
 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvky na sportovní 

činnost v roce 2014  
I v letošním rozpočtu jsou vyčleněné finan-

ční  prostředky na sportovní činnost jedno-

tlivců a sportovních oddílů. 

Jednotlivci podají žádost volnou formou, 

kde budou uvedeny sportovní výsledky v ro-

ce 2013 a plán sportovních akcí na rok 2014.  

Sportovní oddíly v žádosti také psané vol-

nou formou uvedou, na co použily příspěvek 

v roce 2013 a počet členů. 
 

Žadatel musí být starší 18-ti let a nesmí 

mít u obce žádný dluh !!! 
 

Žádosti se podávají do pondělí 28. dubna 

2014 do 16-ti hodin. 

O výši příspěvků žadatelům rozhodne zastu-

pitelstvo na veřejném zasedání dne 29. du-

bna 2014. 
 

Co vše chceme v letošním 

roce udělat 
1. Natíráme střechu hasičské zbrojnice. Na 

tuto akci jsme získali 122 000,- Kč jako 

50% dotaci z Libereckého kraje. Druhou 

polovinu doplatíme z našeho rozpočtu. 

Střechu natírá firma Davida Málka. 

2. V květnu začne oprava zborceného svahu 

a koryta potoka mezi domy Klapkových a kde 

dříve bydlel pan Vodehnal. Na tuto akci  

jsme získali téměř 1 200 000,- Kč dotaci od 

Ministerstva pro místní rozvoj. Náš podíl či-

ní 500 000,- Kč, ale z toho už máme zapla-

ceno téměř 100 000,- Kč za projekt a pro-

jednání stavebního řízení. Tato akce musí 

být dokončena do konce června letošního 

 

 

 

 

 

 

 

 

roku a bude ji provádět firma Služby 

DELTA spol.  s r.o. Petra Faltuse. 
 

3. Další akcí je výstavba 5 garáží u bytovek 

pod nádražím. V současné době se zpracová-

vá projekt. Tři garáže již jsou zamluvené, 

jedna tak napůl a jedna garáž je stále volná. 

Takže pokud by někdo měl zájem získat 

garáž za cca 150 000,- Kč, může se na 

obecním úřadu přihlásit.  
 

4. Dáme do pořádku vstup za branou na 

hřbitov. 
 

5. Podáváme dvě žádosti na Státní fond ži-

votního prostředí. Jedna se týká kompletní-

ho zateplení mateřské školy – okna, dveře, 

fasáda, střecha na staré i novější budově 

včetně zateplení stropů. Jestli se toto po-

daří, tak to bude úžasné a my bychom měli 

nádhernou novou zateplenou mateřskou 

školu. V letošním roce by se stihly ještě 

vyměnit okna a dveře a další by se dodělalo 

v následujícím roce. Držte vše, co se držet 

dá, aby to vyšlo. 

Další žádost o dotaci se týká vozidla na svoz 

bioodpadu včetně menších kontejnerů, 240 

litrových nádob na zelený odpad a štěpkova-

če. 

V obou případech se jedná o 90% dotaci. 

 
 

PERMANENTKA DO ZOO 
Opět zakoupíme pro svoje občany zlatou 

permanentku do ZOO Liberec. Takže vše 

pokračuje jako vloni. Permanentka je pro 4 

osoby a zapůjčit si ji můžete proti podpisu 

na Obecním úřadu. Je možné si ji i na určitý 

den objednat. 
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Výroční členská schůze Mysliveckého 

sdružení Chotyně 
 

Ze zprávy předsedy MS Václava Krejčíka st. 

Naše dnešní výroční schůze se koná v roce 100. 

výročí založení myslivosti v Chotyni. K tomuto 

výročí bude svoláno slavnostní shromáždění, které 

se uskuteční v prostorách Státního hradu Grabštejn 

a dále u naší chaty Hubertka, kde bude i hrát hudba 

k tanci a poslechu pro účastníky oslav. 

Mým úkolem je zhodnocení naší činnosti za uply-

nulý rok. Bude velice stručné, neboť podrobněji se 

naší činností budou zabývat další členové výboru. 

Na úseku společenské a kulturní činnosti byly úko-

ly splněny. Byl uspořádán Den otevřených dveří, 

uskutečnili jsme zájezd na jižní Moravu, někteří 

naši členové se podíleli na oslavách Víly Nisy 

v Chotyni, na příměstském táboře dětí a já jim za 

to děkuji. Prováděli jsme pokos a úklid v okolí naší 

chaty. Uspořádali jsme  velmi zdařilý 24. Mysli-

vecký ples, jak se lze přesvědčit na našich webo-

vých stránkách, ale i podle celkového hodnocení 

účastníků.. Uskutečnilo se setkání manželek a pří-

telkyň chotyňských myslivců. Hodnotím-li spolu-

práci s Obecním úřadem, Honebním společen-

stvím, okolními mysliveckými sdruženími, Lesy 

ČR a VÚ, musím konstatovat, že je na velmi dobré 

úrovni. Zvláště chci také poděkovat i Honebnímu 

společenstvu za dobrou a neformální spolupráci. 

Na úseku myslivosti a péče o zvěř jsme si zajistili 

dostatečné množství krmiva i díky L. Dostálovi. 

Prováděli jsme opravu a výstavbu mysliveckých 

zařízení. O podřezaných kazatelnách bude hovořit 

myslivecký hospodář. Na úseku kynologie byla a 

je uskutečňována podpora držitelů lovecky upotře-

bitelných psů. Pravidelně jsme se scházeli na vý-

borových a členských schůzích.  

Na počátku loňského roku jsme přijali jako hosta 

M. Nešetřila, který se aktivně zapojil do práce ve 

sdružení. Více jak dva roky se pokoušíme navázat 

kontakt s majitelkou sousedních nemovitostí, aby-

chom projednali možnost pronájmu prostor skladu. 

To je ve stručnosti vše ke zhodnocení činnosti za 

uplynulý rok. 

 
Ze zprávy mysliveckého hospodáře Vlastimila 

Cýruse st. 

Dovolte mi, abych zhodnotil mysliveckou činnost 

a hlavně pak odstřel zvěře za minulý rok. Stále ho-

spodaříme v honitbě Chotyně – Dolní Suchá, kte-

rou máme pronajatou od Honebního společenstva 

Chotyně o celkové výměře 1 402 ha, z toho je 520 

ha les, 309 ha louky, 492 ha orná půda a 80 ha  

ostatní plochy. 

Dle zákona č. 449/2001 Sb. a příslušných 

prováděcích vyhlášek je naše honitba zařazena do 

III. bonitní třídy s těmito normovanými stavy 

zvěře: 

- srnčí 68 ks celkem, z toho 25 ks srnců, 25 ks srn 

a 18 ks srnčat 

- zaječí 13 ks 

- bažantí 13 ks 

Zvěř černá a vysoká v naší honitbě normována ne-

ní, neboť nemáme víc jak 300 ha souvislé lesní 

plochy, která je podmínkou pro hospodaření s tou-

to zvěří.  

A jak vypadá skutečný odlov zvěře: 

- srnčí – plán nám ukládá slovit 33 ks srnčí a to 

takto – 12 ks srnců, 12 ks srn a 9 ks srnčat, celkem 

33 ks. Skutečně bylo sloveno 15 ks srnců, 11 ks srn 

a 8 ks srnčat, celkem 34 ks. 

K tomu je třeba započíst zatím 7 ks úhynu této zvě-

ře. Na úhynech se ze sta procent podílela automo-

bilová doprava a to jsou kusy, které nám nahlásí 

policie nebo řidič nálezce. 

Na základě virologického vyšetření trusu ulovené 

srnčí zvěře (2 vzorky) bylo zakoupeno léčivo proti 

parazitárním chorobám s názvem AVERMIX. Lé-

čivo bylo smícháno se šrotem a v termínu určeném 

státní veterinární správou 22. – 23. 2. 2014 předlo-

ženo srnčí zvěři v krmelcích. V letošním roce jsme 

zvolili tuto alternativu z finančních důvodů, neboť 

nás tato akce stojí přesně polovinu, než kdyby-

chom kupovali medikované krmivo. Přestože toto 

léčení provádíme více jak dvacet let, vyskytnou se 

případy (starší střelené kusy), které jsou napadeny 

střečky ve velké míře. 

Pro zimní přikrmování jsme zajistili dostatečné 

množství jadrného krmiva a lizů. Zde je třeba po-

děkovati příteli Dostálovi st., který zajistil ječmen 

a kukuřici a příteli Nešetřilovi, který zajistil oves. 

Oves má jak je známo dietetické účinky, pomáhá 

zvěři při přechodu na zelenou potravu. Letošní zi-

ma z hlediska přikrmování nebyla náročná, ale přes 

to, v honitbě máme 15 ks krmelců + 1 ks malý kr-

meleček, polovinu těchto zařízení krmí důchodci, 

někteří starší 70-ti let !!! Ale bohužel při dnešním 

průměrném věku členů našeho sdružení, který činí 

56 let, to není ani jinak možné. 

Jak již bylo výše uvedeno, bylo sloveno 34 ks srnčí 

zvěře, což představuje 370 kg zvěřiny a to je 

14,3% z celkového odlovu. 

Jelení zvěř. Loňský rok byl již šestým rokem 

v řadě, kdy se nám nepodařilo slovit žádného 

jelena, i když se v této době u nás jedinci, kteří by 

kritérium chovnosti odpovídali, vyskytovali, ale 

bohužel slovit se nepodařilo. Slovilo se celkem 7 

ks – 4 laně a 3 kolouchové, což představuje 389 kg 

zvěřiny, což je pouze 15,1% z celkového odlovu. 

Černé zvěře bylo sloveno 25 ks lončáků, z toho 17 

ks kňourek a 8 ks bachyně, dále 43 ks selat, z toho 

18  ks kňourek, 25 ks bachyně. Toto množství 



představuje 1 820 kg zvěřiny, což je 70,6% 

z celkového odlovu. 

Stavy drobné zvěře jsou v naší honitbě, ale i v celé 

republice na tak nízké úrovni, že není možné pořá-

dat společný hon na drobnou zvěř. Pouze v měsíci 

listopadu jsme uskutečnili lov kachen. Ulovené 

kachny byly použity do tombol naháněk a 25. 

mysliveckého plesu. Při těchto akcích bylo 

uloveno 14 ks kachen. 

Myslím, že pravé myslivecké vyžití členů nám do-

přály uskutečněné naháňky. Nebyly sice tak úspěš-

né jako v roce minulém, přesto byly z řad lovců 

velice kladně hodnoceny. Vždyť hosté jsou z ce-

lých Čech i z Moravy. Nastoupená cesta počtu 

účastníků formou pozvánek MS se ukázala jako 

velice správná, neboť každý účastník má své mí-

sto, kde se může v klidu najíst i napít, popovídat si 

s kamarády. Po naháňce je vyhlášen král honu, je 

mu předán certifikát a odznak krále, který slouží 

jako památka na prožité chvíle u nás. Myslím si, že 

to tak má být a tak by to mělo i zůstat. 

V roce 2013 bylo tedy sloveno 2 579 kg zvěřiny, 

což představuje 1,84 kg/ha honební plochy, což je 

o 1,5% méně jak v roce 2012, což ale byl rok reko-

rdní. Zvěřinu jsme z převážné části prodali (cca 

64 500,- Kč) nebo použili pro akce mysliveckého 

sdružení (tomboly, vaření, držba, ples a jiné). 

Děláme to proto, abychom získali finanční prostře-

dky pro chod sdružení a nemuseli zvyšovat členský 

příspěvek, který činí 3 000,- Kč pro každého člena 

i hosta bez rozdílu. Vždyť jenom roční nájemné za 

honitbu činí bezmála 120 000,- Kč. 

V této zprávě není možné se nezmínit o škodách 

způsobených zvěří. V minulém roce jsme za škody 

zaplatili cca 20 000,- Kč a to ještě zásluhou přítele 

Krejčíka V. ml. jsme je snížili min. o 1/3. 

V letošním roce, jak již bylo řečeno, se škody 

budou pohybovat v relacích roků minulých, rok 

2013 byl extrémní. 

 

Velikonoce den po dni 
Pro křesťany jsou Velikonoce nejdůležitěj-

ším svátkem v roce, protože si připomínají 

ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 

Podle tradice jsou Velikonoce vyvrcholením 

čtyřicetidenního půstu, který začíná Pope-

leční středou. Liturgii si dnes připomíná má-

lokdo, tradic se ale Češi nevzdávají. Přes 

80% Čechů maluje vajíčka nebo plete pomlá-

zku, polovina lidí si neodpustí beránka a ma-

zanec. Takto vypadá tradiční velikonoční 

týden: 

13. dubna Květná (Palmová) neděle 

Trhají se větévky jívy, které připomínají 

palmové listy. Zdobí se jimi domácnosti. 

14. dubna Modré pondělí 

Modré se mu říká podle látky, která se v ten 

den vyvěšuje na oltář. Hospodyňky začínají 

uklízet. 

15. dubna Žluté (Šedivé) úterý 

Na oltář se přidává žlutá, případně šedivá. 

Hospodyňky pokračují v úklidu. 

16. dubna Černá (Škaredá) středa 

Říká se jí také Sazometná, protože se vy-

metají komíny. Podle tradice se tak vyhánějí 

zlí duchové. Nikdo se nesmí mračit, jinak se 

bude škaredit celý rok. Kromě toho se 

pečou pletence zvané jidáše, které se ale 

jedí až ve čtvrtek ke snídani. 

17. dubna Zelený čtvrtek 

Zelený se mu říká podle zeleniny, která se 

má v tento den jíst, aby byl člověk po celý 

rok zdravý. Kromě zeleniny se jí jidáše, 

které symbolizují provaz, na kterém se 

Jidáš oběsil. 

18. dubna Velký pátek 

Lidé se omývají vodou nebo rosou, aby byli 

chráněni před nemocemi. Protože se nesmí 

hýbat s půdou, nepracuje se na poli ani na 

zahradě. Nepere se prádlo, protože by bylo 

namáčeno do Kristovy krve. Podle legend 

země vydává své poklady, na souš vycházejí 

vodníci a vyjíždějí blaničtí rytíři. 

19. dubna Bílá sobota 

Zhasíná se staré světlo a jako symbol 

nového života se rozsvěcuje nové. Na další 

den se peče beránek a mazanec. 

20. dubna Velikonoční neděle (Boží hod 

velikonoční) 

Děvčata chodí se stromkem ozdobeným 

stuhami, tím přináší zdraví a štěstí. Podává 

se pečený beránek jako symbol Kristovy 

oběti, velikonoční nádivka, skopové, jehněčí 

nebo holoubata, která se předtím posvětí 

v kostele. Na pondělí děvčata barví vajíčka, 

chlapci pletou pomlázku. 

21. dubna Velikonoční (Červené) pondělí 

Chlapci chodí s pomlázkou, která kromě 

„pomlazení“ (předání životadárné mízy 

stromů, ze kterých je upletena) přináší 



úrodu, blahobyt a štěstí. Dívky chlapcům 

nabízí malovaná vejce jako symbol života. 
 

Lidová tvořivost je úžasná, toto 

složila jedna chotyňačka pro 

volební komisi, než šla volit 

prezidenta 
Dnes se tu volí, 

zadek vás jistě bolí. 

Doma jsem všeho nechala,  

volit rychle spěchala,  

abych to stihla do desíti, 

než zavřou vrata nám hasiči. 
 

O víkendu nevolím, 

doma se s pivkem přitulím. 

Celý den jsem se trápila, 

abych tuto báseň složila, 

proto se mějte hezky, 

jdu vydělávat koruny český. 

 

Pálení čarodějnic 
Na ploše u sokolovny. 

 Ve středu  30. 4. v 17.30 hodin 
zapálíme oheň. Pro děti 

špekáčky a pití zdarma, kdo 
přinese čarodějnici na spálení,  

dostane ještě překvapení. 
Dospělí si budou moci 
špekáčky a  točené pivo 

zakoupit – občerstvení zajistí 
T. J. Sokol 

Zahraje skupina VOBUTÝ 
 

Velikonoce na 
Grabštejně 

21. 4. – od 9 do 16 hodin 
drobné rukodělné dílny (jarní 

věnce, pečení perníčků, 

zdobení perníčků, zvířátka 
z fimo hmoty, kraslice s fimo 
hmotou, dekorace z pediku a 

lýka, velikonoční zapichována, 
velikonoční obrázečky, 

skleněné ozdoby, pomlázky), 
lehce tematicky upravené 

prohlídky 
 

Svatopankrácká pouť 2014 

10. – 11. 5. Jítrava 
Jarmareční stánky, bohatý kulturní 

program, výroba ručního papíru, pouťové 

atrakce pro děti i dospělé, chutné 

občerstvení, workshopy + dílničky pro 

děti, řemeslníci – předvádění řemesel, 

oslava Dne matek. 

Vstupné 39,- Kč, děti vstup zdarma. 

Parkování zajistěno, kryté tribuny u 

pódia. 

Bližší k programu na plakátech. 

 

V sobotu 19. 4. od 20.00 hodin 

v sokolovně fotbalový country  

bál. Hraje skupina Sešlost. 
 

Připomínáme splatnost poplatků za psy a 

odpad do konce května – u odpadu aspoň 

polovina. 

 

V úterý 29. dubna od 18 hodin v restauraci 

Klub veřejné zasedání zastupitelstva. 

Program na plakátech. 

 

V neděli 20. 4. od 10.00 hodin 
fotbalový zápas našich žáků proti 
TJ Jiskra Harrachov. 
Přijďte fandit!!! 
 

 

Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační  

číslo MK ČR E 11 793. 


