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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Volební místnosti se v České republice otevřou v pátek 24.května ve 14:00 hodin a uzavřeny budou ve 22:00 

hodin. V sobotu 25. května můžete volit od 8:00 hodin do 14:00 

hod. V naší obci bude volební místnost opět otevřena na adrese  

Chotovice 8, v 1. patře nad Chotovickou hospodou. V některých 

členských zemích probíhají volby až do neděle, takže konečné 

výsledky voleb do EP by měli být známy v neděli 26.května    

večer. Poslední volby do EP proběhly v roce 2014, kdy ANO, 

ČSSD, koalice Top 09 a STAN získaly po 4 mandátech. KDU – ČSL 

a KSČM mají po 3 mandátech, ODS dva mandáty a Svobodní 1 mandát. 

Nezapomeňte tedy 24. nebo 25. května navštívit volební místnost a využijte své právo zvolit si svého zá-

stupce!                       Zuzana Mráčková 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Komunální odpad – svoz komunálního odpadu i nadále probíhá každé pondělí, pro ty z vás, kteří mají      

zaplacený týdenní svoz. A každý sudý týden v pondělí probíhá svoz popelnic označených 14- ti  denní      

svozovou známkou. Po vesnici jsou rozmístěny i kontejnery na komunální odpad, které jsou určeny pro   

majitele rekreačních objektů.  

BIO odpad – svoz nádob na bioodpad byl zahájen 02.04. a bude probíhat každý sudý týden v úterý. Mimo 

to byl za hospodu přistaven kontejner na bioodpad, který je určen pro občany, kteří nedisponují ,,hnědou 

popelnicí,, na bioodpad, dále na větve a jakýkoli jiný       

bioodpad, který se vám do určených nádob nevejde.     

Kontejner bude    přistaven po celou sezónu. Prosíme, 

abyste nepálili čerstvě ostříhané větve, trávu a podobný 

materiál na svých zahradách. 

Tříděný odpad – na šesti stanovištích jsou v obci rozmístě-

ny kontejnery na tříděný  odpad. Využít můžete kontejnery 

určené pro sklo, papír, plasty, tetrapaky a kovy. Během pár 

týdnů bude za hospodu umístěna ještě nádoba určená na 

tuky a oleje.  Na mapce je křížkem označeno pěti stanovišť 

tříděného      odpadu umístěných přímo v obci. Šesté       

stanoviště je u silnice 1/9 v blízkosti domu č.p. 64. 

Prosíme, abyste svůj odpad umisťovali do    nádob k tomu 

určených a nesypali např.  posekanou trávu do kontejnerů 

na komunální odpad. Pokud se stane, že je některý kontej-

ner plný využijte prosím daný kontejner na jiném stanovišti 

a neodkládejte odpad vedle kontejnerů.                                                                                     Zuzana Mráčková 

Omluva 

Poslední týdny nás potrápilo veřejné osvětlení, kdy často docházelo k výpadkům ( od konce obce směrem   

k Novému Boru a na silnici I/9 ). Problém byl již vyřešen. Svou životnost ukončilo i 9 lamp různě po obci. 

Všechny jsou vyměněné. Tímto se za způsobené problémy omlouváme.                                  Petr Vrba 



Chotovický bál 2019 

V sobotu 23.3. proběhl oblíbený Chotovický bál na sále naší hospody. U vchodu osobně hosty přivítali zástupci obce   

a ženy obdržely milou pozornost v podobě tulipánu, jak je již tradičním zvykem této akce.  

Na úvod zatančilo duo Kevin a Sabina v podání několika společenských tanců. Celým večerem nás provázela kapela 

Takže Tak, jejíž zásluhou byl stále plný parket a výborná atmosféra.  Překvapením pozdního večera bylo vystoupení 

tanečnice pole-dance s působivou choreografií.  

Jako obvykle nechyběla na Chotovickém bále bohatá tombola, za níž všem sponzorům děkujeme. O půlnoci zástupci 

obce vylosovali hlavní ceny, kterými letos byly zahradní houpačka, sněžná fréza, rýžovar a mnoho dalších.                

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří přišli na Chotovický bál, bez kterých by večer neměl tu správnou atmosféru         

a všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto večera a to nejen v tento slunečný den.                                Petr Vrba 

Masopust 

Letošní první kulturní akce nesla název Masopust. Oblíbený dětský karneval jsme obohatili o tradiční  zabijačku a na 

své si tak přišli i dospělí.  

Přípravy byly velmi náročné a trvaly několik dní, ale výsledkem byly výborné pochutiny jako zabijačkový guláš,         

prdelačka, jitrnice, jelítka, kroupáky i tlačenka. O výrobky byl zájem veliký a brzy se po nich dočista zaprášilo. Rádi 

bychom poděkovali opravdu všem, kdo přiložili ruku k dílu! Masopust začal průvodem povedených masek 

v doprovodu harmonikáře a následně program pokračoval na sále a to zábavným vystoupením v podání               

Honzy Poplety, který naše děti náramně pobavil a roztančil. V pozdní odpoledne až do večerních hodin se  

ze sálu linuly   lidové písně v doprovodu harmoniky a  pro každého zájemce byly připraveny vytištěné texty

                                                                                             Petr Vrba 

Jarní brigáda 

O letošní jarní brigádě se povedlo 

uklidit zejména  polomy a větve po 

předchozím silném větru, uklidil se 

místní hřbitov, okolí hospůdky, odpadky      

po obci, v parku. Jako obvykle byl přistavěn 

kontejner pro objemný odpad. Revitalizovala 

se   zeleň a okrasné keře pod 

bývalou školou. 



Usnesení Zastupitelstva obce Chotovice č. 7/2018 ze dne 18.12. 2018 

7/2018/2 SCHVÁLILO zapisovatelkou zápisu Zuzanu Mráčkovou a ověřo-

vateli Václava Horynu a Milana Tichého.  

PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

7/2018/3/a SCHVÁLILO rozšíření programu veřejného zasedání 7/2018 PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

7/2018/3/b SCHVÁLILO program veřejného zasedání 7/2018 PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

7/2018/4/a VZALO NA VĚDOMÍ geometrický plán pro rozdělení pozemku 

p.č.140/12 

PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

7/2018/4/b VZALO NA VĚDOMÍ geometrický plán pro rozdělení pozemku 

p.č.179 

PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

7/2018/5 SCHVÁLILO záměr na prodej pozemku p.č. 394 PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

7/2018/6 SCHVÁLILO prodloužení smlouvy o pronájmu pozemků p.č.39/1 

a 42/2 za stávajících podmínek a pověřilo starostu jejím podpisem 

PRO - 5 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE– 2(Petrák,Pour) 

7/2018/7 SCHVÁLILO uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribu-

ce, a.s. a pověřilo starostu jejím podpisem  

PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

7/2018/8 SCHVÁLILO rozpočtové změny č.5/2018 PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

7/2018/9 POVĚŘILO starostu v případě potřeby provést rozpočtové změ-

ny do maximální výše 150000Kč  

PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

7/2018/10 SCHVÁLILO nákup dalších 10-ti lamp VO PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

7/2018/11/a SCHVÁLILO 3 členy inventarizační komise PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

7/2018/11/b SCHVÁLILO za členy inventarizační komise Zuzanu Mráčko-

vou, Zdeňku Hošnovou a Zdeňka Petráka 

PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

7/2018/12 SCHVÁLILO rozpočet obce Chotovice na rok 2019 jako vyrov-

naný 

PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

7/2018/13 VZALO NA VĚDOMÍ výsledek zápisu z dílčího přezkoumání hos-

podaření obce Chotovice za rok 2018 

PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

7/2018/14 VZALO NA VĚDOMÍ zprávu o auditu operace: Obnova historic-

kých krajinných struktur II.etapa  

PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

7/2018/15 SCHVÁLILO záměr na odkup pozemku p.č. 179/2  PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

7/2018/16 SCHVÁLILO záměr narovnat majetkoprávní vztahy mezí obcí 

Chotovice a soukromými uživateli obecních pozemků 

PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

7/2018/17 SCHVÁLILO členský příspěvek ve výši 5000Kč spolku DMO 

Lužické a Žitavské hory, z.s. 

PRO - 5 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE-2(Petrák,Horyna) 

7/2018/18 SCHVÁLILO Dohodu o bezplatné údržbě obecních pozemků, 

které jsou v územním plánu v lokalitě zástavbového území ,,S01,, 

PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

7/2018/19 SCHVÁLILO příspěvek ve prospěch Svazku obcí Novoborska na 

projekt ,,Strategie financování sociálních služeb,, ve výši 14258Kč 

PRO - 5 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE–2(Pour,Petrák) 



Usnesení Zastupitelstva obce Chotovice č. 1/2019 ze dne 22.1. 2019 

1/2019/1 SCHVÁLILO zapisovatelkou Zuzanu Mráčkovou a ověřovateli 

Radku Šlamborovou a Michala Jankuje. 

PRO - 8 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

1/2019/2 SCHVÁLILO program veřejného zasedání č.1/2019. PRO - 8 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

1/2019/3 SCHVÁLILO Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-

mene a Smlouvu o právu provést stavbu č. IV– 12-4016760/2 a pověřilo 

starostu jejím podpisem. 

PRO - 8 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

1/2019/4 SCHVÁLILO Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-

mene č.j. OLP/5772/2018 108/B/2018/TPČ a pověřilo starostu jejím pod-

pisem. 

PRO - 8 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

1/2019/5 SCHVÁLILO záměr na pronájem pozemku p.č.133/79. PRO - 8 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

1/2019/6 DELEGUJE starostu jako svého zástupce na valných hromadách 

Severočeské vodárenské společnosti a.s.  

PRO - 8 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

1/2019/7 SCHVÁLILO firmu ČEZ, jako dodavatele elektřiny a pověřilo sta-

rostu jejím podpisem. 

PRO - 8 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

1/2019/8 SCHVÁLILO pronájem části pozemku p.č.422/1 o výměře 50m2 

za 5Kč/m2 ročně a pověřilo starostu jejím podpisem. 

PRO - 8 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

1/2019/9 POVĚŘILO kontrolní výbor prošetřením podnětu zaslaného da-

tovou schránkou dne 14.01.2019 

PRO - 8 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

Usnesení Zastupitelstva obce Chotovice č. 2/2019 ze dne 26.2. 2019 

2/2019/1 SCHVÁLILO zapisovatelkou zápisu Zuzanu Mráčkovou a ověřo-

vateli Zdeňku Hošnovou a Radku Šlamborovou. 

PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

2/2019/2 SCHVÁLILO program veřejného zasedání č.2/2019. PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

2/2019/3 BERE NA VĚDOMÍ zápis  kontrolního výboru ze dne 29.01.2019. PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

2/2019/4 SCHVÁLILO rozpočtové změny č.1-2019.  PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

2/2019/5 SCHVÁLILO pronájem části pozemku p.č.133/79 a ukládá sta-

rostovi smlouvu podepsat.  

PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

2/2019/6a SCHVÁLILO záměr na prodej pozemku p.č. 282/17. PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

2/2019/6b SCHVÁLILO způsob prodeje v případě více zájemců výběro-

vým řízením tzv. obálkovou metodou.  

PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 



Tip na výlet 
Výlet začíná příjemně-dobrým obědem v hostinci    
U Zlatého buřtu. To abychom měli dost sil na nad-
cházejících 12 km. Takže žádné lenošení a vyráží-

me.... Míjíme krásné golfové 
hřiště a prohlížíme si novou 
zástavbu v Častalovicích, kte-
rá se rozrůstá až do Dolního Pihelu. Po hrázi Pivovarského rybníku dojdeme do ma-
lebné vesničky Chomouty. Cesta mezi půvabnými 
roubenými chaloupkami nás dovede do Sloupu k 

Sedmi trpaslíkům. Lesní pěšinkou sejdeme do Cikánského údolí a roman-
tickou cestou se ocitneme v Janově. Kousek cesty do kopečka a otevře se 
pohled na naše Chotovice... A nyní se můžeme rozhodnout zda budeme 
pokračovat alejí kolem křížku nebo lázeňským parkem. Obojí nás nasmě-
ruje do Chotovického hospůdky, kde prach z cesty spláchneme dobrým 
pivem Konrád nebo Svijany.                                             Zdeňka Hošnová 

Přednáška 

 V minulém vydání Chotovin jsme pozvali chotovické občany na přednášku Ing. Zdeňka Svobody z nadace Lepší senior. 

Toto setkání se uskutečnilo 28.2. ve 14hodin v Klubu důchodců v Novém Boru. Téma znělo "MEDIÁLNÍ OBEZŘETNOST". 

Mimo jiné jsme se dozvěděli, jak čelit nabídkám a různým podvodům tzv. "šmejdů", rozeznávat falešné a nepravdivé e-

maily. Pro zajímavost zde uvádím několik ukázek: Ne vždy platí "Na každém šprochu pravdy trochu". Lží, nepravd,       

polopravd a manipulací je, zvláště na internetu, plno a často dokážou ublížit.  

SATIRA, HUMOR - mnoho nedorozumění vzniká z šíření smyšlených informací, jejíchž cílem bylo pobavit, pošťouchnout... 

OSOBNÍ PRESTIŽ A POPULARITA - sociální sítě jsou oblíbené proto, že lidem přinášejí pocit výjimečnosti. 

Být vidět a slyšet, mít vliv na velkou skupinu lidí je často takovým lákadlem, že i občasná lež či manipulace se vyplatí... 

Komu a čemu můžeme věřit? 

AUTOR - pod svou práci se podepisuje, stojí si za ní a nese za ni odpovědnost. Je možné si o něm zjistit víc. 

VLASTNÍK MEDIA - je znám, neskrývá se. 

NÁZEV - odpovídá obsahu, nesnaží se šokovat a přitáhnout pozornost za každou cenu.  

FOTOGRAFIE  - nejsou upraveny, nemají zavádějící popisky    

CHYBY - pokud se faktická chyba vyskytne, autor se za ni omluví a napraví ji. 

Přednáška a následující beseda byly zajímavé a poučné - těšíme se na další spolupráci s Klubem důchodců                            

v Novém Boru.             Zdeňka Hošnová 

Facebook pomáhá 
27.ledna byl nevlídný zimní den - počasí "že by psa nevyhnal"... Tu nepohodu jsme sledovali z tepla domova 
z okna, když jsme si všimli, jak z jedné zahrady do druhé zmateně pobíhá malý psík, až nakonec skončil u 
dveří pana Vacka. Ten se té chundelaté promrzlé koule, kde koukaly jen smutné psí 
oči, ujal... 
Dal mu najíst, napít a přítulné psisko se uvelebilo na teplé kožešině... Pan Vacek po-
znal, že je to psí slečna - drsnosrstý jezevčík - vyfotil ji a fotku umístil na Facebook.                
Dokonce s malou fenečkou absolvoval i návštěvu u zvěrolékaře, kde zjistili tetování a 
chovatelskou stanici, odkud pejsek pochází. Hrozilo, že pokud se majitel nedohledá, 
skončí malá tulačka v útulku. Městská policie z Nového Boru se neujme psa  
nalezeného v Chotovicích, takže nálezce musí zvíře odvézt a odevzdat na vlastní ná-
klady! Ale naštěstí se ukázala síla Facebooku - množství sdílení, komu se kdy zatoulal podobný pes, kdo ji 
kde viděl atd. Nakonec se vypátralo, že se jedná o jezevčici Áju z Radvance! Zaběhla se do Chotovic až ze 
Skalického vrchu! Takový kus cesty v hlubokém sněhu!!! Tak doufejme, že si už Ája užila cestování dost a 
bude se držet u svého páníčka..               
                Zdeňka Hošnová 



Současnost 

50. léta   

Akce ,,Z,, a brigády z pohledu Chotovické kroniky v období 1975 - 1980 

V tomto textu jsou vybrané příspěvky z kroniky obce Chotovice. 

• 28.09.1975 – nátěr oken a dveří v kulturním domě. Hodnota díla 50000Kčs 

• Také byly započaty práce na zařízení WC na národním výboru 

• Dále byla zřízena přípojka vody ke kulturnímu domu. Hodnota tohoto díla činí asi 
18000Kčs 

• V akci ,,Z,, proběhlo také vyčištění studní a potoka. Kolem potoka bylo také opraveno 
poškozené zábradlí. Hodnota díla činí asi 10000Kčs. Všechny tyto akce byly splněny.   

• Nebyla splněna výstavba prodejny, která byla zadána OSP Nový Bor. Byla vypracována 
pouze projektová dokumentace, která stála 7100Kčs. 

• 28.02.1976 byla uspořádána brigáda na hřbitově. Bylo vykáceno 16 starých lip, které stínily. Za každý poraže-
ný strom se požárníci zavázali vysadit 10 mladých stromků. 

• 04.03.1976 se sešlo asi 10 mužů, kteří porazili starou lípu u kulturního domu. Pro zajímavost: obvod lípy půl 
metru nad zemí byl 5,5m. 

• Dne 01.04.1976 se téměř celá obec zúčastnila úklidu na hřbitově. 

• O dva dny později byla opět svolána dobrovolná směna. Sešlo se podstatně méně lidí, neboť většina odjela na 
brigádu do svých pracovišť. Chotovičtí občané upravili okolí MNV a dokončili úklid hřbitova. 

• K lednu 1976 bylo odpracováno 2460 brigádnických hodin na přestavbě kulturního domu. 

• V sobotu 23.04.1977 byla vyhlášena celostátní směna. Chotovické ženy si vzaly za úkol upravit hřbitov. Muži 
pracovali na budování naší prodejny. Škoda jen, že se schází jen ,,staří známí,,. Každý občan by měl mít zájem 
na tom, aby započatá stavba byla dokončena. 

• Investiční akce ,,Z,, v roce 1978 – adaptace prodejny, fasáda prodejny a kulturního domu. Hodnota díla 130 
tisíc. Finanční náklady 103 tisíc. Celkem bylo na těchto akcích odpracováno 3961 brigádnických hodin. Prodej-
na bude otevřena 1.3.1979. Mládež odpracovala v investiční akci ,,Z,, 1350 brigádnických hodin. 

• Neinvestiční akce ,,Z,, v roce 1978 – organizace ČČK s mládeží se vzaly za úkol uklidit veřejné prostranství. Nej-
větší kus práce byl odveden na hřbitově. Bylo odpracováno 550 hodin. Náklady pouze 1500Kčs a byla vytvoře-
na hodnota 7000Kčs. 

• Za dobrou práci a pomoc při plnění akcí ,,Z,, byla členům zahrád-
kářské kolonie poskytnuta pomoc při stavbě vodovodu 
v zahrádkářské kolonii a to pomoc finanční (28000Kčs) 

• Ve vesnici máme dvě autobusové čekárny. Na těchto bylo také 
bezplatně odpracováno 50 brigádnických hodin.  

• Občané, kteří bydlí u potoka se rozhodli, že svoji ,,říčku,, vyčistí. 
Tímto úklidem vytvořili hodnotu díla 5600Kčs a bezplatně odpra-
covali 450 hodin. 

• Pitná voda je nezbytná. Abychom ji měli dostatek a byla kvalitní, 
rozhodli jsme se vyčistit všechny její zdroje. Vynaložené náklady 
5700Kčs, odpracováno 350 hodin. 

• Akce ,,Z,, v roce 1979 – během letošního roku se mělo opravit sociální zařízení v kulturním domě, s koncem 
roku však tato oprava neskončila. Hlavním důvodem byl nedostatek materiálu.  

• Sportovci při světové besedě v Chotovicích započali s úpravou sportovního hřiště. Zatím se jedná jen o částeč-
né provedení zemních prací. 

• Akce ,,Z,, v roce 1980 – letos bylo dokončeno sociální zařízení v kulturním domě včetně uložení biologické 
čistící stanice. 

• V letošním roce se nevěnovalo tolik pozornosti hřbitovu. Důvodem je plánovaná oprava plotu kolem hřbitova, 
který by měl být vybudován v příštím roce a materiál je již nakoupen. Letos se mělo dát alespoň trochu do 
pořádku hřiště na kterém se započalo pracovat v roce 1979. Bohužel, nestalo se tak. Naopak, lidé se mylně 
domnívají, že zde vzniká nové smetiště a navážejí sem všechno nepotřebné harampádí. Je smutný a ošklivý 
pohled na náš ,,sportovní stánek,,.  

                    Sepsala Zuzana Mráčková 
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Ve zkratce: 
Od  1. 5.bude mít Chotovická hospoda opět otevřeno každý den a 

to od 14 hod. Návštěvníci mohou využít i nově upravené posezení 

za hospodou. Od 1. 6. bude opět připravena pro děti cesta naším            

lesoparkem plná úkolů.  

Poděkování 

Chotovice mají skvělé občany, kterým není lhostejný život v obci. Zejména v uplynulém půlroce se mnoho 

místních, zastupitelů a jejich rodinných příslušníků, podílí na přípravách a konání kulturních akcí,             

brigád a jiných potřebných prací v obci. 

„Tímto všem co pomáhají velmi děkuji, vážím si vaší práce a  času, který Chotovicím věnujete.“       Petr Vrba 

Nezmary počasí a síla přírodních živlů 

Ani Chotovicím se nevyhnuly silné vichry.           

V neděli 10. března byla vydána výstraha na 

velmi silný vítr. Předpověď se bohužel naplnila 

a v noci se i Chotovicemi přehnal silný vítr, kte-

rý převracel vše,         

co mu stálo v cestě, 

vylamoval i stromy.  

Naše lesy poničil i    

kůrovec. Část dřeva se 

podařilo prodat za solidní cenu, část se těžila 

samovýrobou a část byla brigádně  vytěžena na 

topení do hospody.  


