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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám touto cestou, v úvodu, poděkoval za důvěru, kterou jste ve mne vložili. Velmi si toho
vážím a cítím za svou funkci obrovskou zodpovědnost.
Tímto bych rád vyzdvihl velkou obětavost ostatních zastupitelů, kteří se vzdali svého nároku na honorář a
obci přesto věnují spoustu svého volného času a nesou na svých bedrech tíhu zodpovědnosti. Patří jim tak
srdečné díky.
Přeji vám pohodové prožití vánočních svátků a ať je nový rok pro vás tím úspěšným ,plný především zdraví!
S úctou,
Petr Vrba

Aleje

Během celého podzimu probíhaly úpravy našich nových alejí. Vzhledem k velice
nepříznivému počasí letošního léta se mnoho stromů neuchytilo a byly firmou Mega
bezplatně nahrazeny za nové, a to lípy, jeřáby a duby. Věříme, že nové stromy čeká lepší
osud a všechny se uchytí.

Uskutečněné akce
Drakiáda a dýňování
Poslední akcí, kterou připravovalo dnes již minulé zastupitelstvo, byla drakiáda již tradičně spojená s dýňováním. Vše se
uskutečnilo 6.října. Letos nám přálo počasí, takže drakům se
chtělo vzlétnout až do nebe a při dlabání dýni rozhodně nemrzly
prsty. Nejprve proběhlo ,,U Dubů,, pouštění draků, kterých se
sešlo tolik, že se některým majitelům prolínaly provázky! Poté
se všichni postupně přemístili k hospodě, kde se postupně obyčejné dýně proměnily ve strašidla. Po setmění se všechny strašidelné dýně umístili na svah u dětského hřiště a zapálily. I přes
letošní špatnou úrodu dýní vznikly úchvatné výtvory.
Video z letošního pouštění draků můžete zhlédnout na webu
YouTube pod názvem: Chotovice 2018.10.07 - Drakiáda

Rozsvícení vánočního stromku
Naše zahájení adventu se letos uskutečnilo 1.prosince.
V hasičárně bylo připraveno občerstvení, o které se tentokrát
postarala Chotovická hospoda. Po mnoha letech nám byl na
tuto akci dopřán sníh, což jen podpořilo příjemnou
předvánoční atmosféru. Svůj, v tomto období dozajista drahocenný čas, nám věnoval děkan Novoborské farnosti
pan Morávek, za což mu moc děkujeme a ve vyzdobeném
kostele proběhlo krátké kázání.

Svým zajímavým divadelním vystoupením ,,Obrazy z nebe,,
nás pobavila skupina NOPOĎ. V průběhu večera jsme měli
všichni možnost ochutnat a ohodnotit výtvory našich spoluobčanů v rámci soutěže o nejoriginálnější vánoční cukroví a nejchutnější vánoční likér. Vítězi se stali Radka Šlamborová (cukroví) a Karel Červinka
(likér) ještě jednou jim moc gratulujeme a samozřejmě dodržíme slovo a na poslední straně našich Chotovin naleznete jejich recepty. Na vyhlášení soutěže navázalo zpívání koled v podáním našich šikovných
a statečných spoluobčanů, které završilo rozsvícením našeho krásného vánočního stromečku. Za instalaci nových světýlek a deinstalaci starých vděčíme Zdenkovi Petrákovi a jeho kamarádům. Celý kouzelný
večer byl zakončen úchvatným ohňostrojem.

Mikuláš
9.12. i nás navštívil Mikuláš s anděly a čerty. Děti se sešly na sále naší hospůdky, kde pro ně byl připraven
zajímavý program, při kterém jim dělal společnost nádherný anděl. Děti si zahrály židličkovanou,
vymalovaly obrázky čertů, napsaly dopisy Ježíškovy a posléze za nimi přišel Mikuláš. Některé děti
mu odříkaly básničky či zazpívaly písničky. Poté nastal čas, kterého se většina dětí bojí úplně nejvíc,
a to návštěva pekla. Letošní peklo bylo, s ohledem na počasí, připraveno v prostorách Trilobitu a náramně
se povedlo, což k nám přilákalo hned 4 čerty, kteří si s každým dítětem promluvili o jejich zlobení,
které bylo zapsané v knize hříchů. Protože nemáme v Chotovicích žádné extra zlobivé dítko,
dostalo každé od Mikuláše balíček sladkostí.

Strom svobody
Vzhledem k volbám, které připadly na podzim letošního roku, bylo
jasné, že se bude měnit zastupitelstvo naší obce. Z toho důvodu
nebylo moc reálné plánovat velké oslavy k 28. říjnu ani 17. listopadu,
což nás velice mrzelo.
Rozhodli jsme se tedy uskutečnit alespoň
zasazení lípy, z které, doufejme, bude
za mnoho let jedna z dominant naší vesnice.
Zasazení ,,Lípy svobody,, se uskutečnilo
dopoledne 17. listopadu na návsi.
A to symbolicky jako společná akce
propojující staré, odstupující a nové,
nastupující zastupitelstvo.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTOVICE 5/2018
Zastupitelstvo obce Chotovice na svém zasedání dne 3.10. 2018
přijalo následující usnesení:
•

5/2018/A – Projednání rozpočtových změn č. 4/2018
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny č. 4/2018

•

5/2018/B – Projednání žádosti na pronájem části pozemku
Zastupitelstvo schválilo záměr na pronájem části pozemku p.č. 422/1

•

5/2018/C – Projednání záměrů na prodej pozemků
Zastupitelstvo schválilo záměr na prodej pozemků:
134/2 – 620m2, 134/3 – 391m2, 134/4 – 332m2, 134/5 – 321m2, 134/6 – 662m2, 134/7 – 385m2,
134/8 – 339m2, 134/9 – 343m2

•

5/2018/D – Projednání kupních smluv na vodovodní řad
Zastupitelstvo schválilo uzavření kupních smluv s SVS na vodovodní řad a pověřilo starostu
jejich podpisem.

•

5/2018/E – Projednání zprávy finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru

•

5/2018/F – Projednání proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2018 starosty obce
Zastupitelstvo schválilo proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2018 starosty obce

•

5/2018/G – Projednání úpravy pozemku p.č. 285/1
Zastupitelstvo zamítlo revokaci usnesení 2017/F ze dne 14.11.2017

Zájezd
Svaz chovatelů v Pihelu pořádal 27.10. zájezd do Löbau na výstavu zemědělské techniky,
drobného domácího zvířectva, myslivosti a rybářství. Byli pozváni a zúčastnili se i někteří
obyvatelé Chotovic.
Výstava byla pěkná, poučná a zajímavá. Neméně příjemná byla i zastávka
při zpáteční cestě ve Varnsdorfu v pivovaru Kocour, kde probíhal IX.
Festival ALE (ejl).
Termín pochází z angličtiny a původně označoval pivo vyráběné bez použití chmele
(na rozdíl
k chmelenému pivu označovanému jako beer). Piva tohoto typu mají silné
aroma, nejčastěji zahrnuje tóny citrusů, tropického ovoce, borového
jehličí či koření.

Festivalu se zúčastnilo mnoho malých i větších pivovarů, namátkou uvádím: Zámecký pivovar Frýdlant, Pivovarský dvůr Zvíkov, Rodinný pivovar
Zíchovec a Pivovar Falkenštejn.
Ochutnali jsme, poseděli
nad poctivé české pivo…

u country muziky a shodli se na tom, že není

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTOVICE 6/2018
Zastupitelstvo obce Chotovice na svém zasedání dne 31.10. 2018
přijalo následující usnesení:
•

6/2018/1 - Slib nově zvoleného zastupitelstva obce Chotovice
Všech 9 zastupitelů složilo slib.

•

6/2018/2 - Určení ověřovatelů zápisu

•

Zapisovatelkou zápisu byla určena Zuzana Mráčková a ověřovateli zápisu Václav Horyna a
Zdeňka Hošnová.

•

6/2018/3 - Schválení programu
Zastupitelstvo schválilo program veřejného zasedání 6/2018.

•

6/2018/4/a - Volba starosty a místostarosty
Zastupitelstvo určilo, že obec bude mít jednoho místostarostu.

•

6/2018/4/b - Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Zastupitelstvo určilo, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn, pro výkon funkce místostarosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn.

•

6/2018/4/c - Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Zastupitelstvo určilo způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním.

•

6/2018/4/d - Volba starosty
Zastupitelstvo zvolilo starostou obce Chotovice Petra Vrbu.

•

6/2018/4/e - Volba místostarosty
Zastupitelstvo zvolilo místostarostkou obce Chotovice Zuzanu Mráčkovou.

•

6/2018/5/a - Zřízení finančního a kontrolního výboru: a) Určení počtu členů finančního a kontrolního
výboru
Zastupitelstvo určilo tříčlenný kontrolní i finanční výbor.

•

6/2018/5/b - Zřízení finančního a kontrolního výboru: b) Volba předsedy kontrolního výboru
Zastupitelstvo zvolilo předsedkyní finančního výboru paní Zdeňku Hošnovou.

•

6/2018/5/c - Zřízení finančního a kontrolního výboru: Zřízení finančního a kontrolního výboru:
Zastupitelstvo zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Milana Tichého.

•

6/2018/5/d - Zřízení finančního a kontrolního výboru: d) Volba členů finančního výboru
Zastupitelstvo zvolilo členy finančního výboru paní Danu Šimánkovou a Ing. Petru Tichou.

•

6/2018/5/e - Zřízení finančního a kontrolního výboru: Volba členů kontrolního výboru
Zastupitelstvo zvolilo členy kontrolního výboru pana Václava Horynu a paní Kateřinu Fabiánovou.

•

6/2018/6 - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo, aby neuvolnění členové zastupitelstva, předsedové a členové finančního a kontrolního výboru vykonávali svou funkci bez nároku na odměnu. Dlouhodobě
neuvolněný místostarosta bude mít odměnu v plné výši dle zákona.

Historie – zápis v kronice roku 1980
Z vyprávění pí Josefy Sunkovské o životě v Chotovicích
v prvních letech po osvobození, které sepsala autorka
kroniky.
Jednoho únorového dne
r. 1980 jsem navštívila
pí Josefu Sunkovskou.
V současné době je
jednou z nejstarších
občanek naší vesnice, ale
když jsem se jí zeptala na
události před pětatřiceti
lety, začala mi o nich velice pěkně vyprávět. Přesně 23.
srpna 1945 přijeli, jako poslední dosídlenci, do Chotovic.
Usadili se v domě č.p. 22. před trvalým nastěhováním
rodina pí Sunkovské přijela do Chotovic ,,na výzvědy,,.
To zde již bydlela řada sousedů z Trnové. Většina
dosídlenců totiž přišla z okresu Praha – jih a z Benešova u
Prahy. Paní Sunkovská nerada vzpomíná na začátky
v Chotovicích, kdy museli s manželem i dětmi pracovat na
neúrodném poli, starat se o hospodářská zvířata,
opravovat a zařizovat zchátralý dům. Zbylo opravdu málo času na to, aby se člověk pobavil a zašel na kus řeči
k sousedovi. Všechno se však změnilo v březnu roku 1951. Tenkrát přišel k Sunkovským pan Přibyl s návrhem, že
se založí družstvo. O několik dní později se sešli soukromníci znovu, tentokrát v hojnějším počtu a družstvo založili. V témže roce se začalo s prvním typem hospodařením. V listopadu 1951 se řady soukromníků, kteří vstoupili do
družstva ještě rozšířili o další rodiny z Chotovic. Na jaře roku 1952 se začal svádět dobytek do společné stáje.
Součkova stodola se stala na přechodnou dobu družstevním kravínem. Nad ní, ve starém mlýně byla vybudována
drůbežárna. Samozřejmě, že to bylo řešení nouzové, které s sebou přinášelo řadu problémů. Později se kravín i
drůbežárna přestěhovaly do domu číslo 6. Nový kravín se začal stavět až v druhé polovině padesátých let. Ne
vždycky to v družstvu klapalo ke všeobecné spokojenosti. Jeden čas prý družstevníci nedostali pět měsíců ani korunu. Pak se ale vše urovnalo a každý družstevník byl rád, že je pryč doba, kdy se museli sami dřít na kousku neúrodného pole.

Recepty
Zde Vám přinášíme recepty,
které byly použity na cukroví i likér a vyhrály v soutěži při rozsvícení našeho vánočního stromku.

Kroftovo cukroví
Budete potřebovat 100ml smetany, 100g krystalového cukru, 3 lžičky instantní kávy, 6gramů medu, 380g čokolády,
200g másla, špetku skořice, marcipán a čokoládovou polevu. Svaříme smetanu, cukr a med. Do svařené hmoty
zašleháme máslo smíchané s čokoládou. Poté stříkáme na marcipán a potahujeme čokoládovou polevou.

Rybízový likér
Recept na likér byl použit z fcb skupiny ,,recepty ze svatojánu,, a postup je takovýto: Půl kila černého rybízu
rozmačkejte mačkadlem na bramborovou kaši a zalijte 500 ml slivovice nebo vodky. Uzavřete a nechte na okně dva
měsíce macerovat. Denně protřepejte. Po dvou měsících přeceďte přes plátno a promíchejte s 500 ml vody svařené
s 500 g přírodního cukru. Naplňte do lahví a uchovejte v temnu a chladu.

ZIMNÍ ÚDRŽBA

Vážení občané, abychom lépe zajistily úklid sněhu apod. v zimním období,
prosíme Vás tímto, parkujte svá vozidla pokud možno mimo komunikace.

Kultura
Chotovičtí občané jsou pravidelnými návštěvníky Novoborského divadla. Vrcholem letošní sezony byl
koncert ke 100 letům vzniku republiky konaný 28.10. za účasti hejtmana libereckého kraje Martina Půty.
Vystoupil náš současný nejúspěšnější klavírista Lukáš Vondráček a smyčcové kvarteto
Pavel Haas Quartet. Krásný hudební zážitek!!!

Zpráva (nejen) pro seniory

Cvičení

Navázali jsme spolupráci
s novoborským Klubem důchodců.
Klub důchodců v Novém Boru pořádá
různé zajímavé přednášky. Na leden
2019 je naplánováno setkání
s Ing. Zdeňkem Svobodou z Nadačního
fondu Lepší senior. Pozvánky na
všechny akce budou zveřejňovány na
vývěskové tabuli.

To, že chotovické ženy chodí
na zdravotní cvičení každý pátek
v TRILOBITu, není nic nového.
Od podzimu se sportovní aktivity
rozšířily o aerobik
Cvičíme každé pondělí a čtvrtek
od 18 hodin !!!

VE ZKRATCE
Požár – dne 12. 11. 2018 hořel v Chotovicích dům u zahrádek spolu s chlévy.
Při požáru nebyl nikdo zraněn a dům je obyvatelný.

Pozor! NOVÉ ÚŘEDNÍ HODINY
Vážení občané, od 1. 1. 2019 dochází ke změně úředních hodin.

ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí

14:00 - 18:00 hod.

Úterý

14:00 - 18:00 hod.

Mimo úřední hodiny je možné se domluvit kdykoliv, po předchozí telefonické dohodě.

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2019
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