
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 26. ledna 2010. 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání  se zúčastnilo 14  

zastupitelů. 
 

2. K výstavbě DPS souhlasí všemi hlasy : 

- s podáním žádosti o dotaci v rámci programu 

LEADER v MAS Podještědí, zažádáno celkem o 

1 793 155,- Kč na parkoviště, chodníky a přístu-

pové komunikace 

- s uzavřením smlouvy o úvěru s Českou spořitel-

nou a.s. na částku 60 milionů  

je nutné uzavřít smlouvu na částku, která byla ve 

výběrovém řízení, samozřejmě takto vysoký úvěr 

nepotřebujeme a jeho konečná výše se upraví 

dodatkem ke smlouvě až bude známé, kolik peněz 

jsme si opravdu půjčili, máme na ministerstvu 

podanou žádost  o dotaci a já pevně věřím a 

doufám, že ji získáme 

na chodníky, parkoviště a přístupové cesty tu 

dotaci již máme téměř jistou 

- s poskytnutím zástavy na úvěr – pozemky pod 

DPS, stavba DPS + případně další objekty 

 – č.p. 75 (Jednota), č.p. 145 (Club), č.p. 143 

(Aliado), č.p. 234 (nová bytovka), č.p. 175, č.p. 

136 a č.p. 22  Grabštejn 
 

3. Bere na vědomí informaci starostky obce o tom, 

že na valné hromadě ČSAD Liberec a.s. dne 25. 

11. 2009 byla schválena restrukturalizace společ-

nosti ČSAD Liberec a.s. se vznikem nových spo-

lečností Severotrans Liberec a.s., Autocentrum-

Nord a.s. a FinReal Liberec a.s. a že se na této 

valné hromadě veřejně zavázal jednatel majoritní-

ho akcionáře LIAD s.r.o. Ing. Petr  Wasserbauer 

k odkupu akcií všech minoritních akcionářů za 

cenu 315,- Kč/akcii tj. za cenu, která byla již dříve 

nabídnuta Statutárnímu městu Liberci a to do 

konce roku 2010. 
 

4. Schvaluje všemi hlasy prodej akcií ČSAD 

Liberec a.s. a jeho nástupnických organizací  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Severotrans Liberec a.s, Autocentrum-Nord a.s. a 

FinReal Liberec a.s.) nejvyšší nabídce s tím, že 

prodejní cena musí být ve výši dříve učiněné na-

bídky Statutárnímu městu Liberci, tj. minimálně 

315,- Kč za akcii (pod pojmem akcie se chápe 

akcie odpovídající akcii původní ČSAD Liberec 

a.s. před rozdělením do akcií ČSAD Liberec a.s. po 

rozdělení a dalších tří nástupnických akciových 

společností) a s tím, že zastupitelstvo obce zmoc-

ňuje primátora města Liberec Ing. Jiřího Kittnera 

realizací nabídky tohoto prodeje z toho důvodu, že 

se představitelé minoritních akcionářů tj. měst a 

obcí dohodli na společném postupu, kdy nabídka 

prodeje bude realizována společně. 

obec vlastní 363 akcií, jedná se tedy o částku 

114 345,- Kč 
 

5. Souhlasí všemi hlasy s uzavřením budoucích 

smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ Distri-

buce na umístění zemních kabelů NN a přípojkové 

pilíře v rámci výstavby inženýrských sítí pro RD 

pod tratí. 
 

 6. Schvaluje všemi hlasy částku 50,- Kč za m2 při 

odkupu pozemků pod vybudovaným chodníkem. 
 

7. Schvaluje všemi hlasy Dodatek číslo 1 k Pravid-

lům o vytvoření účelového fondu obce na opravy, 

modernizaci a rozšíření bytového fondu u poř.č. 02 

– Zřízení malé ČOV – dotace se zvyšuje na max. 

částku 50 000,- Kč, doba splatnosti na 5 let a je 

bezúročná. 

úrok by za pět let u padesáti tisícové půjčky dělal 

více jak šest tisíc 

tímto krokem chceme pomoci hlavně těm našim 

obyvatelům, kteří bydlí blízko potoka nebo řeky a 

vypouštějí nepřečištěné odpadní vody přímo do 

toku – tam při zjištění hrozí opravdu pokuta 

kdo má septik nebo jímku a pravidelně ji nechává 

vybírat, ten se nemusí znepokojovat 

 

Dále se zastupitelé zabývali přípravou rozpočtu na 

rok 2010, rozpočet bude schválený na únorovém 

veřejném zasedání. 

 

Ročník 18                    Únor  2010                   ZDARMA 

 

120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v obci (1890)      

21. června 1975 – slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice 

V roce 1950 byly Chotyně a Grabštejn spojeny do jednoho celku 



Svaz žen Chotyně – ohlédnutí za 
rokem 2009 

 

Jsme na začátku nového roku a neţ 
se pustíme opět do našich akcí, chtěly by-
chom se ohlédnout a připomenout práci a 
aktivity v roce loňském. 21. března jsme po-
řádaly tradiční maškarní ples, tentokrát ve 
stylu „HIPPIES“. Opět byl velmi úspěšný, 
přišlo velké mnoţství lidí jak z Chotyně, tak 
i z Hrádku nad Nisou a okolí a všichni se 
velmi dobře pobavili. 

16. května jsme dobrou večeří a po-
sezením při hudbě v restauraci Club oslavily 
Den matek. 

Kaţdoročně zabezpečujeme občer-
stvení při akci obecního úřadu „Vítání víly 
Nisa“ a zároveň v tento den pořádáme osla-
vu Dne dětí. Letos 27. června se tato akce 
stala i vyvrcholením oslav 600 let od první 
písemné zmínky o obci. Měly jsme před se-
bou úkol zvládnout přípravy i samotný prů-
běh akce – občerstvení, hry a atrakce pro 
děti při velkém náporu dost velkého počtu 
lidí, kteří na oslavy přišli. Vše se nám poda-
řilo za vydatné pomoci našich manţelů zvlá-
dnout a věříme, ţe všech 260 dětí a asi ti-
sícovka dospělých, kteří se na akci sešli, 
bylo s průběhem a organizací spokojeno a 
tento den si hezky uţili. Chtěly bychom také 
poděkovat všem sponzorům a všem, co po-
máhali. 

22. srpna se připravovalo občerstve-
ní pro hosty benefice na hradě Grabštejn, 
kterou pořádá pan Luděk Vele. Jelikoţ jsme 
občerstvení připravovaly i v minulých le-
tech, opět nás p. Vele oslovil a podle chvály 
hostů naše výrobky, které jsme připravily, 
všem velmi chutnaly. 

4. září naše členky opět napekly ko-
láče a buchty na Worldfest, který se konal 
na hradě Grabštejn. 

10. října jsme vyjely na výlet zahrad 
Botanicus a středověké vesničky v Ostré u 
Lysé nad Labem a do skanzenu v Přerově u 
Nymburka, který nám připravila a zařídila 
naše členka p. Holická. Ukončily jsme ho 

výbornou večeří v tamnější restauraci při 
hudbě a tanci. Výlet byl velmi zajímavý a 
moc jsme si ho uţily. 

28. listopadu proběhla výroční 
členská schůze v restauraci Club. Po krátké 
schůzi  jsme si daly chutnou večeři, hezky si 
spolu poseděly, pobavily se a kladně 
zhodnotily práci naší organizace pod 
vedením naší předsedkyně p. Krejcarové. 

5. prosince jsme pořádaly pro děti 
Mikulášskou nadílku v K2 v restauraci U lip. 
Děkujeme p. baţantovi, ţe ochotně poskytl 
veškerý prostor a zajistil bezplatné uvedení 
diskotéky pro děti. Dále děkujeme rodině p. 
Charvátové za čerty s Mikulášem. Těšíme se 
na další spolupráci. 

Před Vánocemi jsme se rozhodly 
udělat dětem v místní MŠ a ZŠ vánoční 
nadílku. Nakoupily jsme z našich fondů 
dárečky v hodnotě 4 500,- Kč, které dětem 
rozdaly pak paní učitelky. Doufáme, ţe byly 
děti spokojené a dárky se líbily. 

24. prosince bylo na hradě Grabštejn 
vánoční rozjímání, kde jsme se jako kaţdý 
rok sešly a popřály si to nejlepší do nového 
roku. 

Rády bychom popřály v letošním roce 
všem hodně zdraví, spokojenosti, pohody a 
pozvali vás na tradiční maškarní ples, který 
se bude konat 20. března tentokrát ve stylu 
„ZDRAVOTNÍCI“. 

Těšíme se na vaši účast !!! 
                za o.s. Svaz ţen Chotyně 

               Kavanová Martina 
 

Obec Chotyně v souladu s Pravidly  

o vytvoření účelového fondu obce na 

opravy, modernizaci a rozšíření 

bytového fondu a dodatku č. 1 
vypisuje 

 

3. 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: 

 



 

Poř.č.  Název/účel         Lhůta   Úrok   Max. 

01   Obnova střechy 8 let 5%   100 tis. 

02   Zřízení malé ČOV 5 let 0%     50 tis. 

03   Izolace proti spodní vodě 

   3 roky 5%     25 tis. 

04   Zateplení obv. zdiva 8 let 5%   100 tis. 

05   Obnova fasády 5 let 5%     50 tis. 

06   Vybudování WC, koupelny. sprch. koutu 

   5 let 5%     50 tis. 

07   Půdní nástavba 8 let 5%   100 tis. 

08   Rozšíření byt. jedn. 8 „ 5%   100 tis. 

09   Vybudování, rekonstrukce ústředního vyt. 

   5 let 5%     50 tis. 

10   Výměna oken a dveří 

   8 let 5%     70 tis. 

 

Přihlášky podle závazného formuláře včetně v něm 

uvedených příloh je nutno podat do 9. března 2010 

do 14 hodin na podatelnu Obecního úřadu 

Chotyně. 

 

O všech přihláškách bude rozhodnuto najednou 

dne 9. 3. 2010. O výsledku výběrového řízení 

budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně a 

vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření 

smlouvy o půjčce. Právo uzavření smlouvy zaniká, 

pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 

30 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového 

řízení. 

   Jana Mlejnecká, starostka 

 

Obecní statistika k začátku 
roku 2010 

(v závorce rok 2009) 
 

Celkem obyvatel  908 (898) 
z toho  muži   458 (455) 
 ženy   450 (443) 
 
Věková skupina M  Ž 
0-2   14 (11)  20 (13) 
3-4   11 (14)  7 (8) 
5   5  (6)  6 (0) 
6-9   23 (19)  10 (15) 
10-14   26 (35)  23 (27) 
15-19   35 (37)  31 (27) 
20-24   31 (28)  32 (31) 
25-29   32 (27)  23 (27) 
30-34   35 (45)  36 (41) 
35-39   60 (54)  47 (40) 
40-44   25 (21)  25 (23) 
45-49   24 (22)  20 (23) 
50-54   22 (25)  31 (32) 

55-59   32 (36)  41 (43) 
60-64   39 (33)  39 (31) 
65-69   22 (18)  22 (27) 
70-74   8 (10  13 (8) 
75 a více  14 (14)  24 (27) 
 

MASOPUST 
Jak se slaví a jak vypadá 

průvod. 
Obchůzky masek neměly obvykle závazná 
pravidla, záleţelo většinou na vtipu a poho-
tovosti „maškarádů“, jaké taškařice se bu-
dou provádět. Hlavním smyslem bylo pobavit 
sousedy i sebe. Čím byla maska pitvornější a 
budila větší pozornost, tím bylo lépe. Při ná-
vštěvách domů se zpívalo, tancovalo, předná-
šely se vinše, ţertovalo se na úkor hospodá-
ře a hospodyně. Masky byly všude pohoštěny 
něčím k zakousnutí a především pálenkou a 
pivem, které ještě zvyšovaly veselí a rozpu-
stilost. Masky také dostávaly výsluţku – pe-
níze, mouku, vejce, máslo, mák, jablka. za 
tyto dárky chasa pila večer v hospodě.  
Masky byly rozmanité a závisely na vtipu a 
šikovnosti mládenců. Bývalo však i několik 
masek tradičních, které se kaţdoročně 
objevovaly. Pravidelně v průvodu chodíval 
medvěd někdy vedený na řetězu medvědá-
řem. Medvěd měl na sobě buď na ruby obrá-
cený koţich či oděv z pytloviny, pošitý hra-
chovinou, na hlavě mu seděla umně zhotove-
ná medvědí hlava. Jinou tradiční maskou by-
la klibna (šiml, kobyla, koníček) skrývající 
často dvě osoby. V Jungmannově slovníku 
z poloviny 19. století se popisuje: „klibna, 
maškara, příšera slonu podobná …; postaví se 
jedna osoba zrovna, majíc v ústech něco po-
dlouhlého, co by zuby a nos představovalo, 
druhá osoba se za první sehne, hlavu svou za 
její zády kladouc, a vše se jakousi plachtou 
přikryje.“ Jí podobná byla brůna ze sever-
ních Čech, jeţ však měla na hlavě rohy, aby 
budila hrůzu. Objevovala se i maska jezdce 
na koni, častý byl Ţid s pytlem nebo rancem 
na zádech, bába s nůší, kominík se ţebříkem, 
kozel a řada dalších. Při obchůzce měly čas-
to jednotlivé masky předepsáno, jak se mají 



ve svém přestrojení chovat – medvěd strašil 
malé děti, Ţid vyjadřoval nespokojenost 
s dárky, protoţe mu připadaly malé. Lidé vě-
řili, ţe pokud budou o masopustu tancovat 
přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, čas-
to jako cizinec v zeleném kabátě. 

 
U nás půjde masopustní průvod 

v sobotu 27. února. Vyjde kolem 
půl druhé od sokolovny, každý se 

může přidat. 
 

Z Krušnohorského kalendáře 
z roku 1904 

únor – jména – Ignác, Blaţej, Veronika, 
Háta, Dorota, Romuald, Mikat, Apolena, 
Školastika, Eufrosina, Boţena, Eulalie, 
Jordán, Valentin, Faustin, Juliana, Šimon, 
Mansvet, Konrád, Eleuter, Eleonora, 
Eberhard, Serenius, Matěj, Valburga, 
Alexandr, Leksa, Leandr, Roman, Osvald 
 

 

KINO CHRASTAVA 
čtvrtek 18.2. ve 20 hod. ZOUFALCI – český film 

pátek 19.2. ve 20 hod. ZACK A MIRI TOČÍ 

PORNO – americká komedie 

úterý 23.2. v 19 hod. AVATAR – USA – sci-fi 

čtvrtek 25.2. v 18 hod.  KRTEK A HODINY a 

jiné pohádky. 

čtvrtek 25.2. ve 20 hod. SHERLOCK HOLMES 

 

Tělocvičná jednota SOKOL 

Chotyně vás zve na tradiční 

 

SOKOLSKÝ PLES 
V sobotu 20. února 2010  

od 20 hodin v sokolovně. 

Hraje skupina BROK. 

Bohatá tombola. 

 

Přijďte podpořit naše sokoly!!! 
 

Tělocvičná jednota SOKOL 

Chotyně vás zve na tradiční 
 

Dětský maškarní 

karneval 
v neděli 21. února 2010 od 14 hodin 

v sokolovně 

vstupné dobrovolné 

 
Mnozí řidiči si letos musejí 

povinně vyměnit řidičské 

průkazy 
Odbor dopravy KÚ LK upozorňuje, že 

rozhodujícím hlediskem pro výměnu 

dosavadních řidičských průkazů je datum 

vydání zapsané v těchto průkazech. 

 

Pro průkazy vydané v období od 1. ledna 

1994 do 31. prosince 2000 je výměna nutná 

do 31. prosince 2010 !!! 

 

Pokud by řidič nedodržel příslušnou lhůtu 

stanovenou pro výměnu, pozbývá dosavadní 

řidičský průkaz platnosti. Je proto třeba 

pamatovat na lhůty stanovené zákonem pro 

výměnu. 

Výměnu řidičského průkazu provádíte na 

Magistrátě v Liberci a potřebujete k tomu – 

občanský průkaz, dosavadní řidičský 

průkaz a jednu fotografii 3,5 x 4,5 cm (musí 

odpovídat podobě řidiče v době výměny). 
 
 

Veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva 

se koná v úterý 23. února 2010 

od 18 hodin v restauraci CLUB 
Program: 

1/ Rozpočet obce na rok 2010  

2/ Prodeje pozemků z majetku obce 

3/ Odkoupení pozemku do majetku obce 

4/ Různé 
 

Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 

MK ČR E 11 793. 


