
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb 

Starostka obce Chotyně podle § 15 zákona 

č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

České republiky a o změně a doplnění někte-

rých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, 

oznamuje: 
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky se uskuteční: 

dne 28. května 2010 od 14 do 22 hodin a 

dne 29. května 2010 od 8 do 14 hodin 
 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku 

č. 1 je volební místnost klubovna hasičů, 

Chotyně č.p. 200. 
 

3. Voliči bude umoţněno hlasování poté, kdy 

prokáţe svou totoţnost a státní občanství 

České republiky (platným občanským průka-

zem, cestovním, diplomatickým nebo sluţeb-

ním pasem České republiky). 
 

4. Kaţdému voliči budou dodány nejpozději 

3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve 

dnech voleb volič můţe obdrţet hlasovací 

lístky i ve volební místnosti. 
 

V Chotyni dne 12. května 2010   

  Jana Mlejnecká,  starostka 

Jak volit? 
Do úřední obálky v prostoru určeném k ú-

pravě hlasovacích lístků vloţíte pouze jeden  

hlasovací lístek té politické strany či poli-

tického hnutí, pro které jste se rozhodli 

hlasovat. Můţete na vybraném hlasovacím  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lístků zakrouţkováním maximálně 4 kandi-

dátů tyto kandidáty upřednostnit. Jiné 

písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na 

posuzování vliv. Škrtání ani připisování nic 

neřeší, nepřihlíţí se k tomu a platí původní 

kandidátka. 

 

Jít k volbám je vaše právo, ne povinnost. 

Já si myslím, že každý by měl svého prá-

va využít a k volbám jít – buď podpořit 

to, s čím jste spokojeni nebo se snažit 

udělat změnu, pokud spokojení nejste. 

Jsem stále optimista a věřím, že se pár 

slušných lidí v politice ještě najde.  

    starostka 
 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 20. dubna 2010. 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání  se zúčastnilo 12 

(bod 1 a 2), od bodu 3/ 13 zastupitelů. 
 

2. Schvaluje všemi hlasy přítomných příspěvky na 

sportovní činnost: 

Petr Řezníček – motocyklový sport 

Miroslav Daňko – vytrvalostní běh 

Jakub Daňko – golf 

Martin Moravec – nohejbal 

Zastupitelé rozhodli každému poskytnout příspě-

vek ve výši 10 000,- Kč. Pokud se příjmy rozpočtu 

budou naplňovat a nebude nutno hledat škrty ve 

výdajích, dostane každý ze žadatelů ještě 5 000,- 

Kč v měsíci září 2010. 

V červnovém Chotyňáčkovi uveřejním loňské 

úspěchy našich sportovců. 
 

3. Schvaluje všemi hlasy přítomných  závěrečný 

účet obce za rok 2009 s výhradou, že starostka 

zajistí odstranění méně závažných chyb a nedo-
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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 



statků z dílčího přezkoumání. Zastupitelé dále 

berou na vědomí, že tyto chyby a nedostatky byly 

odstraněny ihned po dílčím přezkoumání, což 

vyplývá i ze zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2009. 

Příjmy v roce 2009 byly ve výši 14 168 869,- Kč, 

což je 85% plánovaného rozpočtu, výdaje ve výši 

14 934 007,18 Kč, což je 95% plánovaného 

rozpočtu. 

Celé hospodaření obce dále v Chotyňáčkovi, rozdíl 

mezi příjmy a výdaji byl vyrovnán krátkodobým 

úvěrem na opravy komunikací. Na tyto opravy zí-

skala obec dotaci, ale ta přijde na účet obce až 

v letošním roce. 

 

4. Všemi hlasy přítomných schvaluje hospodářský 

výsledek PO ZŠ a MŠ Chotyně. Výnosy byly ve 

výši 5 511 214,72 Kč a náklady ve výši 

5 359 697,40 Kč, hospodářský výsledek ve výši 

151 517,32 Kč bude použit na snížení ztráty od 

roku 2003. 

 

5. Schvaluje všemi hlasy přítomných tyto prodeje 

pozemků: 

- prodej p.p.č. 774/5 v k.ú. Chotyně o velikosti 

1 068 m2 za 160 200,.- Kč pro výstavbu RD 

- prodej p.p.č. 774/11 v k.ú. Chotyně o velikosti 

1 762 m2 za 264 300,- Kč pro výstavbu RD  

- prodej p.p.č. 315/46 v k.ú. Chotyně o velikosti 

974 m2 za 146 100,- Kč pro výstavbu RD  

- prodej p.p.č. 523/4 v k.ú. Chotyně o velikosti 624 

m2 za částku 15 600,- Kč  

- prodej p.p.č. 523/1 v k.ú. Chotyně o velikosti 

3 710 m2 za částku 18 550,- Kč  

 

6. Všemi hlasy přítomných deleguje starostku Janu 

Mlejneckou na jednání Valné hromady SVS a.s., 

která se koná dne 1. 6. 2010 v Centru Babylon 

v Liberci. 

 

7. Schvaluje všemi hlasy přítomných zadání auditu 

PO ZŠ a MŠ Chotyně za rok 2009 a 2010 auditoro-

vi Ing. Emilu Duškovi. 
 

V různém: 

- starostka informovala zastupitele o stavu sklepů 

po pivovaru na Grabštejně. Zastupitelé jsou si 

vědomi nutnosti sklepy zasypat. Starostka zjistí 

další potřebné informace 
- zastupitelé byli informováni o přípravě a 

průjezdu Rallye Lužické hory na území obce  

- zastupitelé byli informováni ozískání dotace 

z MMR na výstavbu DPS. Jedná se o částku 12,5 

milionů Kč, přesná částka je závislá na kurzu eura 

ke dni Rozhodnutí o získání dotace 

 

Víla Nisa bude 26. června !!! 

Naše odpadové hospodářství 
Jak si určitě jiţ většina z vás všimla, kon-

tejner na odpad pro naše občany je nově 

umístěný za prodejnou Jednoty.  Kontejner 

na trávu a ostatní zelený odpad je na po-

zemku proti Restauraci U lip.  Patří sem ale 

pouze tráva a slabé větvičky. Ne kořeny a 

pařez z velkého stromu, jak někdo do kon-

tejneru hodil.  Silnější větve můţete dále 

vozit na ohniště na plochu u pergoly.  

Sběr nebezpečného odpadu uděláme na 

konci léta, budete informováni. 

Lednice, pračky sporáky, televize atd. lze 

dále vozit do dvora obecního úřadu.  
 

Platba daně z nemovitostí 
Pokud jste majiteli nějaké stavby nebo po-

zemku máte povinnost do konce května za-

platit daň z nemovitosti. Sloţenky posílá 

Finanční úřad – letos s novými podstatně 

vyššími částkami.  Toto navýšení je dáno 

zákonem, naše zastupitelstvo mělo moţnost 

zvýšit koeficient výpočtu daně. ale jedno-

hlasně jsme schválili, ţe nic zvedat nebude-

me. Útěchou nám můţe být, ţe tato daň při-

jde celá na účet obci – letos by to mohla být 

částka kolem 1 milionu korun. 

Takţe, pokud do 24. května 2010 nedosta-

nete sloţenku domů poštou, přijďte se in-

formovat na OÚ o výši daně a máme i několik 

sloţenek. 

 

BAREVNÁ ROMANTIKA 
JIŘÍHO MÜLLERA 

 

Barevná romantika je název současné 
výstavy obrazů ve výstavní síni Boženy Něm-
cové na libereckém náměstí Českých bratří. 
Nejznámější malíř žijící na Hrádecku, Jiří Mül-
ler z Donína na ní představuje více než dvě 
desítky olejů. 

Müller zapsaný v paměti diváků bene-
fičních koncertů na Grabštejně scénami, které 
realizoval společně s kamarády například pro 
Prodanou nevěstu, Příhody lišky Bystroušky 
nebo Bohému, se na výstavě prezentuje hla-
vně kyticemi slunečnic, pivoněk či růží a řadou 
krajin domácích (mimo jiné s Grabštejnem, 
Lemberkem nebo jítravským kostelíkem) i za-



hraničních, na nichž zachycuje pro nás sucho-
zemce věčně přitažlivé motivy moře. 

Vzhledem k tomu, že dosud není roz-
hodnuto o přenesení výstavy do Hrádku nad 
Nisou, upozorňujeme, že Müllerova výstava 
v Liberci potrvá do 27. května. 

Pro ty, kdo na Müllerovu libereckou vý-
stavu nestihnou zajít, připomínáme, že malíř 
je i autorem obrazu Čtrnáct svatých pomocní-
ků, jehož shlédnutí ve stejnojmenné kapličce 
v předpolí grabštejnského hradu lze spojit 
s návštěvou nejbližší národní kulturní památky 
v našem regionu. 

                               Karel Zeman 
 

Spolupráce Chotyňských 

s Dětským domovem v Jablonném 

v Podještědí 
Poděkování 

Byli jsme u toho, kdyţ naši přátelé z Choty-
ně uspořádali jiţ po sedmé COUNTRY BÁL, 
jehoţ finanční výtěţek je věnován dětem 
z Dětského domova a Zařízení pro děti vy-
ţadující okamţitou pomoc v Jablonném 
v Podještědí. Skutečně mnoho volnočaso-
vých aktivit a krásných akcí bylo pro nás 
uspořádáno za laskavé spolupráce místních 
občanů. Často si klademe otázku, jak je mo-
ţné, ţe v tak malé obci ţije tolik laskavých a 
současně tvůrčích lidí. Kde čerpají tu nez-
měrnou energii při kaţdodenním shonu a 
starostech, které nás provázejí ţivotem. 
A právě takové nadšení jsme měli moţnost 
sledovat i v sobotu 17. dubna 2010 v Choty-
ni, kde jsme jako dětský domov vystupovali 
s kulturním programem k příleţitosti zahá-
jení COUNTRY BÁLU. 
Organizátoři skvělé zábavy z Chotyně měli 
všechno pevně pod kontrolou, v tuto chvíli 
nám bylo jasné, jak není jednoduché pořádat 
kulturní akci pro 200 lidí. Za tuto pěknou 
práci jim patří naše poděkování a úcta. 
A my uţ se s dětmi těšíme na 5. června 
2010 v sobotu, kdy budeme společně 
s našimi přáteli z Chotyně slavit 
Mezinárodní den dětí v dětském domově. 
Společně připravujeme program v reálu naší 
zámecké zahrady, zhruba pro sto účastníků. 

Na závěr děkujeme nejen našim Chotyňá-
kům, ale i všem, kteří se přišli pobavit na 
COUNTRY BÁL a tím přispěli finančními 
příspěvky i našim dětem. 
        Mgr. Jana Pittnerová za Dětský domov  
a Zařízení pro děti vyţadující okamţitou po-
moc „Hvězdička“ v Jablonném v Podještědí 
 
Paní magistra Pittnerová sice nikoho nej-
menuje, ale my všichni víme, že COUN-
TRY BÁL je dítko paní Zlatky Koutníkové 
a já ji za všechny moc děkuji, že ho po-
řádá dál a dál. 
                             starostka 

 

Občanské sdružení Diakonie Broumov  

VYHLAŠUJE 

ve spolupráci se Svazem tělesně postižených 

Chotyně 
 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  

OŠACENÍ - DIAKONIE 
- Letního a zimního oblečení /dámské, 

pánské,dětské/ 

- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, 

záclon,  

- Látky (minimálně 1m
2
, prosíme, nedávejte 

nám odřezky a zbytky látek) 

- Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, 

skleničky- vše nepoškozené 

- Peří,péřových a vatovaných přikrývek, 

polštářů a dek 

- Obuv – veškerou nepoškozenou 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

- ledničky, televize, počítače a jinou elektro-

niku, matrace, koberce – z ekologických 

důvodů 

- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se 

transportem znehodnotí 

- znečištěný a vlhký textil 

Sbírka se uskuteční ve dnech: 
pátek 28.5.   od 15 do 18 hodin 

sobota 29.5.  od 10 do 16 hodin 

neděle 30. 5.  od 10 do 16 hodin 

v sokolovně v Chotyni 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či 

krabic, aby se nepoškodily transportem 
Děkujeme za Vaši pomoc. 

 



Vyhlašujeme další ročník soutěže 

O NEJHEZČÍ DŮM OBCE 
CHOTYNĚ 

Hodnotit se bude celkový vzhled domu, 
květinová výzdoba na oknech, balkónech 
apod., předzahrádka, zahrada a blízké 
okolí.  Opět budou dvě kategorie – starší 
stavby a novostavby.  
Svoje návrhy můžete odevzdávat do 31. 8. 
2010 do schránky na Obecním úřadu 
v Chotyni. Vyhodnocení proběhne během 
září 2010. 
 

Z Krušnohorského kalendáře 
z roku 1904 

květen – jména – Zikmund, Floriš, Gothard, 
Jan, Dětřich, Stanislav, Cyprin, Řehoř, 
Gordian, Mamert, Servác, Bonifác, Ţofie, 
Peregrin, Jošt, Ubald, Venanc, Libor, Petr, 
Bernard, Prudencie, Felix, Johanna, Zuzana, 
Urban,  Filip, Beda, Lucian, Vilém, Petronila 
 

Navigační centrum, s.r.o. 
Petr Bechyně     Alena Nová 

Podnikáte a máte málo zákazníků. 
Dokážeme oslovit 10 000 lidí ve vašem 
regionu formou tisku a celou republiku na 
internetu a to za pouhých 2 280,- Kč 
včetně DPH na rok. 

mobil: 734 485 151 
 

KINO CHRASTAVA 
úterý 18.5. v 18 hod. CHŮVA V AKCI 

úterý 18.5. ve 20 hod. MILÝ JOHNE 

čtvrtek 27.5. v 18 hod. KRTKOVA 

DOBRODRUŽSTVÍ 

čtvrtek 27.5. ve 20 hod. ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ 

 

1. ročník 

CHOTYŇSKÉ ŤAPKY 
Váţení rodiče, milé děti, 
ve spolupráci s Obecním úřadem Choty-
ně vás srdečně zveme na první ročník 
„Chotyňské ťapky“. Výšlap se bude konat 
v sobotu 22. května 2010 a na cestu se 

vydáme v 9 hodin od školky v Chotyni. 
Vypravíme se na Popovu skálu nad Hrád-
kem nad Nisou. Občerstvení bude zaji-
štěno. Po návratu do Chotyně si za pří-
znivého počasí na okraji lesa nad školkou 
opečeme buřty, v kotlíku uvaříme čaj a 
polévku a ti zdatnější budou mít moţnost 
přespat pod „širákem“ (přineste si své 
spacáky). Vezměte vhodnou obuv a oble-
čení, dobrou náladu a v sobotu 22. 5. 
2010 AHÓÓÓÓJ. 
       Za pořadatele Hampejz a Heřmánek 

Otevírací doba restaurace CLUB 
pondělí  11 – 14 hod. 

úterý  11 – 14 hod. 
středa  11 – 13 hod.    18 – 22 hod. 
čtvrtek  11 – 13 hod.   18 – 22 hod. 
pátek  11 – 13 hod.      18 – 23 hod. 

sobota  12 – 23 hod. 

Restaurace CLUB 
vás srdečně zve na posezení se 

skupinou VOBUTÝ. 
Kdy: 29. 5. 2010 od 19 hodin 
Jídla pro tento večer: 
- grilovaná krkovice 300 g, česnekový dip, 
chléb ………….99,- Kč 
- mexický fazolový chilli guláš, chléb…69,- Kč 
- polárka, chléb ……….79,- Kč 

Vstupné 30,- Kč. Těšíme se na vás !!! 

O.s. Svaz žen Chotyně pořádá 
v sobotu 5. června Dětský den 

pro děti – Pohádkový les. 
Bliţší informace na plakátech. 

Oslavy Dne dětí v Hrádku n.N. na 
Kristýně v sobotu 29. 5. 2010 od 123 do 

16 hodin. 

 

DEN MUŽŮ BUDE V SOBOTU 
12. ČERVNA. 

Bliţší informace na plakátech. 
 

 

Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 

MK ČR E 11 793. 


