
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chotyně se bavila 
     Zařídit provizorní nemocnici na jednu 

noc asi není nic jednoduchého. Přesto se to 

povedlo Občanskému sdruţení Svazu ţen 

v Chotyni . Tam se totiţ v sobotu konal v mí-

stní sokolovně tradiční maškarní ples, který  

silně připomínal nemocnici s provizorním vy-

budováním všech nejnutnějších oddělení. O 

dodrţování pitného reţimu se starala skupi-

na lékařů a sestřiček s patřičným vybavením 

a samozřejmě se jmenovkami. Jen poplatky 

byly jaksi různé a jejich výška závisela na 

objednané sluţbě.  

   Při pohledu na parket mohl člověk spatřit 

pohybující se léčiva všeho druhu, tančící 

stromy , hrabající drůbeţ od kuřat aţ po 

kohouty, kolébající se tučňáky, panenky, 

bezdomovce, také několik postaviček z po-

hádek, dokonce celý MASH z Koreje včetně 

Radara a Klingera  atd. Ti všichni se dokázali 

veselit, bavit a tančit  aţ do pozdních hodin. 

V půlnoci pak proběhlo vyhlášení nejlepších 

masek. První cenu dostaly sice kolektivy 

z ptačí říše, ale vítězství určitě patřilo všem 

organizátorům a ještě kaţdému, kdo se do-

kázal do masky ustrojit a tím přispět k ve-

selé náladě maškarního plesu. A obyvatelé 

Chotyně se bavit umí.                  Ber. 

 

Děkuji moc ženy za super akci. 

                             starostka 

 
Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 23. února 2010. 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bere na vědomí, že zasedání  se zúčastnilo 12, 

během jednání 13 a 14  zastupitelů. 

 

2. Schvaluje všemi hlasy přítomných (v době  

schvalování rozpočtu 12) vyrovnaný rozpočet na 

rok 2010, kdy příjmy jsou ve výši  15 148 400,- Kč 

a výdaje  ve výši 13 986 400,- Kč + splátka úvěru 

ve výši 1 162 000,- Kč, celkem výdaje 

15 148 400,- Kč. 

Úvěrem jsme zaplatili opravy komunikací, na které 

jsme získali dotaci. V současné době probíhá 

vyúčtování dotace a  následně bude splacen úvěr. 

Rozpočet dále v Chotyňáčkovi. 

 

3. Schvaluje všemi hlasy přítomných: 

- prodej p.p.č. 349/1 v k.ú. Chotyně o velikosti 

1 194 m2 o.s. SK Šmidliboys za účelem vybu-

dování hřiště na nohejbal – prodej bude uskutečněn 

po kolaudaci chodníků a dořešení přístupu na p.p.č. 

350/3 

- prodej p.p.č. 1034/3 v k.ú. Chotyně o velikosti 5 

m2 za 100,- Kč 

- prodej p.p.č. 613/17 v k.ú. Chotyně o velikosti 

6 234 m2 a p.p.č. 675 v k.ú. Chotyně o velikosti 

14 071 m2 za celkovou částku 101 525,- Kč  za 

účelem zvětšení golfového hřiště 

 

4. Schvaluje všemi hlasy přítomných (14)  podání 

žádosti obce do Grantového fondu LK G-17 Pro-

gram obnovy venkova na projekt Oprava oplocení 

a schodiště u Mateřské školy Chotyně. Na tuto akci 

je v rozpočtu pro rok 2010 vyčleněna částka 

100 000,- Kč. 

 

5. Schvaluje všemi hlasy přítomných odkoupení 

p.p.č. 774/11 v k.ú. Chotyně o rozloze 1 762 m2 za 

částku 264 300,- Kč  

Jedná se o vrácení parcely pro výstavbu RD pod 

tratí. 

 

6. Schvaluje všemi hlasy přítomných směnu 

pozemků mezi obcí a majiteli p.p.č. 1162  takto, 

obec smění p.p.č. 835/3 v k.ú. Chotyně o velikosti 
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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 



341 m2 za p.p.č. 1162 v k.ú. Chotyně o velikosti 

77 m2. 

Tato směna je nutná pro výstavbu domu s pečova-

telskou službou. 

 

Rozpočet obce Chotyně na rok 2010 
Příjmy 

Daň z příjmu FO ze záv. čin. 1 300 000 

Daň z příjmu FO ze SVČ    100 000 

Daň z příjmu FO – kap. výn.    100 000 

Daň z příjmu PO  1 500 000 

DPH    2 800 000 

Popl. za ukl. odpadu  3 000 000 

Popl. za likr. kom. odpadu    280 000 

Popl. ze psů        11 000 

Popl. za už. veř. prostr.            100 

Popl. ze vstupného                 6 000 

Popl. za prov.hrací př.        40 000 

Odvod výt. z prov.loterií       50 000 

Správní poplatky        50 000 

Daň z nemovitosti      900 000 

Splátky půjček od obyv.     270 000 

Dotace na veř. správu      365 300 

Dotace ze stát. rozp.(VPP)     290 000 

Dotace MAS – SZIF  1 162 000 

Správa v lesn.hosp.          5 000 

Odvád. a čištění odp.vod         7 000 

Internet          12 000 

Knihovna           5 000 

Kultura – prodej knih          5 000 

Bytové hospodářství  1 400 000 

Nebyt. hosp. – pronájem    160 000 

Pohřebnictví        10 000 

Kom. sl.a úz. rozvoj  1 200 000 

Sběr kom. odpadů       25 000 

Veřejná zeleň          5 000 

Požární ochrana       40 000 

Činnost místní správy       50 000 

Celkem příjmy           15 148 400 

 

Výdaje 

Ozdr. hosp. zvířat       30 000 

Správa v lesním hosp.       15 000 

Internet         17 000 

Silnice – údržba, opravy    200 000 

Chodníky      450 000 

Dopravní obslužnost       81 000 

Pitná voda        30 000 

Čistička        60 000 

ZŠ a MŠ   1 289 000 

Knihovna        20 000 

Kultura       100 000 

Sport – Sokol a přísp.pr.    120 000 

Zájmová činnost     100 000 

Půjčky – byt. výst.     300 000 

Bytové hospodářství     780 000 

Nebyt. hospod.        50 000 

Veřejné osvětlení     470 000 

Pohřebnictví      200 000 

Inž. sítě – RD pod tratí  1 000 000 

Místní rozvoj      250 000 

Svoz nebezp. odpadu       10 000 

Sběr a svoz komun. odpadu    800 000 

Péče o vzhled obcí       60 000 

Pečovatelská služba       35 000 

Dům s peč. službou  3 047 200 

Bezpečnost a veř. pořádek    180 000 

Požární ochrana     345 200 

Zastupitelstvo   1 197 000 

Činnost místní správy  2 747 000 

Služby pen.ústavů – fond           3 000 

Splacení půjčky   1 162 000 

Výdaje celkem              15 148 400 

 

Jak vyplývá z rozpočtu, největší investicí teď po 

dva roky bude výstavba DPS, ze svých prostředků 

musíme uvolnit maximum, aby byl co nejmenší 

úvěr. 

Je třeba dorovnat ještě jednu fakturu za chodníky a 

vykoupit pozemky pod chodníkem. Na tom se 

pracuje. 

U MŠ opravit plot a schodiště vlevo. 

Na hřbitově opravit hrobku nebo se nám úplně 

rozsype, restaurátoři si ji již dali do plánu. 

Konečně udělat inž. sítě pro domy pod tratí, pokud 

se mi podaří překonat všechny úřednické překážky. 

 

Výroční členská schůze 

Mysliveckého sdružení Chotyně 
Úvodní slovo předsedy p. V. Krejčíka: 
Vítám vás všechny na naší dnešní výroční členské 

schůzi, na které zhodnotíme uplynulý rok a přij-

meme nové úkoly do roku 2010, do kterého vám 

všem a vašim rodinám přeji hodně zdraví, osobní 

a rodinné pohody a myslivcům pochopitelně hod-

ně loveckých záţitků, přítomným ţenám vše nej-

lepší k MDŢ. Totéţ přeji prostřednictvím členů 

všem jejich manţelkám a přítelkyním. A jako ma-

lou pozornost od nás jim předáme malou kytičku. 

Zvláště mezi námi vítám  zástupce OÚ Chotyně, 

starostku obce paní Janu Mlejneckou, zástupce 

sousedních mysliveckých sdruţení – z Hrádku 

přítele Hornycha, z Bílého Kostela přítele Krej-

cara, z Rynoltic přítele Nešetřila, dále vedoucí 

střediska Agro Chomutice paní Hanu Špalkovou a 

naše adepty paní inţenýrku Dostálovou a Petra 

Štěpánka. 

Neţ přistoupíme k dalšímu pokračování našeho 

jednání, prosím, abychom povstáním a minutou 

ticha uctili památku našeho dlouholetého a čest-

ného člena Františka Ratha. 



Na úseku společenské činnosti bylo prvořadým 

úkolem připravit důstojné oslavy 95. výročí pro-

vozování myslivosti v Chotyni v rámci oslav 600. 

výročí prvních písemných zmínek o obci. Myslím 

si, ţe tato společenská událost pro naši mysli-

vost byla díky nám všem připravena na velmi dů-

stojné a vysoké úrovni. Její oficiální zahájení na 

Státním hradu Grabštejn – symbolu obce – ne-

mělo chybu. A nejen tím, ţe došlo k ocenění ně-

kterých našich členů, ale i reprezentačním slo-

ţením našich hostů, vystoupením trubačů ze 

Střední lesnické školy v Trutnově, ale i násled-

ným doprovodným programem pro naše hosty. 

Následné pokračování oslav u našeho stánku – 

chaty Hubertky za účinkování hudebníka přítele 

Křováčka taktéţ  proběhlo velmi důstojně. To 

vše kvitovali s povděkem naši hosté z ministr-

stva zemědělství, přítomní zástupci OMS v Li-

berci, zástupce ředitele Krajské správy lesů 

v Liberci, starostka obce, zástupci MÚ v Hrádku 

nad Nisou, zástupci našich kamarádů z Břeclav-

ska, z Chlumu, Tuháně, D. Bousova – Přepeř, 

Hrádku, B. Kostela, ale i ředitel Fakultní nemoc-

nice na Karláku a jeho primář byli překvapeni, ţe 

s takovou vysokou úrovní dokáţou připravit osla-

vy i na takové malé obci. Blahopřání k 95. výročí 

zaslal i předseda ŠMMJ ing. Palas. 

Naši členové se starali o udrţování prostoru 

před chatou, podíleli se na oslavách 600. výročí 

obce, uspořádání programu Dne dětí apod. 

Na úseku myslivosti byly včas předkládány po-

třebné písemné podklady pro státní správu, prů-

běţně byl zabezpečován průběrný odstřel dle 

plánu, zabezpečili jsme předloţení medikovaného 

krmiva pro zvěř srnčí, vybudovali jsme nové po-

sedy a kazatelny, na straně druhé jsme poškoze-

né opravili nebo odstranili. Ve spolupráci s lesáky 

jsme si na opravy zabezpečili tyčovinu. Vše se 

muselo dělat se souhlasem Honebního společen-

stva a majitelů pozemků. Je jen velikou škodou, 

ţe to co budujeme nám na druhé straně „také 

ochránci přírody“ a další poškozují a ničí. Nebudu 

hovořit o motorářích a cyklistech ani o těţař-

ských firmách co vyvádějí v lesích. O tom bude 

jistě hovořit myslivecký hospodář.  

V spolupráci se Základní školou Chotyně byl za-

jišťován sběr kaštanů a ţaludů, díky našemu čle-

novi L. Dostálovi se podařilo zajistit jadrné kr-

mivo za cenu dopravy v mnoţství 30 metráků a 

další je připraveno k odvozu. Taktéţ i firma BSK 

WEST GROUP zaplatila fakturu za dodávku a 

montáţ vstupních dveří ve výši 22 tis. Kč. 

Na úseku organizační činnosti byly konány pravi-

delné měsíční členské schůze a týden před nimi 

se scházel výbor MS, uskutečnilo se konání vý-

roční schůze a bylo svoláno slavnostní zasedání 

k 95. výročí, jak jsem jiţ uvedl v úvodu. 

Myslivecké sdruţení taktéţ maximálně podle 

svých moţností podporovalo a podporuje my-

sliveckou kynologii. 

V loňském roce se nám podařilo opětovně získat 

účelovou dotaci od Krajského úřadu v Liberci na 

zateplení chaty a některé další stavební úpravy 

ve výši 326 tisíc. A jak probíhají vlastní práce, 

můţete zhodnotit sami. Hlavní zásluhu na tom má 

chotyňský krajský zastupitel p. Malena. My jsme 

k tomu přidali taktéţ další finanční prostředky a 

zmodernizovali jsme koupelnu, zajistili potřebné 

opravy elinstalace, jakoţ i nové kabelové přípoj-

ky k chatě. To nás také stálo a ještě bude stát 

nemalé finanční prostředky. Všechny úpravy by 

měly být dokončeny do konce května letošního 

roku. Konečnou podobu pak představíme obča-

nům při Dni otevřených dveří v červnu, v měsíci 

myslivosti – a to 10. června, na který pozveme i 

zástupce Krajského úřadu, aby se přesvědčili, ţe 

poskytnuté účelové  neinvestiční prostředky by-

ly vynaloţeny účelně. Chtěl bych z tohoto místa 

také poděkovat dodavatelské firmě IMSTAV a.s. 

Liberec a hlavně vedoucímu stavby př. Sokolovi, 

který nám maximálně vychází vstříc v průběhu 

provádění prací. Poděkování patří i K. Salegovi, 

který provádí úpravy elinstalace v souladu s po-

stupem stavebních prací. 

Na sklonku léta loňského roku přišli naši mladší 

členové s návrhem vrátit se k tradičnímu pořá-

dání mysliveckých plesů. Slovo dalo slovo a o je-

jich výsledku jsme se mohli přesvědčit 23. ledna 

sami. Díky vám všem, přátelé, bez rozdílu věku, 

kteří jste se o to zaslouţili. Velmi vysoká úroveň 

této společenské události v obci nás všechny be-

ze zbytku zavazuje v pokračování a jak jste jiţ 

slyšeli na členské schůzi, tak příští 22. Myslivec-

ký ples by se měl konat 22. ledna 2011.  

V uplynulém roce jsme taktéţ uspořádali zájezd 

k našim kamarádům na jiţní Moravu na Břeclav-

sko. Zásluhou především přítele Jardy Čecha byl 

připraven doprovodný program, se kterým jsme 

všichni byli spokojeni. Návštěva vinných sklepů a 

ochutnávky v Lanţhotě, prohlídka vinic v největší 

vinařské obci v republice Velkých Bílovicích, ja-

koţ i úvodní posezení u Dostálových toho byly 

dokladem, zničený velký dort na zpáteční cestě 

zase důsledkem. 



Myslím, ţe toto stručné hodnocení uplynulého 

roku by postačilo a nyní bych měl několik námětů 

do roku letošního. 

Za prvé by to mělo být zdárné dokončení sta-

vebních úprav chaty tak, aby vše bylo hotovo ke 

Dni otevřených dveří v měsíci červnu. Dále by-

chom měli zopakovat povedený zájezd k našim 

kamarádům na jiţní Moravu a navštívit přitom 

Mikulčické vykopávky, případně jiné památné 

místo. Na podzim letošního roku se jiţ budeme 

muset zabývat přípravami na 22. myslivecký ples. 

Termín konání byl jiţ stanoven včetně zajištění 

hudby.  Naši kamarádi z Mysliveckého sdruţení 

Chlum nás přijeli podpořit na letošní ples, měli 

bychom jim zdvořilostní návštěvu oplatit 20. 

března. Dále na úseku myslivosti pokračovat 

v modernizaci a opravách stávajících zařízení, 

poţadované výkazy a hlášení jako dosud před-

kládat včas, průběţně zajišťovat plán odstřelu, 

zajistit medikované krmivo, zajistit dostatek 

materiálu na opravu zařízení, zajistit i dostatek 

jadrného a objemového krmiva, ve spolupráci se 

ZŠ zajistit sběr ţaludů, stanovit pevnou částku 

za kg, aby nedocházelo k různým dohadům. 

V péči o drobnou připravit voliéru pro baţantí 

zvěř tak, aby následně byl moţný nákup a potom 

vypuštění této zvěře do revíru a současně vy-

brat vhodnou lokalitu. Na úseku lovecké kynolo-

gie tuto podporovat alespoň jako dosud a to jak 

finančním příspěvkem na lovecky upotřebitelné-

ho psa, tak i v případě sloţení zkoušek upotřebi-

telnosti nebo nákup psa nového. 

Myslivosti zdar. 
 

Zpráva mysliveckého hospodáře v dubnovém 

Chotyňáčkovi. 

 

GOLF CLUB GRABŠTEJN-
TRÉNINKY MLÁDEŽE (TM) 

GC GRABŠTEJN v letošním roce rozšiřuje své 
působení v nabídce nových možností pro za-
čínající hráče golfu a zavádí   TRÉNINKY 
MLÁDEŽE !!! 

Smyslem tohoto kroku  je přivést k této hře, 
širší skupinu mladých začínajících hráčů, na-
učit je (převážně zábavnou formou) hrát golf, 
následně jim dát možnost kontinuálního zle-
pšování jejich techniky a strategie hry, a pře-
devším jim umožnit  aktivně trávit volný čas, 
to vše pod vedením trenérů, kteří se snaží při-
blížit golf nejenom jako hru (volnou časovou 

aktivitu), ale naučit a dovést tyto zájemce k co 
nejlepším výsledkům. 

Děti budou rozděleny do skupin podle věku a 
dosažené výkonnosti a tomu bude přizpůso-
ben i jejich trénink. Pro doprovod dětí je mož-
né využít místní klubovnu pro občerstvení 
s domácí atmosférou nebo golf sami 
vyzkoušet.  

GOLFOVÉ VYBAVENÍ  ZAPŮJČÍME 
ZDARMA !! 
Více informací na tel. čísle: 
603 781 772     728 525 591 
Patka Leoš       Daňko Jakub 
www.gcg.cz 

 
Z Krušnohorského kalendáře 

z roku 1904 
březen – jména – Albín, Běluše, Simplicius, 
Kunhuta, Kazimír, Bedřich, Tomáš, Radek, 
Františka, Alexandr, Konstantin, Dobromil,  
Řehoř, Růţena, Matilda, Longin, Dluhoš, Pa-
tricius, Jindřich, Gertruda, Eduard, Josef, 
Jáchym, Benedikt, Oktavianus, Otton, Udus,  
Gabriel, Haštal, Emanuel, Ruprecht, 
Guntrum, Eustach, Malchius, Kvirin, Kvidon 
 
 

KINO CHRASTAVA 
úterý 23.3. v 18 hod. ALVIN CHIPMUNKOVÉ 2 

– USA – rodinná komedie 

úterý 23.3. ve 20 hod. ŽENY MÉHO MUŽE 

SR/ČR psychologický kriminální 

 

Restaurace CLUB  srdečně zve na 

COUNTRY ZÁBAVU 
v sobotu 27. 3. 2010 od 19 hodin 
K tanci a poslechu vám zahraje živě 
známá severočeská skupina KANCI 

Speciality pro tento večer: 
- 300 g grilovaná „country“ krkovička 

s česnekovým dipem a chlebem á 99,- Kč 
- Dršťková polévka s pečivem á 29,- Kč 

- ½ křupavého kuřátka se zelným salátem a 
chlebem á 79,- Kč 

Příspěvek na hudbu 30,- Kč 
 

Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 

MK ČR E 11 793. 


