
 

 

 

 

 

 

 

 
Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 1. října 2013. 

 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14 

členů zastupitelstva. 

 

2. Všemi hlasy přítomných souhlasí se zrušením 

části usnesení č. 5/VI/2013 z veřejného zasedání 

konaného dne 25. června 2013, které se týká 

prodeje 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. 

 

3. Všemi hlasy přítomných schválili hospodaření 

obce k 31. 8. 2013 – dále v Chotyňáčkovi. 

 

4. Všemi hlasy přítomných souhlasí se změnou 

zimní údržby silnice III/2711 mezi Bílým 

Kostelem nad Nisou a Chotyní z inertní na 

chemickou.  

Asi po třech letech různých žádostí se konečně 

podařilo, aby tato silnice podél Nisy byla až do 

Bílého Kostela nad Nisou v zimě solená. Bylo třeba 

k tomu přijmout usnesení a zaslat ho na Krajskou 

správu silnic Libereckého kraje, protože někde prý 

se najdou jedinci, kteří proti solení vystupují.  

 

5. Schvalují tyto prodeje pozemků: 

- p.p.č. 58/3, zahrada o velikosti 451 m2 v k.ú. 

Grabštejn za částku 25,- Kč/m2, celkem 11 275,- 

Kč 

- p.p.č. 774/14, orná půda o velikosti 525 m2 , k.ú. 

Chotyně za částku 15,- Kč/m2, celkem 7 875,- Kč 

- p.p.č. 774/13, orná půda o velikosti 527 m2 v k.ú. 

Chotyně za částku 15,- Kč/m2, celkem  7 905,- Kč 

- p.p.č. 58/1, zahrada o velikosti 2 623 m2 v k.ú. 

Grabštejn, celkem 39 345,- Kč 

- p.p.č. 249/22, zahrada o velikosti 64 m2 v k.ú. 

Chotyně, celkem  1 600,- Kč 

 

6. Všemi hlasy přítomných schválili Smlouvu o 

zřízení věcného břemene mezi obcí Chotyně a 

RWE GasNet s.r.o. k p.p.č. 1048/2, 775/1 a 774/1 

v k.ú. Chotyně. Smlouva se týká plynárenského 

zařízení „STL plynovod a přípojky pro 11 RD 

v Chotyni“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Všemi hlasy přítomných schválili Dohodu o 

zrušení podílového spoluvlastnictví k nemovitosti 

č.p. 156 a Prohlášení vlastníka budovy dle § 4 zák. 

č. 72/1994 Sb. o vymezení bytových jednotek, 

určení společných částí budovy a vymezení 

spoluvlastnických podílů ke společným částem 

budovy týkající se budovy č.p. 156 Chotyně na st. 

p.č. 181 v k.ú. Chotyně. 

 

8. Všemi hlasy přítomných souhlasí s příjmem 

daru p.p.č. 782/11 a 782/12. 

Jedná se o potok a svah od rybníka Zaďáku u 

silnice vedoucí k železničnímu viaduktu. Po silných 

deštích na začátku léta se tam vše bortí, hrozí 

zacpání potoka a potom vše poteče rovnou do 

středu obce. Přijali jsme tyto pozemky jako dar, 

abychom mohli požádat o dotaci na odstranění 

škod na ministerstvu. 

 

9. Schvaluje všemi hlasy přítomných Uznání 

závazku ve výši 1 121 851,- Kč a Dohodu o 

splátkách uzavřenou mezi Evosou spol. s r.o. se 

sídlem Frýdštejn 72 a obcí Chotyně. 

 

10. Schvaluje všemi hlasy přítomných  Zástavní 

smlouvu na stavbu č.p. 163, stojící na stavební 

parcele č. 159 a st.p.č. 159, zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 424 m2 v k.ú. Chotyně ve 

prospěch EVOSY spol. s r.o. po dobu splacení 

peněžité pohledávky ve výši 1 121 851,- Kč. 

 

11. Schvaluje všemi hlasy přítomných podání 

žádosti do dotačního titulu 2 MMR, podprogramu 

Obnova obecního a krajského majetku po živelních 

pohromách v roce 2013, který je určen na náhradu 

škod způsobených živelními pohromami mimo 

období vyhlášeného stavu nebezpečí – úprava 

svahů a vodního toku – p.p.č. 782/11 a 782/12, obě 

v k.ú. Chotyně. 

 

Skládka Gesty Rynoltice 
v Chotyni ukončila příjem 

odpadu 
V dubnu 2013 bylo obci oznámeno, že k 15. 
květnu 2013  skládka zastavuje příjem  komu-
nálního směsného odpadu na skládku v Cho-
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tyni. Následně mi bylo vysvětleno, že při za-
měřování k rekultivaci bylo zjištěno, že sklá-
dka je již téměř plná, chybí vyplnit jen část a 
Gesta nyní zvažuje, co pro ni bude ekonomi-
cky nejvýhodnější, čím a jak ji zaplnit. Dále se 
na skládku vozí zelený odpad a stavební suť. 
Asi po měsíci a půl bylo povoleno Chotyni 
sem ukládat směsný komunální odpad.  
Že skládka nebude fungovat 20 let, jak před 
třemi lety slibovali, to bylo jasné. Ale docela 
jsme potřebovali její funkčnost aspoň do ko-
nce letošního roku. Je to pro nás výpadek 2 – 3 
milionů ročně. Dlužíme dvěma firmám  část-
ku cca 2,5 milionu korun a s příjmem ze sklád-
ky jsme na splacení počítali. Dobrá situace to 
pro nás nebyla, ale okamžitě jsme začali jed-
nat s firmami o splátkových kalendářích a po-
dařilo se rozumné splátky vyjednat. Splácíme 
úvěr na Dům s pečovatelskou službou a plní-
me splátkové kalendáře – daří se, ale není to 
lehké, proto prosím o shovívavost s požadav-
ky na obec.  
Na druhou stranu jsem ráda, že skládka bude 
zrekultivovaná, protože její zápach, zvláště 
v několika posledních měsících, je dosti nepří-
jemný. Na můj dotaz, proč tak zapáchá a zda 
se s tím dá něco dělat, mi bylo sděleno: 
- zápach na skládce je organického původu 
- jedná se o průsakové vody ze skládky, které 
jsou zadrženy v tělese skládky a následně prů-
sakem odtékají do jímky průsakových vod, 
odtud se zpětným rozstřikem vracejí zpět do 
tělesa skládky za účelem snížení prašnosti 
- na základě rozborů tyto průsakové vody se 
odvážejí k likvidaci na čistírnu odpadních vod 
- nakládání s vodami je v souladu s podmín-
kami Integrovaného povolení a provozním 
řádem zařízení 
- provoz skládky je těsně před ukončením 
skládkování 
- v průběhu roku 2014 bychom po schválení 
rekultivačního projektu začali s rekultivací 
skládky 
- na základě této skutečnosti se množství 
průsakových vod v tělese skládky do 
budoucna sníží, tím bude eliminován 
současný zápach 
 
Nebojte, tato odpověď mě neuspokojila a 
budu zjišťovat dál, co se s tím zápachem 
dělat. 

 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM 

ROCE 2013/2014 
  Zahájení školního roku proběhlo 2. 

září 2013. Ředitel školy Mgr. Petr Kruliš 

spolu s paní starostkou a místostarostkou 

slavnostně přivítali 13 prvňáčků, na které 

v jejich budoucí třídě čekaly balíčky s po-

můckami a drobné sladkosti zakoupené z fi-

nančních prostředků SRPŠ.  Od září na naší 

škole opět externě působí školní psycholog, 

který bude nápomocen při řešení eventuál-

ních výchovných i výukových problémů.  V 

říjnu zahájí činnost zájmové útvary – KE-

RAMIKA, VAŘENÍ, SPORTOVNÍ KROU-

ŽEK, AEROBIC, FLÉTNY, ANGLICKÝ JA-

ZYK a TURISTICKÝ KROUŽEK. Nadále se 

snažíme do výuky zavádět nové prvky, které 

dětem zpestří výuku. Máme za sebou první 

rok využívání iPadů ve výuce, je skutečností, 

že vyučování nejen zatraktivnily, ale také 

žáky podněcují k větší aktivitě. Bohužel tyto 

pomůcky mají poměrně vysokou pořizovací 

hodnotu. Vize, že by alespoň dvojice žáků 

disponovala jedním iPadem je naším společ-

ným cílem. Proto i touto cestou se snažím 

oslovit možné sponzory. K dalším prioritám 

patří vytvářet příznivé psychosociální klima 

ve škole, podporujeme zdravý životní styl, 

rozvoj sociálních a komunikačních dovedno-

stí žáků, i v tomto školním roce budou reali-

zovány preventivní programy ve spolupráci s 

obecně prospěšnou společností MAJÁK, je-

jíž tým lektorů se zaměřuje na podporu 

komplexní výchovy s důrazem na vnímání 

vnitřní hodnoty člověka. 

Rozdělení tříd:  

1. ročník 13 žáků třídní učitel Mgr. Petr 

Kruliš 

2. ročník 9 žáků třídní učitelka Mgr. Tereza 

Kodymová 

3. ročník 10 žáků třídní učitel Mgr. Ivan 

Hrbek 

4. ročník 14 žáků třídní učitelka Mgr. Hana 

Köhlerová 



5. ročník 6 žáků třídní učitel Mgr. Ivan 

Hrbek 

Tento školní rok je opět plný akcí, 

mimo jiné v měsíci listopadu se žáčci čtvr-

tého ročníku v rámci spolupráce se školou 

z německého Oberlandu zúčastní plave-

ckého týdne. Výčet dalších plánovaných 

aktivit nabízíme zde: 
ZÁŘÍ   2. 9. 2013 1. ročník, třídní 

schůzka během první vyučovací 
hodiny  

 5. 9. 2014 MĚSTSKÁ POLICIE 
přednáška o BESIPu 

 9. 9. 2013 Úvodní hromadné 
třídní schůzky  

 13. 9. 2014 Úklid okolí hradu 
Grabštejn  

 30. 9. 2014 Školská rada  

 Začíná sběr žaludů a kaštanů  
ŘÍJEN  NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC, 

představení 2. -5. roč. BIBLICKÉ 
PŘÍBĚHY  

 10. 10. 2013 Hromadná 
sběrová akce 

 DRAKIÁDA společně s 
předškoláky 

 Sběr žaludů a kaštanů  
LISTOPAD  4. – 8. 11. 2013 plavecký týden 

4. ročník 

 12. 11. 2013 od 9h Slavnostní 
předávání slabikářů v místní 
knihovně 

 Zubař – preventivní prohlídka 

 Ukončení sběru kaštanů a 
žaludů  

 29. 11. 2013 Rozsvícení 
vánočního stromu  

PROSINEC  5. 12. 2013 Mikulášská nadílka  

 12. 12. 2013 Vánoční 
představení pro důchodce 
v KLUBU  

 19. 12. 2013 VÁNOČNÍ DÍLNY 
GRABŠTEJN  

 20. 12. 2013 promítání 
v multifunkčním sále BRÁNY 
TROJZEMÍ v Hrádku nad Nisou 

  21. 12 – 5. 1. 2014 Vánoční 
prázdniny 

LEDEN  6. 1. 2014 TŘI KRÁLOVÉ (5. 
ročník, obchůzka po vsi) 

 6. 1. 2014 DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ dopoledne, pololetní 
třídní schůzky od 16 hodin 

 15. 1. 2014 ZÁPIS DO 1. 
ROČNÍKU od 15h do 18h 

 30. 1. Výpis vysvědčení + 

bruslení v Jonsdorfu 
ÚNOR  4. 2. 2014 Návštěva 

předškoláků ve škole 

 NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC 1. – 
3. roč. O BERÁNKOVI  

 16. 2. 2014 Sběr  

 DIVIZNA – ekologický program 
– Příběh opravdového semínka 

 Vybíjená  

 Florbal  
BŘEZEN  20. 3. 2014 EXKURZE DO SVK 

(1. a 2. ročník)  

 21. 3. 2014 VEČERNÍ 
PŘEDČÍTÁNÍ V KNIHOVNĚ (1. a 
2. ročník) 

 programy prevence MAJÁK 
DUBEN  16. 4. 2014 VELIKONOČNÍ 

DÍLNY NA GRABŠTEJNĚ 

 17. 4. – 18. 4. 2014 
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 

 MC´s CUP fotbal  
KVĚTEN  NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC, 

KOUZELNÝ DŮM 1. – 5. ročník 

 ZUBAŘ 

 16. 5. 2014 GRABŠTEJN – 
Večerní prohlídka (3. -5. 
ročník) 

 TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU 

 Atletické závody  

 15. 5. 2014 SBĚR 

 DIVIZNA – Barevný svět zvířat – 
ekologický program v Liberci 

 ATLETICKÝ TROJBOJ OKRESNÍ 
KOLO (1. – 5. roč.) 

 30. 5. 2014 POŽÁRNÍ POPLACH, 
CVIČNÉ OPUŠTĚNÍ BUDOVY 

 30. 5. 2014 DEN S IZS  
ČERVEN  2. 6. 2014 závěrečné třídní 

schůzky od 16 hodin 

 DOPRAVNÍ SOUTĚŽ na Kristýně  

 ATLETICKÝ TROJBOJ KRAJSKÉ 
KOLO (1. – 5. roč.) 

 21. 6. 2014 VÍLA NISA 
vystoupení společně s MŠ 

 23. 6. 2014 ŠKOLNÍ VÝLET – 
Návštěva indiánské vesnice   

 27. 6. 2014 vysvědčení, 5. 
ročník slavnostní předání 
vysvědčení na Grabštejně 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

K 1. 9. 2013 bylo do MŠ zapsáno 46 dětí, te-

dy maximální kapacitní stav zařízení. Z cel-



kového počtu dětí je 24 děvčat a 22 chlap-

ců. Děti se vzdělávají ve dvou třídách. 

V oddělení mladších dětí je umístěno 22 dě-

tí ve věku 2 – 3 roky. Do oddělení starších 

dětí dochází 24 dětí ve věku 4 – 6 let. Pro 

letošní rok byly uděleny čtyři odklady školní 

docházky. 

    Od října byly ve školce otevřeny dva 

kroužky. Předškolním dětem byl nabídnut 

kroužek flétniček, pod vedením p. Jiřiny Ši-

tinové, do kterého se pro letošní rok přihlá-

silo 10 předškoláků. Tento kroužek probíhá 

každou středu od 12:00 hodin v herně 

velkých dětí.  

A kroužek aerobiku, kterého se účastní vše-

chny děti z velkého oddělení, je zařazen 

v úterních dopoledních hodinách a vede ho 

p. Andrea Adamová. 

Od konce října bychom rádi začali s pravi-

delným saunováním. Saunovat se budeme 

každou středu v dopoledních hodinách. Dě-

tem, které do sauny chodit nebudou, bude 

nabídnut náhradní program – vycházka, či 

aktivity v herně. 

Další akce čekají na děti celý školní rok. 
- 21. 10. Divadelní představení v MŠ „Perníková 

chaloupka“ 

- 22. 10. Ekohra v terénu „Den stromů“ 

- 29. 11. Rozsvícení vánočního stromu – 

vystoupení pro veřejnost 

- 5. 12. „Čertí rej“ – Mikulášská besídka v MŠ 

tak trochu jinak 

- 17. 12. Vánoční besídka – vystoupení pro rodiče 

- 17. 1. Divadelní představení v MŠ „O skřítcích 

Usínáčcích“ 

- 20. 2. Karneval 

- 21. 3. Divadelní představení v MŠ „O 

neposlušných kůzlátkách“ 

- Vítání jara – průvod obcí, vynášení Morany 

- 8. 4. Exkurze do VKK Donín – prohlídka kravínu, 

dojírny a zemědělské techniky 

- 30. 4. Čarodějnický den 

- 14. 5. Divadelní představení v MŠ „O zvědavé 

jitrnici“ 

- 22. 5. Jarní besídka – vystoupení pro rodiče 

- 29. 5. Návštěva knihovny 

- 30. 5. Den dětí – den s IZS 

- 13. 6. Rozloučení s předškoláky – předávání 

dárečků, hra v terénu, nocování v MŠ 

- 21. 6. Víla Nisa – vystoupení pro veřejnost 

 

Plán akcí ZŠ a MŠ na tento školní rok je 

zveřejněn prostřednictvím internetových 

stránek školy (www.skolachotyne.cz). 

 
Hospodaření obce k 31. 8. 2013  

Příjmy 

Rozpočet po změnách    Plnění  % 

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 

1 800 000  1 258 877 69,9 

Daň z příjmu FO ze SVČ 

50 000   42 980  86 

Daň z příjmu FO z kap. výnosů 

160 000  130 416 82 

Daň z příjmu právn. osob 

1 900 000  1 355 781 71 

Daň z příjmu PO za obce 

464 170  464 170 100 

DPH 

3 300 000  2 620 602 79,4 

Poplatky za uložení odpadu 

3 000 000  784 399 26,2 

Odvody za odnětí půdy 

300 

Poplatky za odnětí poz. plnění funkci  lesa 

1 000   1 441  144 

Poplatek za likvidaci komun. odpadu 

365 000  301 534 82,6 

Poplatek ze psů 

12 000   12 233  101,9 

Poplatek za užívání veř. prostranství 

400 

Odvod loterií a podob. her, ne VHP  

20 000   31 583  157,9 

Odvod z výherních hracích přístrojů 

200 000  103 739 51,9 

Správní poplatky 

30 000   18 130  60,4 

Daň z nemovitostí 

700 000  369 322 52,8 

Splátky půjčených prostředků od obyvatel 

200 000  124 752 62,4 

Dotace na prez. volby 

27 300   18 633  68,3 

Dotace na veřejnou správu 

166 900  111 264 66,7 

Dotace ze státního rozpočtu 

288 000  287 589 99,9 

Neinvestiční dotace od kraje 

   117 523 

Neinvestiční dotace – mezinár.  (CAS) 

1 107 000  581 332 52,5 

Neinvestiční dotace – MMR (CAS) 

300 000  254 942 85 

http://www.skolachotyne.cz/


Investiční dotace – mezin. (CAS) 

5 375 000  5 374 731 100 

Správa v lesním hospodářství 

5 000   1 200  24 

Odvádění a čištění odpad. vod 

45 000   38 830  86,3 

Příjmy – knihovna  

4 000   4 345  108,7 

Kultura 

40 000   3 000  7,5 

Bytové hospodářství – služby + nájem 

1 180 000  792 792 67,19 

Příjmy – nebyt. hospodářství 

200 000  155 328 77,7 

Pohřebnictví 

25 000   20 476  81,9 

Výstavba inž. sítí pod tratí 

500 000  352 715 70,5 

Pronájmy a prodeje pozemků 

600 000  90 289  15,1 

Sběr a svoz kom. odpadu – EKOKOM 

30 000   15 576  51,9 

Péče o veř. zeleň 

1 000 

Dům s pečovatelskou službou 

1 355 000  964 301 71,2 

Krizové řízení – příjem daru pro rodinu 

   28 054 

Požární ochrana 

37 000   24 409  66 

Činnost místní správy 

6 000   3 712  61,9 

Příjmy celkem   

23 495 070  16 861 000 71,8 

 

Výdaje 

Péče o zvířata 

25 000   14 319  57,3 

Správa v lesním hospodářství 

10 000   3 630  36,3 

Internet 

10 000   6 905  69 

Silnice – údržba, opravy 

100 000  105 138 105,1 

Studie – chodník 

   11 979 

Provoz veřejné siln. dopravy 

83 700   83 700  100 

Pitná voda 

20 000   4 638  23,2 

Čistička 

90 000   51 217  56,9 

Lávky a mosty – povodně  

420 000  440 000 104,8 

ZŠ a MŠ Chotyně 

1 801 000  818 514 45,5 

 

Činnosti knihovnické 

45 000   19 768  43,9 

Kultura 

140 000  92 008  65,7 

Ostatní tělov. činnost 

250 000  169 572 67,8 

Ostatní zájm. činnost 

40 000   22 800  57 

Bytové hospodářství 

1 035 000  879 849 85 

Nebytové hospodářství 

100 000  117 821 117,9 

Veřejné osvětlení 

315 000  224 295 71,2 

Pohřebnictví 

10 000   3 325  33,3 

Inženýrské sítě pod tratí 

1 414 000  350 000 24,8 

Komunální služby 

300 000  284 444 94,8 

Sběr a svoz nebezp. odpadu 

6 000 

Sběr a svoz komun. odpadů 

900 000  504 372 56 

Péče o vzhled obce 

80 000   62 765  78,5 

Pečovatelská služba 

10 000   2 886  28,9 

Dům s pečovatelskou službou 

4 027 873  1 864 869 46,3 

Ochrana obyvatelstva 

10 545 

Krizové řízení – odeslání daru + PHM 

   46 672 

Bezpečnost a pořádek 

180 000  90 000  50 

Požární ochrana 

1 225 455  1 131 784 92,4 

Zastupitelstva obcí 

1 133 000  683 554 60,3 

Volby 

27 300   18 633  68,3 

Činnost místní správy 

2 989 000  2 180 913 73 

Platby daní 

464 170  468 382 101 

Výdaje celkem 

17 263 043  10 758 754 62,3 

 

Volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České 

republiky 
Volby se konají ve dvou dnech, kterými jsou 

pátek 25. října 2013 a sobota 26. října 



2013, hlasování probíhá v pátek od 14.00 do 

22.00 hodin a v sobotu od 08.00 do 14.00 

hodin. Voličem je státní občan České repu-

bliky, který alespoň druhý den voleb dosáhl 

věku nejméně 18 let. 

 

V naší obci je volební místnost v klubovně 

hasičů – Chotyně č.p. 200. 

 

Volič po příchodu do volební místnosti pro-

káže okrskové volební komisi svou totožnost 

a státní občanství České republiky platným 

občanským průkazem nebo platným cestov-

ním, diplomatickým nebo služebním pasem 

České republiky anebo cestovním průkazem. 

Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování 

umožněno. Je tedy nezbytné, aby měl volič 

u sebe potřebné doklady. 

 

Hlasovací lístky všem již byly doručeny. 

Pokud by se vám nějak znehodnotily, můžete 

o nové požádat ve volební místnosti v době 

voleb. 

 

Ve volební místnosti se musíte s úřední 

obálkou odebrat do prostoru určeného k ú-

pravě hlasovacích lístků. V případě, že se 

volič neodebere do tohoto prostoru, nebude 

mu hlasování umožněno. 

V tomto prostoru vhodíte do úřední obálky 

pouze jeden hlasovací lístek té politické 

strany, politického hnutí či koalice, pro kte-

rou jste se rozhodli hlasovat. Zároveň mů-

žete u čtyř kandidátů na tomto lístku za-

kroužkováním pořadového čísla tyto kandi-

dáty upřednostnit. 

 

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu 

hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku 

s hlasovacím lístkem před okrskovou volební 

komisí do volební schránky. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 

přípustné. S voličem, který nemůže sám 

upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu 

anebo nemůže číst nebo psát, může být 

v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích 

lístků přítomen jiný volič, nikoliv člen 

okrskové volební komise, a hlasovací lístek 

za něho upravit, vložit do úřední obálky, 

popřípadě i úřední obálku vložit do volební 

schránky. 

 

Volič může požádat ze závažných (zejména 

zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech 

voleb okrskovou volební komisi o to, aby 

mohl hlasovat mimo volební místnost. 

V takovém případě okrsková volební komise 

vyšle k voliči dva své členy s přenosnou 

vole-bní schránkou, úřední obálkou a 

hlasovacími lístky. 

 

Tolik úřední a dané k volbám. Já vždy říkám, 

že kdo chce nadávat jakýmkoliv směrem, 

měl by volit. Vím, že okolnosti, vše, co se 

děje na politické scéně napříč politickým 

spektrem a s tím související nálada volbám 

příliš nepřeje. Ale buďme k sobě upřímní. 

Pokud chceme, nejsme líní, tak se líp máme. 

Je jasné, že vždy budeme říkat, že se 

můžeme mít ještě líp.  

Já osobně volím vždy pravici. Při minulých 

parlamentních volbách jsem uvěřila věcem 

veřejným a strašně jsem toho litovala. Teď 

je pro mě pouze jedna strana, která mi tu 

jasnou pravici představuje. 

Takže, volte, koho chcete – o kom si myslí-

te, že mu na té naší republice aspoň trochu 

záleží. 

                                     starostka 

 

Jedno upozornění na 
zákonnou povinnost 

Setkala jsem se s tím a byla jsem dost překva-
pená. Od roku 2012 je zákonná povinnost u 
nemocných mít u domu nebo bytu zvonek a 
řádně označený dům nebo byt. Pokud to ne-
máte a kontrola vás nenajde nebo se na vás 
nedozvoní, finančně vás postihne na nemo-
cenských dávkách. 
 

Stoleté výročí 
Myslivecké sdružení Chotyně v roce 2014 

oslaví 100. výročí provozování myslivosti 

v obci. 



V roce 1914 několik chotyňských sedláků za-

ložilo Honební společenstvo, tedy obdobu 

toho současného. Mezi zakládajícími členy 

Honebního společenstva byl i děda Luďka 

Morgensterna sedlák pan Schwarz. HS pro-

vozovalo myslivost do druhé světové války, 

během níž držel honitbu továrník ze Žele-

zného Brodu. Po skončení války byla obno-

vena činnost HS, nějaký čas honitbu provo-

zovalo JZD. Začátkem 50. let byl založen 

Myslivecký spolek, který se během krátké 

doby změnil na mysliveckou společnost 

Hubert a následně na Myslivecké sdružení. 

To je ve stručnosti vše kolem vzniku mysli-

vecké organizace. Chceme, aby oslavy pro-

běhly co nejdůstojněji s patřičnou úctou 

k myslivosti a ochraně přírody. Tyto se 

uskuteční v červnu – Měsíci myslivosti, 

konkrétně 14. června 2014 v odpolední době. 

                                Krejčík V. st., předseda 
 

Poděkování 
Děkujeme panu Adolfu Vašíčkovi, 
novému obyvateli v Domě s pečova-
telskou službou, za darování LCD 
televize naší škole. 
 

Výstraha – upozornění 
pro rodiče 

Objekt továrny – bývalé Pragovky – začí-
ná být v hodně špatném stavu, myslím, že 
v mnohých prostorách tam už hrozí zříce-
ní. Proto prosím rodiče, upozorněte děti a 
dohlédněte na to, aby objekt nenavštěvo-
valy. 
 

Program kina Brána Trojzemí 
čtvrtek 24. 10. a neděle 27. 10. od 19.30 

hodin MACHETE ZABÍJÍ 

Akční krimi USA, Rusko. Příst. od 15 let, 

titulky, 120 minut, vstupné 110,- Kč. 

 

pátek 25. 10. a sobota 26. 10. od 19.30 

hodin PŘÍBĚH KMOTRA 

České kriminální drama. Příst., 99 minut, 

vstupné 120,- Kč. 

 

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 (2D i 

3D) 

3D od čtvrtka 24. 10. do soboty 26. 10. od 

17 hodin 

2D neděle 27. 10. od 17 hodin 

Animovaná komedie USA. Příst., 96 minut, 

vstupné 3D 155,- Kč/děti 135,- Kč, 2D 120,- 

Kč/děti 100,- Kč 

 

čtvrtek 31. 10. a pátek 1. 11. od 19.30 hodin 

ZUZANA MICHNOVÁ – JSEM SLAVNÁ 

TAK AKORÁT 

Český dokument. Příst., 94 minut, vstupné 

80,- Kč 

 

sobota 2. 11. od 19.30 hodin DIANA 

Britské životopisné drama. Příst., 108 minut, 

titulky, vstupné 100,- Kč 

 

od čtvrtka 7. 11. do neděle 10. 11. od 17 

hodin HUSITI 

Česká animovaná komedie. Příst., 85 minut, 

vstupné 100,- Kč. 

 

T. J. Sokol Chotyně ve 

spolupráci s obcí Chotyně a 

hradem GRABŠTEJN 
pořádá  

 

v pátek 1. listopadu 2013  
 

LAMPIÓNOVÝ 

PRŮVOD NA HRAD 

GRABŠTEJN 
 

Sraz v 17.00 hodin před sokolovnou 

v Chotyni. 

Na hradě zajištěn program a 

občerstvení pro děti.  

Dospělí si budou moci zakoupit 

medovinu. 



Na Obecním úřadu si můžete 

zakoupit lampion na baterie za 103,- 

Kč. 

V ceně je lampion, hůlka a 2 baterie. 

 

Pronájmy hrobových 

míst 
Koncem loňského roku skončila většina smluv 

o pronájmu hrobového místa na místním hřbi-

tově. Je nutno uzavřít nové smlouvy. Výše 

poplatku se nezměnila – 3,- Kč za m2 prona-

jaté plochy + 20,- Kč roční údržba, takže 

klasický urnový hrob vychází na částku 230,- 

Kč na 10 let. 

Žádáme vás o kontrolu vašich smluv a pokud 

zjistíte, že již máte smlouvu propadlou, do-

stavte se na OÚ Chotyně uzavřít novou 

smlouvu. 

 

Do konce listopadu je třeba 

zaplatit druhou část 

poplatku za likvidaci 

odpadu. 

 
Firma zabývající se zpracováním odpadů 

Gesta, a.s.hledá nové spolupracovníky: 
 

Manipulační dělník–skladování odpadů  
 

Popis pracovního místa: 

Manipulační práce při ukládání odpadů na 

skládce v obci Chotyně. Obsluha váhy a 

vedení evidence na PC. Obsluha dalších 

technických prostředků a mechanismů 

skládky.  
 

Požadujeme: 

SŠ vzdělání, 

Základní znalosti obsluhy PC 

řidičský průkaz: B, C 

pečlivost a přesnost, 

aktivní přístup a samostatnost,  
 

Nabízíme: 

odpovídající ohodnocení a pracovní 

podmínky, 

zázemí a dobré pracovní prostředí ve stabilní 

společnosti, 

možnost vzdělávání a osobního rozvoje, 

V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-

mail: makarova@gesta.cz, tel.: 702 062 758.  

 

FK Chotyně 2012 
zve na fotbalové utkání Okresní 

soutěže dospělých III. třídy 

JIH, 1. kolo 

 

FK CHOTYNĚ vs. VESEC 

 

Zápas se uskuteční na travnatém 

hřišti v Chotyni v sobotu 26. 10. 

2013 od 14.30 hod. 

Těšíme se na skvělou diváckou 

kulisu výborných chotyňských 

fanoušků. 

Občerstvení zajištěno. 

 
 

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 

 

PRÁCE S PÁSOVÝM 
MINIBAGREM 

terénní úpravy, výkopové práce, 
možnost převozu materiálu 

tel. 607 142 875 
 

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 
tel. 606 261 469 

e-mail: derflmiroslav@seznam.cz 
 
 

Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační  

číslo MK ČR E 11 793. 
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