodem 
 

Carmen, cikánka               Kateřina Jalovcová 

Don José, seržant               Valentin Prolat 

Micaela, venkovská dívka Maria Kobielska 

Escamillo, toreador             Roman Janál 

Frasquita, cikánka              Marie Fajtová 

Mercedes, cikánka              Stanislava Jirků 

Zuniga, poručík                   Luděk Vele 

Moralés, seržant                  Jiří Kubík 

Dancairo, pašerák                Jaroslav Březina 

Remendado, pašerák           Václav Lemberk 

 

Cikánky a cikáni, vojáci, uličníci, pašeráci a 

 lid 

Sbor opery ND 

 

Dirigent a klavírní doprovod    David Švec 
 

SOBOTA 24. SRPNA 2013  

V 17 HODIN 
na dolním nádvoří 

 

V 16 hodin vernisáž 

výstavy obrazů 

medailéra, sochaře, kreslíře a 

malíře JIŘÍHO DOSTÁLA 
v Galerii sv. Barbory 

 

Cena vstupenky 150,- Kč 
 

Výtěžek z koncertu půjde ve 

prospěch hradu Grabštejn.  

 

 
 

Kinematograf bratří 
Čadíků 

Hrádek nad Nisou – Horní náměstí, 
letní kino v cenrtu města, začátek po 

setmění, kolem 21. hodiny 

 
26. 8. – Probudím se včera 

27. 8. – Perfect Days 
28. 8. – Okresní přebor – 

poslední zápas Pepíka Hnátka 

 

Sportovní den dětí na 

hřišti v Chotyni 

 
31. srpna 2013  

pořádá T. J. Sokol Chotyně 

 

bližší na plakátech 
 

 

KADEŘNICTVÍ, MASÁŽE, 

PEDIKÚRA v Domě s pečovatelskou 

službou 
Objednávání: 

- masáže u p. R. Křečkové dle dohody na tel. 

739461781 

- pedikúra u p. J. Knigové na tel. 606144291 

- kadeřnictví u p. M. Kolínské každé pondělí 

na tel. 728660949 

 

Pracovní doba na OÚ 
 

pondělí  7 - 11  12 – 17 

úterý  7 – 11  12 – 14.30 

středa  7 – 11  12 – 17 

čtvrtek 7 – 11  12 – 14.30 

pátek  7 – 11  12 – 14.30 
 

 

Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační  

číslo MK ČR E 11 793. 


