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Letos poprvé jsme sloučili dvě podobné akce  

Drakiádu a Dýňování. Na louce za kravínem bude  pro-

bíhat Drakiáda a současně u hospody Dýňování,  takže 

si každý může vybrat a nebo se postupně zúčastnit 

obou akcí.  

U hospody bude reprodukovaná hudba a společně si  

opečeme buřty a brambory.  

Po setmění rozsvítíme dýně a vypustíme lampiony   

štěstí. Podrobnosti k dalším dvěma akcím naleznete 

včas na webových stránkách obce a úřední desce. 



Z jednání zastupitelstva č. 5/2015 

Dalším krokem při realizaci křižovatky na chotovickém kopci je uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti, čímž naše obec dává souhlas Libereckému kraji s provedením stavby, včetně jejích součástí,        

příslušenství a vytyčovacích bodů pozemků. 

Zastupitelé schválili  Návrh smlouvy o dílo. Předmětem smlouvy je zapracování právního stavu po vydání Změ-

ny č.1 ÚP Chotovice. (zjednodušeně řečeno se jedná o zakreslení změny do hl. výkresu územního plánu) 

V souvislosti s bodem A zastupitelé schválili i tento bod C. Smlouva o právu provést stavbu. Ředitelství silnic    a 

dálnic na základě této smlouvy souhlasí, aby v KÚ Chotovice byla vybudována stavba: chodníky, nástupiště a 

veřejné osvětlení. Dále souhlasí s vydáním řádných stavebních povolení. 

Zastupitelé schválili prodej pozemku p. č. 24/16 o celkové výměře 16m². Jedná se o část cesty, která                   

je využívána jako přístup k nemovitosti. 

Dále byly odloženy prodeje devíti pozemků z etapy C zástavbové studie. V rámci diskuze byl daný bod odložen 

do doby, než budou vypracovány smlouvy, které stanoví přesné podmínky prodeje a následné financování inže-

nýrských sítí v této lokalitě. 

Zastupitelé schválili nákup částí pozemků p. č. 39/3 ( stavba silnice 1/9 ), p. č. 223/3 ( cesta ) a p. č. 283/2         

( pozemek v lokalitě určené na zástavbu ). 

Posledním projednávaným bodem jsou rozpočtové změny č. 3/2015, kde byly navýšeny příjmy o 436 500,- Kč     

a výdaje o stejnou částku. Příjmy byly navýšeny o finanční prostředky z prodeje stavebních parcel a výdaje    

navýšeny o investice do stavebních pozemků, zvýšené zálohy na vodu, úroky z úvěru, mzda VPP (veřejně  

prospěšné práce) a přesuny z těžby dřeva na údržbu lesa. 

Z jednání zastupitelstva č. 6/2015 

Zastupitelstvo zamítlo žádost AGRO Skalice s. r. o. a Statek Skalice a. s. o uzavření smlouvy na pronájem  

pozemků v celkové výměře 2,3912 ha a 7,589 ha na deset let. Majitelkou je vdova po původním majiteli,  

se kterým měla obec dohodu o směně pozemků. Nová majitelka však tuto dohodu nerespektovala                      

a zastupitelstvo pověřilo starostu dalším jednáním. (Viz.článek Nové pozemky v zahrádkářské kolonii) 

Zastupitelstvo zamítlo žádost o prodej pozemku p. č. 1444 v KÚ Pihel, jehož vlastníkem je obec Chotovice, za 

účelem zřízení rekreační zahrady. Vzhledem k tomu že se jedná o cestu, zastupitelstvo žádost zamítlo. 

Zastupitelstvo schválilo záměr na koupi pozemku p. č. 179/2 v celkové výměře 256m². Jedná se o pozemek,  

který je využíván jako cesta ke hřbitovu. 

Zastupitelstvo schválilo žádost o podpis Smlouvy o zřízení věc. břemene pro el. přípojku k rodinnému domu. 

Zastupitelé schválili žádost o pořízení změny ÚP. Majitelka pozemku p. č. 258/1 žádá o tuto změnu, protože na 

části pozemku chce postavit rodinný dům.  V současné době je tento pozemek veden jako louky a pastviny. 

Zastupitelstvo zamítlo nabídku pojištění právní ochrany DAS, což by stálo 10.850,-Kč ročně a zastupovali by nás 

pouze do škody ve výši 1mil. Kč bez záruky kladného výsledku. 

Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy týkající se poskytnutí příspěvku ze Státního fondu dopravní              

infrastruktury ( SFDI ). Jedná se o projekt CHOTOVICE, 1/9 – chodník. Nabídková cena je: 20.000,- Kč Koordinač-

ní činnost související s přípravou projektu, 24.000,- Kč Příprava podkladů a podání žádosti o dotaci pouze 

v případě přiznání dotace,78.000,- Kč pouze v případě přiznání dotace za zajištění a čerpání dotace a závěrečné 

vyhodnocení akce.  



Usnesení Zastupitelstva obce Chotovice č. 6/2015 ze dne 1. 9. 2015 
6/2015/A - ZAMÍTLO 

uzavření nájemních smluv na pronájem pozemků pro AGRO Skalice a 

Statek Skalice a pověřilo starostu dalším jednáním 

PRO - 8 

PROTI – 0 

ZDRŽEL SE – 1 Matulová 

6/2015/B - ZAMÍTLO 

žádost o prodej a pronájem pozemku  

PRO - 9 

PROTI – 0 

ZDRŽEL SE – 0 

6/2015/C - SCHVÁLILO 

koupi pozemku p.č.179/2 

PRO - 9 

PROTI – 0 

ZDRŽEL SE – 0  

6/2015/D - SCHVÁLILO 

uzavření smlouvy č. IV-12-4013229/S001 o zřízení věcného břemene č. 

IV-12-4013229/VB/001 a pověřilo starostu jejím podpisem.  

PRO - 9 

PROTI – 0 

ZDRŽEL SE – 0  

6/2015/E - SCHVÁLILO 

žádost o pořízení změny ÚP.  

PRO - 8 

PROTI – 0 

ZDRŽEL SE – 1 Matulová 

6/2015/F - ZAMÍTLO 

nabídku pojištění právní ochrany DAS.  

PRO - 9 

PROTI – 0 

ZDRŽEL SE – 0 

6/2015/G - SCHVÁLILO 

uzavření smlouvy s Ing. Lukášem Hrádkem na služby týkající se poskytnu-

tí příspěvku ze SFDI a pověřilo starostu jejím podpisem.  

PRO - 9 

PROTI – 0 

ZDRŽEL SE – 0 

6/2015/H - SCHVÁLILO 

dodatek č. 1 ke smlouvě č.025/2014 Stavoterm Černý s.r.o. a pověřilo 

starostu jejím podpisem.  

PRO - 9 

PROTI – 0 

ZDRŽEL SE – 0 

Usnesení Zastupitelstva obce Chotovice č. 5/2015 ze dne 10. 7. 2015 
5/2015/A - SCHVÁLILO 

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o  zřízení služebnosti 

PRO - 8 

PROTI – 0 

ZDRŽEL SE – 0 

5/2015/B - SCHVÁLILO 

návrh smlouvy o dílo č.2015-01a pověřilo starostu jejím podpisem  

PRO - 8 

PROTI – 0 

ZDRŽEL SE – 0 

5/2015/C - SCHVÁLILO 

Smlouvu o právu provést stavbu a pověřilo starostu jejím podpisem  

PRO - 8 

PROTI – 0 

ZDRŽEL SE – 0 

5/2015/D/1 - SCHVALILO 

prodej pozemku p.č.24/16 a pověřilo starostu podpisem smlouvy  

PRO - 8 

PROTI – 0 

ZDRŽEL SE – 0 

5/2015/D/2 - ODLOŽILO 

odložilo projednávání prodeje pozemků z etapy C, zástavbové studie  

PRO - 8 

PROTI – 0 

ZDRŽEL SE – 0 

5/2015/E - SCHVÁLILO 

koupi částí pozemků p.č.223/3, p.č.39/3 a p.č.283/2 a pověřilo starostu 

podpisem smluv  

PRO - 7 

PROTI – 0 

ZDRŽEL SE – 1 Matulová 

5/2015/F - SCHVÁLILO 

rozpočtové změny č.3/2015  

PRO - 8 

PROTI – 0 

ZDRŽEL SE – 0 



Pomník hrdinů Rumburské vzpoury– obec Chotovice. 
Jistě si každý, kdo jezdí do Nového Boru odbočkou k Sokolovně 

všiml, že u garáží byl umístěn nový pomník. Jedná se o pomník 

Rumburských hrdinů, který byl v roce 1958 postaven na        

hřbitově v Novém Boru a nahradil  původní pomník z roku 1923 

vytvořený podle návrhu významného akademického sochaře 

Karla Dvořáka. Původní pomník byl jako symbol české státnosti 

v roce 1940 odstřelen nacisty.  

O obnovu pomníku usiluje již několik let Město Nový Bor  a   

novoborská Společnost pro obnovení pomníku Rumburským 

hrdinům, která vybrala v rámci veřejné sbírky mezi občany 70 

tisíc korun. Zadavatelem veřejné zakázky na repliku pomníku, 

kde je předpokládaná hodnota téměř 600 tisíc korun, je Město 

Nový Bor. Naopak Společnost  pro obnovení pomníku Rumbur-

ským hrdinům za podpory města iniciovala a  financovala přenesení dosavadní stély z Lesního hřbitova do míst 

posledního boje vojáků - Rumburských hrdinů k vjezdu  do Nového Boru v katastru obce Chotovice. Na tomto 

místě byli v roce 1918 zastřeleni tři lidé. Ve třetím díle „Dějiny Nového Boru„ na tuto skutečnost upozorňuje 

historik pan PhDr. Vlastislav Jindra. Ten je i autorem  textu na pomníku. 

 

SPOLEČENSKÉ CENTRUM 

Vážení Chotovičané a přespolní. 

Chtěli bychom Vás pozvat na otevření nového místa 
v Chotovicích na adrese čp.8 v prvním patře adaptovaného   
objektu v prostorách bývalé zasedačky a starostenského úřadu. 

Účel však bude jiný.  

Prostory byly mírně upraveny a jsou určeny pro setkávání míst-
ních i přespolních, malých i velkých. Najdete zde půjčování 
knih, kino, besedy s cestovateli, přednášky historiků, divadlo   
pro nejmenší, pracovní a tvůrčí dílny, výstavy, ………….. 

Internet je samozřejmostí. Zároveň se nabízí možnost zajištění 
lístků a dopravy na všechna možná a nemožná divadelní představení, muzikály, sportovní utkání, koncerty 
nejen doma ale i ve světě. 

A také ve zdravém těle zdravý duch – samy sobě nebo sami 
sobě. A hlavně bezplatně. 

Program bude vyvěšen na internetových stránkách obce 

Zvláště děkujeme dárcům knížek: 

Ivaně Švecové z Kolovrat 

Janě Suchomelové z Chotovic 

Petrovi Vokurkovi z Nového Boru   

Nezapomeňte, že 24.října 2015 ve 14 hodin bude slav-
nostní otevření . 

Vaše inspirace a nápady se velmi cení : 

( Ota.Pour@seznam.cz nebo tel. +420 607 817 502 )  

 

mailto:Ota.Pour@seznam.cz


Hrob francouzského vojáka 

O hrobu padlého, francouzského  vojáka  jistě máme všichni základní informace. Nachází se na úpatí Choto-

vického vrchu, pod vodárnou. V následujících řádcích Vám nabízím dvě varianty popisu události, která se 

stala v srpnu roku 1813, za dob napoleonských válek, při níž francouzský voják zemřel.  

1. popis 

22.08. 1813 podniklo pět hulánů ze 

Sloupu průzkumnou jízdu směrem na 

Pihel, kde uviděli u výšinky u Červené-

ho rybníka tři rakouské husary. Huláni 

začali střílet a husaři přešli do útoku. 

Jeden z husarů byl zraněn ranou      

kopím na paži, vystřelil však ještě na 

svého protivníka, který zasažen, spadl 

z koně. Kůň se k němu sklonil, olízl mu 

čelo a spěchal za utíkajícími Francouzi. 

Zraněný žil ještě asi 2 hodiny. Svá    

poslední slova vyřkl ve velmi dobře srozumitelné němčině: „Tatínku, maminko, kdybyste to v této hodině 

věděli“. Voják, který byl na zelném poli v dolním Pihelu smrtelně zraněn, byl asi dvacetiletý a měl na sobě 

jemné, vyšívané prádlo. Jelikož sloupské duchovenstvo nepovolilo pohřeb na hřbitově, odvezl jeden dělník 

mrtvého vojáka na trakaři na východní stranu Chotovického vrchu a pohřbil ho tam.  Když druhý den přijeli 

Francouzi do Pihelu a zjistili, že je jejich kamarád již pohřben, byli  velmi rozhořčeni a vydali se za sloupským 

farářem, který ale  na čísi radu utekl již do Lípy. 

2.popis 

Malá jednotka Francouzů tábořila na úpatí kopce Lindbergu, který byl celý zalesněný.  Unavení lidé a koně si 

tam chtěli odpočinou a v noci pokračovat v jízdě. Najednou se objevili rakouští husaři.  Při potyčce v dolním 

Pihelu spadl jeden mladý Polák po ráně do hrudi z koně. Byl na tomto místě také pohřben. Jednoho těžce 

zraněného Francouze vzali milosrdní lidé sebou.  Cítil, že musí zemřít. Německy jim řekl, že jeho rodiče jsou 

německého původu z Alsaska. Jmenuje se prý Jean Henry Valmont Talberg. Jeho domovem je prý             

Maasmünstertal. Prosil, aby dali zprávu jeho rodičům a jeho snoubence, předali   jim jeho hodinky a 

prstýnek. Těmto milosrdným lidem věnoval značnou částku peněz a prosil je, aby se postarali o jeho        

pohřeb. Nikdy se po něm nikdo neptal.  

V roce 1897 byl hrob údajně otevřen a v něm nalezeny části pozůstatků. Podle některých zdrojů byla        

dokonce při příležitosti stého výročí úmrtí Valmonta na místě uskutečněna větší slavnost. Různé zdroje také 

nabízejí různé časové úseky dob, kdy bylo o hrob postaráno i dob, kdy téměř zarostl v zapomnění. Stejně je 

tomu i s různorodostí informací  o osobách a sdruženích, které se o hrob dobrovolně, s úctou staraly.           

V  posledních letech o hrob pečuje naše obec a doufejme, že je to již fakt neměnný. V roce 2013, tedy 200 

let po události byl tento hrob zaevidován do centrální evidence válečných hrobů (CEVH), kterou vede       

Ministerstvo obrany ČR. K nahlížení je evidence válečných hrobů na webové stránce 

www.valecnehroby.army.cz.   Texty, na této straně použité, jsou ze Skalické kroniky, kroniky psané A. Zinke 

a doplněné o citace pana Richtera.  



Stanoviště na tříděný a komunální odpad. 

V současné době probíhají práce na vybudování 

zpevněných ploch pro nová stanoviště na tříděný 

a komunální odpad. Zatím byly kontejnery     

umístěny pouze u cest bez zpevněných ploch a 

tak manipulace s nimi byla velmi obtížná. Nové 

zpevněné plochy vznikají u rybníka, dvě pod   

hřbitovem, další najdete u potoka, u domu pana 

Bláhy a již hotové jsou za domem paní Petrákové. 

Tím se nám podařilo pokrýt kontejnery na tříděný 

odpad celou obec a i kontejnery na komunální 

odpad, určené pro chataře a zahrádkáře, mají 

svoje místo. 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ – Téma – Chotovice dnes 

Obecní úřad vyhlašuje fotografickou soutěž pro všechny, kteří rádi fotografují a zároveň mají blízký vztah 

k naší obci. Téma, které jsme vybrali, je volné, mohou to být fotografie lidí, přírody, staveb a zvířat. Třeba 

se vám podaří zdokumentovat důležité události nebo jenom chvíle klidu a pohody na vaší zahradě s dětmi 

a přáteli. 

Fotografie můžete posílat e-mailem na adresu danuskasim@seznam.cz v rozlišení do 10Mb, nebo          

fotografie ve velikosti A4 na adresu OÚ Chotovice do 15.12.2015. Pokud se podaří shromáždit dostatek 

materiálu, uspořádáme vánoční výstavu v novém Společenském centru a vyhodnotíme nejlepší snímky. 

Nové pozemky v zahrádkářské kolonii 
Po dlouhých šesti letech jednání se nám podařilo dohodnout směnu obecního pozemku uprostřed polí k 

němuž není přístupová komunikace, za pozemek navazující na naši zahrádkářskou kolonii (viz obrázek), 

který máme k tomuto účelu 

již zahrnutý v ÚP Chotovice. 

Díky této směně bude již v 

brzké době možné nabídnout 

občanům cca  10 pozemků     

k vybudování nových          

zahrádek.  

V současné době má obec již 

dostatek žádostí na odkup 

pozemků k rekreaci.  

I přes počáteční investice   

spojené s vybudováním      

příjezdových komunikací a 

administrací, bude jistě tato 

nová lokalita naší obci        

přínosem.  

 

mailto:danuskasim@seznam.cz


CHOTOVICKÁ POUTIČKA 2015. 

Letošní Chotovická poutička se nesla ve znamení moravské hudby. 

Celé odpoledne vytvořila moravská kapela H-Band z Hranic na     

Moravě opravdu skvělou atmosféru.  

Děti měly k dispozici skákací hrad, byla zde i paní Lenka Křížová,  

která celé odpoledne malovala obrázky  na obličej. V závěru       

odpoledne tak mezi  námi pobíhali motýlci, princezny, spidermani  a lvíčata.               

Profesionální tater Lukáš pak děti dozdobil dětským tetováním. Oběma,         

jak paní Křížové, tak panu Lukášovi je třeba velmi poděkovat za trpělivost. 

Nechyběly ani tradiční stánky s výbornými koláčky a jablečným závinem paní 

Pickové, s preclíky, korálky a bižuterií. 

Další část programu se odehrávala v našem 

parku. V altánu hrála k poslechu kapela pana Poura a před altánem měly  děti 

možnost si pohrát s barvami na velkém plátně,  ale nejvíce je zaujaly velké 

papírové krabice, které si neváhaly pomalovat a obléci se do nich. 

Vystoupila zde i taneční skupina tří děvčat. 

Toto vystoupení si Štěpánka, Melánie a Lili připravily úplně samy a sklidily 

velký potlesk. 

V závěru odpoledne 

byla také vyhodnocena 

nejlépe upravená     

zahrada v naší obci. Tentokrát prvenství a zaslouženou 

odměnu získali manželé Hošnovi. Bylo to hezké a vydařené odpoledne. 

Podzimní brigáda. 

V sobotu 19. 9. 2015 proběhla podzimní brigáda, která byla tentokrát zaměřena na úklid budovy Obecního 

úřadu po dokončené stavbě. I když se účastníků, kteří chtějí pomoci, sešlo pouze devět, udělali veliký kus     

práce. Z místností v 1. patře vynesli postupně do přistaveného kontejneru nepořádek a zbytky ze stavby, 

v celém patře jsou umytá okna. Všem, kteří pomáhali, patří dík a snad se nás příště sejde přeci jenom více. 

Nové bannery na webových stránkách 
Jak jsme již informovali  v minulém vydání našich novin, na stránkách obce (www.obecchotovice.cz)               

přibyla nová služba pro občany. Pod názvem „GObec mapový server“,                      

poskytuje informace týkající se našeho katastrálního území a s tím spojených témat. 

Naší snahou je však poskytované informace neustále rozšiřovat. Proto jsme před více než rokem, začali spolu 

se Svazkem obcí Novoborska pracovat na novém projektu, který má za úkol postupně zmapovat veškeré    

stromy v našich obcích, jejich současný stav i s návrhy k ošetření. Projekt se jmenuje  „Stromy pod kontrolou“. 

A pod stejnojmenným odkazem je veřejně přístupný na našich webových stránkách.  

Zatím máme zaevidováno 117 stromů, u kterých již byla provedena kontrola stavu a arboristou navržen        

potřebný zásah. Postupně budeme přidávat, jak   stromy které již v naší obci rostou, 

tak nově vysazené. Tento proces je však značně zdlouhavý, neboť každý strom musí 

před zavedením do daného systému projít odbornou kontrolou. 
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Nové pozemky na stavbu RD 
Jak všichni jistě víte, připravujeme již nějakou dobu nové lokality pro stavby rodinných domů. Proto Vás chceme 

průběžně informovat o aktuálním vývoji tohoto projektu. Na obrázku výše je zástavbová studie,  která je      

schválena nejen dotčenými orgány ale také zastupitelstvem obce. Je také vypracován geometrický plán            

celé lokality, (plocha řešeného území je  55074m2) který již čeká na odkup posledního pozemku ze soukromých 

rukou aby mohl být zapsán na Katastrálním úřadu a mohli jsme zahájit územní řízení. Jak je vidět na obrázku,  

celá lokalita je rozdělena do tří etap. V etapě A je navrženo 16 domů s plochami pozemků cca 900- 1700 m2.      

V etapě B je navrženo 6 domů o rozloze 1139 - 1406 m2. V etapě C je navrženo 11 domů pro zájemce o větší 

pozemek, kde lze budovat i rozlehlejší stavbu s hospodářským charakterem.                                                           

Plocha pozemků je v intervalu 1100 – 2442 m2. 


