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Chotovický dub
V naší obci se nachází několik krásných stromů, které si zaslouží naši
pozornost, ale ten největší a také nejhezčí se nachází na okraji lesoparku Franze Hantschela, když přicházíte po cestě směrem od křížku. Jedná se o mohutný dub, který má v obvodu 6 metrů a jeho stáří
se odhaduje na 200 až 250 let. Je to tedy opravdový pamětník a kdyby mohl vyprávět, určitě
bychom se dozvěděli velice
zajímavé věci.
V současné době se chystáme požádat AOPK
(agentura ochrany přírody
a krajiny) při Ministerstvu
životního prostředí o zařazení do kategorie
„Chráněných stromů.“ Ten-

Odpadové hospodářství v naší obci
Problematika odpadového hospodářství je tématem pro každou obec a tedy i pro Chotovice. Od roku 2014, tedy dva roky, funguje v naší obci nový systém na svoz komunálního odpadu, kdy každý občan má na výběr, zda
mu bude popelnice vyvážena každý týden nebo mu stačí čtrnáctidenní svoz a tím i slevu na poplatku. Můžeme
tedy vyhodnotit, co nám tento nový systém přinesl. V následující tabulce jsou uvedeny roky 2013 – 2015.
V roce 2013 se ještě svážely nádoby na komunální odpad každý týden a v letech 2014 -2015 už došlo ke změně
systému.
2013

2014

2015

množství / rok
Tříděný odpad

71,8 t

54 t

50,2 t

množství/ rok
Bioodpad

9,6 t

10,9 t

11,3 t

množství/ rok
Odpad celkem

19 t

30 t

34 t

Množství/ rok
Cena za veškeré odpady/ rok

100,4 t

94,9 t

95,5 t

265.787,-Kč

228.323,-Kč

225.420,-Kč

Komunální odpad

Jak je z této tabulky patrné, množství veškerého odpadu, tedy komunálního odpadu, tříděného odpadu a bioodpadu, se za tyto tři roky téměř nemění. Naše obec tady ročně vyprodukuje přibližně sto tun odpadu. Mění se
ovšem jeho složení, kdy komunální odpad klesl skoro o třetinu a naopak vidíme nárůst tříděného odpadu a bioodpadu. Dalším významným aspektem je i pokles celkových nákladů. Je tedy zřejmé, že se občané naší obce
chovají zodpovědně a třídí odpad, který před rokem 2014 končil v nádobách na komunální odpad. Za to patří
všem veliký dík a věříme, že v tomto trendu budeme dále pokračovat a každý z nás tím přispěje ke zlepšení prostředí, ve kterém žijeme.

BIOODPAD
2016
První letošní svoz bioodpadu
proběhne

v úterý 12.4.2016
V souvislosti s tím, žádáme všechny, kteří nevyužívají nádoby na bioodpad, aby je vrátili a dali je k dispozici
ostatním zájemcům. Týká se to hlavně zahrádkářské kolonie pod hřbitovem. Pokud se vám nepodaří naplnit
nádobu, postavte ji prosím na svozové stanoviště prázdnou nebo poloprázdnou, aby ji mohli ostatní doplnit
a nevhazovali bioodpad do kontejnerů na komunální odpad. Ty jsou určené výhradně na komunální odpad.
Pokud se bude opakovat situace z loňského roku, budeme muset svoz bioodpadu zpoplatnit.
Děkujeme za pochopení a věříme, že se situace zlepší.

Zlatý erb - soutěž o webové stránky
Naše obec se přihlásila do soutěže o nejlepší webové stránky obcí Zlatý erb. Zklamáním pro nás bylo že Liberecký kraj
nevyhlásil samostatné krajské kolo, takže jsme byli hodnoceni spolu s obcemi z dalších pěti krajů a nikoli jen z našeho. V termínu, který nám není znám, kdy byly naše stránky hodnoceny, jsme neměli žádný dokument vhodný
k umístění na úřední desku, což nás připravilo o postup do celostátního kola a sesadilo na páté místo. Ale
vzhledem k vzniklé situaci jsme celkem spokojeni. Naše stránky dostaly maximum možných bodů ve 3 z 5
kategorií a u povinně zveřejňovaných informací nám chybělo pouze půl bodu. Jeden z hodnotících ing. Jiří Benedikt ml. napsal do komentáře: ,,Skvělé, nenašel jsem chybu. Takto si představuji dobrý web,,. Navíc jsme
získali bonusový bod za zveřejnění nepovinných informací. Již dnes se těšíme na další ročník dané soutěže,
kdy se pokusíme o ještě lepší umístění.

Ve zkratce
* každé úterý od 17:00 do 19:00 je otevřena knihovna a každý pátek od 18:00 probíhá cvičení — obojí v 1. patře Chotovické hospody v prostorách Trilobitu
* 26.02.2016 jsme úspěšně získali kolaudační souhlas na stavební úpravy a zateplení budovy č.p.8, který je završením projektu na ,,Snížení energetické náročnosti budovy OÚ,,
*během příštího měsíce by měla proběhnout povinná roční revize dětského hřiště včetně dopadových ploch
*31.03. uplynul termín pro zaplacení veškerých poplatků, což znamená, že pokud nemáte zaplacený poplatek
za komunální odpad, nebude vám příští týden vyvezena popelnice

A) Projednání způsobu provozování Chotovické hospody
Od 26.01.2016 je Chotovická hospoda bez nájemce a je potřeba rozhodnout o jejím následném
fungování. Možné jsou dvě varianty: 1) Provozování pod záštitou obce nebo 2) Vypsání nového výběrového
řízení a pronajmutí novému nájemci. Pokud přistoupíme znovu k výběrovému řízení na nového nájemce hospody, budeme ji muset na cca 2 měsíce uzavřít, což rozhodně není v zájmu obce. Bude-li hospodu provozovat
obec, k uzavření nemusí dojít a zároveň bude možné ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb. Dále byly prodiskutovány náklady na provoz hospody včetně energie, vody, topení, mezd i ztráta příjmů z případného pronájmu a
návratnost počátečních, nemalých nákladů. Po předchozí diskuzi bylo přikročeno k hlasování o variantě č. 1.
B) Projednání rozšíření programu
C) Pověření starosty k zajištění dokladů potřebných k provozování hospody obcí
D) Pověření starosty založením účtu pro vedlejší hospodářskou činnost u České spořitelny
E) Pověření starosty k zajištění zákonného zástupce pro hostinskou činnost
V bodech c,d,e byl starosta pověřen zajištěním potřebných náležitostí potřebných k provozování hospody.)

A) Projednání výše poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2016
Zastupitelstvo projednalo Dodatek č.1/2016 k Obecně závazné vyhlášce obce Chotovice č.1/2014. V dodatku se
upravuje čl.4 odst.2. Skutečné náklady za rok 2015 na sběr a likvidaci komunálního odpadu činily 153 415,-Kč a
byly rozúčtovány takto: Náklady celkem 153 415,- Kč děleno 255 poplatníků celkem ( počet osob s pobytem na
území obce + počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba ) = 602,-Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl.4 odst.1 písm. b) vyhlášky ve výši 600,-Kč.
B) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce.
Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. ( IP-12-4006064/1 CL-Chotovice p.p.č. 133/48, příp. NN ). Jedná se o el. přípojku k zahrádce u
hřbitova.
C) Projednání smlouvy na VPP
V tomto bodě starosta navrhl rozšířit počet pracovníků VPP na celkový maximální počet 5. Příspěvek na jednoho pracovníka od úřadu práce je v tomto roce 14 000,-Kč a pokud bychom dosáhli na celkový počet 5, mohl by
jeden z nich být koordinátorem s příspěvkem 15 000,-Kč. Náklady obce na mzdy pracovníků jsou minimální.
Navrhl tedy uzavřít smlouvu s úřadem práce na další pracovníky VPP.

A) Projednání rozpočtových změn č.1/2016
Byly projednány rozpočtové změny č.1/2016, kde příjmy jsou nezměněny a výdaje jsou navýšeny o 150.000,-Kč
na územní rozvoj a 12.000,-Kč na údržbu a revizi dětského hřiště.
B) Projednání schváleného záměru na nákup pozemku č.315/2.
Jedná se o pozemek, který je využíván jako cesta a zastupitelstvo projednalo tento záměr na svém zasedání
dne 16.12.2015 , usnesením č.8/2015/F. Výměra pozemku je 24m² a obec ho nakoupí za cenu 100,-Kč/m².
C) Výběr zhotovitele územního řízení.
Obec obdržela dvě nabídky na zhotovení územního řízení z podkladů územní studie Lokalita Chotovice na výstavbu rodinných domů. První nabídka je od Ing. Jiřího Machače za 185.000,-Kč a druhá od ing. Jiřího Vaňka za
106.000,-Kč. Starosta navrhl hlasovat o levnější nabídce od pana ing. Vaňka.

Usnesení Zastupitelstva obce Chotovice č. 1/2016 ze dne 5. 1. 2016
1/2016/A SCHVÁLILO
provozování Chotovické hospody obcí.
1/2016/B SCHVÁLILO
rozšíření programu o body c,d,e
1/2016/C POVĚŘILO
starostu k zajištění dokladů potřebných k provozování hospody obcí.
1/2016/D POVĚŘILO
starostu založením účtu pro vedlejší hospodářskou činnost u České
spořitelny.
1/2016/E POVĚŘILO
starostu zajištěním zákonného zástupce.

PRO - 7
PROTI – 1(Matulová)
ZDRŽEL SE – 0
PRO - 7
PROTI - 1(Matulová)
ZDRŽEL SE – 0
PRO - 7
PROTI - 1(Matulová)
ZDRŽEL SE – 0
PRO - 7
PROTI – 1(Matulová)
ZDRŽEL SE – 0
PRO – 7
PROTI – 1(Matulová)
ZDRŽEL SE – 0

Usnesení Zastupitelstva obce Chotovice č. 2/2016 ze dne 26. 1. 2016
2/2016/A SCHVÁLILO

PRO – 6

výši poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši 600,-Kč.

PROTI – 0

2/2016/B SCHVÁLILO

ZDRŽEL SE – 0
PRO – 6

uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu a pověřilo starostu jejím podpisem
2/2016/C SCHVÁLILO
uzavřít Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu s Úřadem práce na celkový počet 5. Pověřuje starostu
podpisem této dohody.

PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
PRO – 6
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0

Usnesení Zastupitelstva obce Chotovice č. 3/2016 ze dne 29. 3. 2016
3/2016/A SCHVÁLILO

PRO – 7

rozpočtové změny č.1/2016.

PROTI – 0

3/2016/B SCHVÁLILO

ZDRŽEL SE – 0
PRO – 7

nákup pozemku p.č.315/2.

PROTI – 0

3/2016/C VYBRALO

ZDRŽEL SE – 0
PRO – 7

zhotovitele územního řízení pana ing. Jiřího Vaňka.

PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0

Historie naší obce aneb doby dávno minulé
V tomto čísle se budeme věnovat adresářům. Adresáře jsou velmi důležitým zdrojem pro získávání informací o historii naší obce. V našem případě se jedná o veřejně vydané písemné soupisy adres určité oblasti
do níž spadají Chotovice s uvedenými majiteli jednotlivých domů doplněné inzeráty firem.
Z novodobých tiskovin jsou tomu nejpodobnější Zlaté stránky. Podařilo se nám
dohledat 4 adresáře. První vytvořil náš rodák
Franz Hantschel roku 1890 a byl použit pro Lipský
kalendář na rok 1891. Druhý sestavil Johann Kunstner roku 1899, třetí Franz Gebert v roce 1913 a
čtvrtý Wilhelm Pohl v roce 1928.
V roce 1913 z adresáře vyčteme že se jedná o politickou oblast Bad Kottowitz s místní částí Neu
Kottowitz ( dnes se jedná přibližně o Chotovice a
Hřebenku) čítající 808 obyvatel ve 116 domech.
Představitelem obce je v té době Wenzel Helzel,
tajemníkem Franz Buschmann a policistou Franz
Melzer.
Obyvatelé Chotovic daného času využívali poštu i vlakovou zastávku v Novém Boru a patřili do skalické farnosti. Další oblastí o které se zde dočteme
je základní škola tzv. jednotřídka, kterou navštěvuje 54 žáků. Ředitelem byl
Franz Kaubek, katechismus vyučoval P. Johann Hausler a další vyučující byla Ottilie Paul. Mimo to je v adresáři uvedeno 7 spolků působících v obci.
Mimo tyto informace v daném adresáři narazíte na půlstránku věnovanou propagaci našich lázní. Jsou zde
použita hesla jako např. nádherné scenérické umístění, čistý vzduch, půvabná lesní promenáda, úžasný
stinný park, občasné koncerty v zahradě či lázeňském salonu, výtečné jídlo a pití včetně vlastních mlékárenských výrobků.
Všechny adresáře zde uveřejněné naleznete v oblastním archivu.

Dětský karneval
K únoru už tradičně patří karnevaly a maškarní plesy a nejhezčí bývají ty dětské. Ten náš chotovický se uskutečnil 27.2 2016 v sále hospody za účasti tří desítek dětí v doprovodu rodičů. Během chvíle se sál zaplnil princeznami, piráty, námořníky a vílami.
Celé odpoledne se neslo v duchu her, soutěží, a samozřejmě diskotéky. Byly vyhodnoceny nejpovedenější masky, přičemž hodnocení bylo opravdu těžké, jelikož byly masky jako každý rok precizně vypracovány. Proto také všichni dostal
sladkou odměnu v již tradiční podobě ,,fidorkové medaile,,. Všichni také dostali
možnost ochutnat výbornou pizzu, kterou Chotovická hospoda daný víkend zařadila do stálé nabídky. Karneval se vyvedl a všem malým i velkým děkujeme za
krásné odpoledne.

Chotovická tančírna
S netradičním nápadem hudební produkce v neděli odpoledne přišel pan ing. Ota Pour. O tom, že to byl
kvalitní krok se mohli přesvědčit všichni v neděli 6.3. od
15hodin v sále Chotovické hospody, kde se první Chotovická tančírna setkala s skvělým ohlasem. Zúčastnilo se jí
asi čtyřicet lidí a nálada byla úžasná a to především zásluhou kapely Jazz Bakers, která hrála k poslechu a hlavně k tanci jazzové standardy, ale také písničky Ivana
Mládka, Karla Plíhala, Vladimíra Mišíka, Jiřího Suchého
nebo Jaroslava Ježka. Bylo to opravdu příjemné odpoledne, proto se nejednalo o ojedinělou akci, ale rozhodně chceme v tomto projektu pokračovat a roztančit i
některé další nedělní odpoledne v rámci Chotovické tančírny. Rozhodně uvítáme vaše doporučení vhodných kapel.

Chotovický bál
V sobotu 12.3.2016 se v sále naší hospody, již podruhé uskutečnil Chotovický bál, který se nesl ve znamení
blížícího se jara. Tomu odpovídala i výzdoba sálu vytvořená zejména z napučelých větviček břízy a tulipánů, kterými byly uvítány přicházející dámy. Bál
zahájilo vystoupení dětí z taneční skupiny Black Shadow z Nového Boru pod
vedením pana Petra Tomáška. Byly to děti ve věku od tří do čtrnácti let a jejich vystoupení bylo opravdu skvělé a sklidilo zaslouženě veliký potlesk. Ještě
jednou bychom jim touto cestou chtěli poděkovat za skvělé zahájení bálu.
Celý večer hrála kapela Ka-Še band nejen k poslechu ale tentokrát zejména
tanci, neboť taneční parket byl stále plný. Ke každému pořádnému
bálu patří samozřejmě i tombola a
ta byla opravdu bohatá. Hlavní ceny byly vylosovány o půlnoci a šťastní výherci si odnesli například
elektrický kontaktní gril, multifunkční hrnec, sadu nádobí či keramických pánví a hlavní cenou byla televize.
Druhý Chotovický bál se moc povedl a to i díky sponzorům, kteří
věnovali ceny do tomboly a patří jim po zásluze naše poděkování.

Chotovická hospoda
Na svém lednovém zasedání rozhodlo zastupitelstvo obce, že po zkušenostech, které jsme měli z poslední doby, bude hospodu provozovat obec. Zatím je předčasné hodnotit, zda to bylo správné rozhodnutí,
ale už na první pohled je zřejmé, že se změnil celkový obraz interiéru, nabídky nápojů a zejména četnost
úspěšných akcí, které zde probíhají. I přes skutečnost, že provoz začal 30.1.2016, tedy zrovna v nepříznivém období a dva měsíce jsou na jakékoli objektivní hodnocení velice krátký čas, jsme s dosavadním pro-

Doporučení – nedělní klid
Vážení spoluobčané Chotovic,
v poslední době se na nás obracejí někteří z vás a žádají zastupitelstvo obce, aby připravilo nedělní klidovou vyhlášku. Rozhodli jsme se, že zatím takovou vyhlášku dělat nebudeme, ale pouze vydáme doporučení.
Pokusme se být ke svým sousedům ohleduplní a v neděli a ve svátky nepoužívat přístroje, které jsou
hlučné a obtěžují je, právě když obědvají, mají návštěvu, užívají si večerního klidu při grilování nebo
prostě chtějí jen poslouchat ticho.
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