
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně  

konaného dne 24. února 2015 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 
 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14 

členů zastupitelstva. 
 

2. Schvaluje všemi hlasy přítomných přijetí  

finančního daru ve výši 171 600,- Kč. 

 

3. Schvaluje všemi hlasy přítomných odkoupení  

p.p.č. 650/5, orná půda o velikosti 572 m2 v k.ú.  

Chotyně za částku  171 600,- Kč. 
 

4. Schvaluje všemi hlasy přítomných předložený  

rozpočet obce na rok  2015 dle  paragrafů, kdy  

příjmy jsou ve výši 18 240 800,- Kč, výdaje jsou 

 ve výši 16 465 191,-  Kč, splátka úvěru (jistiny) je  

ve výši 1 636 104,- Kč, takže celkem výdaje včet- 

ně jistiny jsou ve výši 18 101 295,- Kč.  

Financování je minus 139 505,- Kč, což znamená,  

že jde o přebytek, případně rezervu rozpočtu.  

Rozpočet dále v Chotyňáčkovi. 
 

5. Schvaluje všemi hlasy přítomných  předložený  

Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Choty- 

ně, příspěvkové organizace, kdy náklady jsou ve  

výši 6 453 345,- Kč a výnosy jsou ve výši  

6 453 345,- Kč.  

Příspěvek obce na provoz je ve výši 750 000,- Kč.  

Rozpočet dále v Chotyňáčkovi. 

 

6. Schvaluje všemi hlasy přítomných OZV č.  

1/2015 o stanovení pravidel pro pohyb psů  

na veřejném prostranství. 

Vyhláška dále v Chotyňáčkovi. 

 

7. Schvaluje všemi hlasy přítomných novou cenu 

 stočného ve výši 34,50 Kč/m3 včetně DPH. 

Nová cena stočného se týká bytů v domech č.p.  

151-157, 234 a nových rodinných domů posta- 

vených v této lokalitě. Dále se nová cena týká  

obyvatel Domu s pečovatelskou službou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od kdy se bude účtovat nová cena budou všichni  

vyrozuměni. 

 

8. Schvaluje všemi hlasy přítomných podání žádo-

stí do Fondu požární ochrany Libereckého kraje na 

obnovu zásahových obleků, helem a úpravu masek, 

celková žádost na cca 100 000,- Kč, žádost o pří-

spěvek ve výši 50%. 

 

V různém se zastupitelé zabývali: 

- Je umožněno další třídění odpadů, u  

Restaurace U lip je umístěna separační nádoba na 

kovové obaly, kam můžete dávat nápojové plecho-

vky, plechovky od potravin, nádoby od kosmetiky a 

ostatní drobné kovové obaly. 

Nepatří sem tlakové nádoby od sprejů a obaly 

znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami. 

- Prodejem domu č.p. 143 (v patře je bytová  

jednotka, spodek sloužil k podnikání (bývalé 

Aliado). Bytová jednotka bude uvolněna a dům 

nabídneme za částku 1 200 000,- Kč k prodeji. 

Prodej bude vyvěšen na úřední desce Obecního 

úřadu Chotyně a na našich internetových strán-

kách. Pamětní deska na první českou školu a 

českého učitele Josefa Jireše bude umístěna na 

důstojné místo – kde to místo bude, zatím přemýšlí-

me. 

- Starostka také informovala zastupitele o  

jednáních s Lesy ČR, výsledkem je vykácení lesní 

stráně (za bývalou pilou směrem na Grabštejn po 

levé straně svah vedle silnice), stromy jsou zde 

hodně proschlé, větve padají při větru na silnici a 

ohrožují chodce i auta. Stráň bude následně nově 

zalesněna.  

 

Příspěvky na sportovní činnost 

v roce 2015 nově 

Dary na sportovní činnost 

v roce 2015 
Naši zákonodárci vymýšlejí blbosti, musíme 

se přizpůsobit a zbytečně si věci nekompli-

kovat. 

Ročník 23                     Březen 2015                      ZDARMA 

 

V roce 1890 byl v Chotyni založen Sbor dobrovolných hasičů. 

V roce 1950 byly Chotyně a Grabštejn spojeny do jednoho celku. 
 



I v letošním rozpočtu jsou vyčleněné finan-

ční prostředky na sportovní činnost jednot-

livců a sportovních oddílů. 

Jednotlivci podají žádost volnou formou, 

kde budou uvedeny sportovní výsledky 

v roce 2014 a plán sportovních akcí na rok 

2015. 

Sportovní oddíly v žádosti také psané 

volnou formou uvedou, na co dar chtějí 

použít a počet členů. 

 

Žadatel musí být starší 18-ti let a nesmí 

mít u obce žádný dluh !!! 

 

Žádosti se podávají do pondělí 20. dubna 

2015 do 16-ti hodin. 

O výši příspěvků žadatelům rozhodne zastu-

pitelstvo na veřejném zasedání dne 21. du-

bna 2015. 

 

Rozpočet obce Chotyně na rok 2015  
Daňové příjmy 

Daň z příjmu FO ze záv. čin.  2 000 000 

Daň z příjmu FO ze SVČ       37 000 

Daň z příjmu FO – kap. výnosy     220 000 

Daň z příjmu právn. osob  2 400 000 

DPH     4 650 000 

Odvody za odnětí zem. půdy            200 

Odvody za odnětí lesn. půdy         1 500 

Popl. za likvidaci kom. odpadu     440 000 

Popl. ze psů         12 000 

Odvod loterií a podob. Her       33 000 

Odvod z výhern. Hracích přístr.     160 000 

Správní poplatky        26 000 

Daň z nemovitosti      600 000 

Splátky půjček od obyvatel     100 000 

Dotace na veřejnou správu     174 000 

Dotace ze stát. rozpočtu (VPP)     500 000 

Dotace – kraj         10 000 

Dotace SFŽP – vozidlo, MŠ     260 000 

Dotace SFŽP – vozidlo, MŠ  3 500 000 

Celkem              15 123 700 

Ostatní příjmy 
Správa v lesním hospodářství       10 000 

Odvádění a čištění odpad. Vod     120 000 

Příjmy – knihovna          2 500 

Ostatní příjmy kultura – dary         5 000 

Bytové hospodářství – služby     300 000 

Bytové hospodářství – nájem     800 000 

Nebytové hospodářství – pronájem      70 000 

Pohřebnictví           5 000 

Výst. inž. sítí – podíl elektřiny       70 000 

Komunální sl. a územní rozvoj     371 600 

Sběr a svoz kom. odpadů       55 000 

DPS – služby       430 000 

- nájem       835 000 

Požární ochrana        40 000 

Činnost místní správy          3 000 

Celkem příjmy             18 240 800 

Výdaje 

Ozdrav. hosp. zvířat        15 000 

Správa v lesním hospodářství       10 000 

Vnitřní obchod – internet       10 000 

Silnice – údržba, opravy       50 000 

Dopravní obslužnost        87 300 

Čistička       110 000 

ZŠ a MŠ     5 416 500 

Knihovna         40 000 

Kultura        100 000 

TV činnost       140 000 

Zájmová činnost        60 000 

Bytové hospodářství      400 000 

Nebytové hospodářství        20 000 

Veřejné osvětlení      300 000 

Pohřebnictví         40 000 

Územní plánování        50 000 

Kom. sl. a územní rozvoj     221 600 

IS pod tratí       375 000 

Svoz nebezp. odpadu          7 000 

Sběr a svoz kom. odp. + vozidlo 1 900 000 

Péče o vzhled obcí, veř. zeleň       50 000 

Pečovatelská služba        15 000 

Bezpečnost a veř. pořádek     180 000 

Dům s pečovatelskou sl.  2 246 791 

Ochrana obyvatelstva        20 000 

Požární ochrana      165 500 

Zastupitelstvo    1 165 000 

Činnost místní správy   3 270 500 

Výdaje celkem              16 465 191 

 

Rozpočet Základní školy a Mateřské 

školy Chotyně, p.o. na rok 2015  
Náklady 

Prostředky MŠMT   5 117 553 

(platy, odvody, FKSP, učebnice) 

Prostředky obce      750 000 

( energie, telefon, poštovné, cestovné, bankovní 

popl., školení, materiál, učebnice, další služby) 

Prostředky školy      585 792 

( přísp. na elektřinu a plyn, potraviny ŠJ) 

Celkem náklady   6 453 345 

 

Výnosy 

MŠMT     5 117 553 

Příspěvek od obce      750 000 

Příspěvek školy       585 792 

Celkem výnosy   6 453 345 

 



Poděkování 
Dne 10. února bylo do útulku AZYL PES 

v Krásném Lese odvezeno vše, co jste vy, 

hodní lidé, donesli pro pejsky a kočičky. 

Dostali od vás granule, pamlsky, hračky, 

deky, misky a jiné potřebné věci.  

Velice vřele nás přivítala paní Vojáčková – 

provozovatelka útulku, s rodinou. Umožnila 

nám prohlídku umístěných psů a kočiček a 

prohlídku budovaného zázemí pro ty, kteří jí 

pomáhají s provozem útulku. Otevřeně jsme 

si povídali o tom, co se jim podařilo, co by 

bylo potřeba ještě dotvořit a o plánech, 

které by se lépe realizovaly, pokud by byly 

finanční prostředky. Právě proto jsme 

dovezli do Chotyně POKLADNIČKU (je 

zapečetěná), kterou může kdokoliv plnit 

jakýmkoliv finančním obnosem, nikdo nebu-

de „sledovat“, kdo kolik  peněz daroval. 

Bude jen na vás, ochotných lidech, čím na 

zlepšení podmínek zvířátkům přispějete. 

Jedna pokladnička je umístěna v knihovně, 

ale pokud do knihovny mít cestu nebudete, 

můžete nosit peníze i na obecní úřad, kam 

jsme umístili druhou kasičku. 

Budu hrozně moc ráda, pokud by sbírka 

mohla pokračovat. Je vidět, že mezi námi je 

spousta vstřícných, hodných a 

pomocichtivých lidí – a to se taky všude 

nevidí. Kdybych věděla, že sbírka bude 

k ničemu, tak bych do toho nešla. Ale věřila 

jsem v dobrou věc a hlavně vám. Na tak 

malou vesnici se vybralo opravdu hodně a za 

to všechno vám všem patří OBROVSKÉ 

PODĚKOVÁNÍ. 

Dík patří také pánům Havlovi a Krejčímu, 

kteří velmi ochotně v Chotyni naložili a zase 

v Krásném Lese vyložili náklad dobrot a 

jiných potřebných věcí pro útulek.  

Poděkování za odvoz je samozřejmostí. 

                              A. Hejlková 

 

OBEC CHOTYNĚ 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, 

o stanovení pravidel pro pohyb psů na 

veřejném prostranství 

Zastupitelstvo obce Chotyně se na svém 

zasedání dne 24. února 2015, usnesením č. 6 

usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 

2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 

proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v 

souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 

84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále 

jen „vyhláška“): 

Čl. 1  

Základní pojmy 

Pro účely této vyhlášky se vymezují některé 

pojmy: 

(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna 

náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná 

zeleň, parky a další prostory přístupné 

každému bez omezení, tedy sloužící 

obecnému užívání, a to bez ohledu na 

vlastnictví k tomuto prostoru1). 

(2) Intravilán obce je zastavěná část obce2).  

 

Čl. 2 

Pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství 

(1) Fyzická osoba3), která vede psa4) na 

veřejném prostranství v intravilánu obce je 

povinna vést psa na vodítku. 

(2) Pravidlo stanovené v odst. 1 se nevztahuje 

na služební psy při jejich použití dle zvláštních 

předpisů. Dále se nevztahuje na psy asistenční, 

vodící a signální psy doprovázející nevidomé 

nebo tělesně postižené osoby, psy se složenou 

zkouškou canisterapeutického psa. 

                                                 

1)  § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů. 

2)  § 2 odst. 1 písm. d) a § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších přepisů. 
3) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho 

vlastník či jiná doprovázející osoba 

4) Pohyb psů na veřejných prostranstvích je možný pouze 

pod neustálým dohledem a přímým vlivem fyzické osoby 

doprovázející psa z důvodu, aby nedošlo k případnému 

napadení osob, zvěře, poškození majetku. Problematiku 

upravují rovněž zvláštní právní předpisy, např. občanský 

zákoník.  



Čl. 3 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů 

na veřejném prostranství a vymezují prostory 

pro volné pobíhání psů ze dne 19. února 2008. 

Čl. 4 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým 

dnem po dni jejího vyhlášení.  

Jana Mlejnecká, starostka 

Ivana Morgensternová, 

místostarostka 

 

  

Maškarní rej v MŠ 
V úterý 24. 2. 2015 proběhl v naší školce ma-
škarní rej, tentokrát na téma „Hmyzáci“.                             
Už od rána po hernách poletovali motýlci, 
berušky, včelky, pobíhali pavoučci a nechyběl 
ani luční koník. Děti předvedly nádherné a 
originální kostýmy a rodiče opět ukázali svou 
fantazii a kreativitu při výrobě masek.                                                                                                                                                                          
Užili jsme se tak společně nejen promenádu 
na přehlídkovém molu, ale i naši oblíbenou 
diskotéku.   
Velké poděkování patří zejména rodičům, kte-
ří pro své děti připravili originální převleky. 
                                    Jitka Hanicová, uč. MŠ 
 

Mateřinka 2015 
V sobotu 7. 3. proběhl v liberecké ZUŠ již 18. 
ročník tradičního divadelního festivalu ma-
teřských škol „Mateřinka“. I my jsme našli 
odvahu a na tuto přehlídku se s hudební po-
hádkou „O řepě“ přihlásili. Vzhledem k náro-
čnosti představení, kdy děti musely být na pó-
diu zcela samostatné a k orientaci jim sloužila 
pouze hudba, zvládly vše na výbornou. Naši 
malí herci byli na jevišti opravdu úžasní a 
nám učitelkám vhrkly dojetím slzy do očí. 
Byly jsme na naše předškoláky náležitě pyšné.  
Po skončení představení byly děti odměněny 
velkým potleskem a drobným dárečkem.  
I když byl celý sobotní den velice náročný, za 
pomoci rodičů jsme vše zvládli. Proto bych 
touto cestou chtěla poděkovat rodičům Adri-
anky Szabové, Markétky Novotné, Aničky 
Ficové, Emičky Materkové, Elišky Macko, Pe-

trušky Hlavičkové, Alexka Solnaře, Vojty Gro-
manna a Adámka Jiránka. A ještě jeden velký 
dík patří kolegyni Jíře Šitinové, která s dětmi 
toto představení nacvičila a zároveň dětem 
ušila divadelní kostýmy.  Jsem přesvědčena o 
tom, že kdyby se nejednalo „pouze“ o diva-
delní přehlídku, děti by si z Liberce odvážely 
zlatou medaili za 1. místo.         
                                        Klára Sládková        
 

Prosba kastelánky hradu 
Grabštejn 

Vážení přátele hradu Grabštejn, v letošním ro-
ce chystáme výstavu k výročí 25 let demokra-
tické péče o hrady  a zámky, k tématu, jež se 
stane jedním z hlavních témat NPÚ pro rok 
2015, proto bychom vás chtěli poprosit o 
pomoc – máte-li k dispozici nějaké fotografie, 
obrázky, případně i vlastní zážitky z doby ne-
dávné opravy hradu a chtěli byste je poskyt-
nout správě objektu, byli bychom vám velice 
vděčni.  Materiály, prosíme, zasílejte na e-mail 
grabstejn@npu.cz nebo je můžete donést 
přímo na hrad po telefonické domluvě na tel. 
482 724 301. 
Moc děkujeme! 
                                             Iva Bártová 
                                                                                   

 4. dubna státní hrad Grabštejn: 

Zpřístupnění nového okruhu se sochou sv. 

Barbory. Zahájení sezony. Příjezd sv. 

Barbory. 

První dubnovou sobotu budete moci poprvé 

zhlédnout nedávno nalezenou a nově zrestau-

rovanou gotickou sochu sv. Barbory z pol. 15. 

století.  

Součástí nové prohlídkové trasy bude nejen 

prostor vyhrazený sv. Barboře, ale i foyer, kde 

se formou průvodcem komentované panelové 

výstavy seznámíte nejen s příběhem grabštejn-

ské středověké sochy a zdejšího renesančního 

majitele J. Mehla ze Střelic, který nechal sv. 

Barboře vysvětit hradní kapli, nýbrž i s život-

ním příběhem sv. Barbory a s touto světicí 

jako inspiračním zdrojem. 

V den otevření veřejnosti bude Barbora na 

prohlídkách slavnostně odhalena a vy budete 

mít možnost si ji bezplatně vyfotografovat. 

www.hrad-grabstejn.cz 

 

6. dubna státní hrad Grabštejn: Velikonoce 

na Grabštejně. 

mailto:grabstejn@npu.cz
http://www.hrad-grabstejn.cz/


Druhý ročník alternativní možnosti trávení 

svátků jara - Velikonoc. Čekají vás tematicky 

laděné prohlídky velikonočně vyzdobeným 

hradem s kostýmovanými průvodci, výtvarné 

dílny, kde si budete moci vyzkoušet oblíbené 

vykrajování a zdobení perníčků, pletení po-

mlázek, výrobu vrbových píšťalek, dekorace z 

proutků, vejdunků i dalších tradičních materiá-

lů. www.hrad-grabstejn.cz 

 

18. dubna státní hrad Grabštejn: 

Mezinárodní den památek a sídel  - Výstava 

"25 let demokratické péče o památky". Den 

věnovaný čtvrtstoletí obnovy SH Grabštejn. V 

letošním roce slaví hrad Grabštejn 25 let od 

počátku své poslední rekonstrukce a naplňuje 

tak zcela jedno z hlavních mediálních témat 

NPÚ pro letošní rok - a to "25 let demokrat-

tické památkové péče". Formou moderované 

besedy nás od 14:00 ve Velkém sálu východ-

ního křídla seznámí hlavní aktéři hradní obno-

vy s mnohdy nelehkým děním během posled-

ních více než dvou dekád. Seznam pozvaných, 

kteří nabídku k účasti přijali, bude průběžně 

aktualizován. Poté se přesuneme do Návště-

vnického centra v půdním prostoru nad vý-

chodním křídlem, kde proběhne vernisáž vý-

stavy "Grabštejn v době nedávné aneb od 

ruiny k národní kulturní památce". 

www.hrad-grabstejn.cz 

 

Hledají se knihy K. Světlé 
V letošním roce uplynulo 185 let od narození 

spisovatelky Karoliny Světlé. I přes takovou 

spoustu let, která ji dělí od současnosti, si 

Světlou v Podještědí stále připomínají. Vloni 

vznikla naučná stezka Po stopách Karoliny 

Světlé, pro letošek se chystá venkovní 

knihovnička, která bude pod lípou u kostela 

ve Světlé pod Ještědem. Sdružení  Stopy 

v krajině proto vyhlásilo veřejnou sbírku 

knih, které pocházejí z pera Světlé. Pokud 

nekomu doma její knížky přebývají a chtěl 

by je věnovat na smysluplnou věc a podpořit 

tím i zájem o českou klasickou literaturu, 

má jedinečnou možnost. Do knihy můžete 

umístit i text o tom, co pro vás Světlá 

znamená, jak jste ji objevili apod. Knihy 

budou umístěny v knihovničce připomínající 

malý domeček, ze kterého si je návštěvníci 

naučné stezky budou moci zdarma vypůjčit 

a v klidu se do nich začíst. Knihy můžete 

odevzdávat na Obecním úřadě ve Světlé a 

to vždy v pondělí a ve středu až do konce 

dubna. Otevření venkovní knihovny pak 

proběhne v rámci Festivalu K. Světlé dne 

23. května. 

                   Článek z Libereckého dne 

 

Knihy K. Světlé můžete donést i na 

Obecní úřad do Chotyně. Dopravíme je do 

konce dubna do Světlé pod Ještědem. 

 

 

 

PERMANENTKA DO ZOO 
Stále je k dispozici permanentka do 

ZOO. 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. 

 

Mezinárodní železnice 

Liberec – Žitava – Varnsdorf 
Pavel Vursta 

Pokračování 

2. Těžkosti zrodu 
Železnice, po vzoru silnic a cest, dala pro-

stor k propojení sousedních oblastí v pří-

hraničí. Dvě velká města, Žitava a Zhořelec, 

ležící blízko našich hranic, soupeřila v minu-

losti o dopravní spojení s Čechami. Toto hi-

storické spojení dokládají významné obcho-

dní stezky. V první řadě stezka Záhošťská, 

vedoucí z Prahy do Žitavy, a Nisská, vedoucí 

rovněž z hlavního města Čech, spojující Li-

berec a Zhořelec. Dopravní spojení vedlo 

k jisté řevnivosti obou příhraničních měst. 

Ta vyvrcholila v dlouhodobé sváry, které 

nepominuly ani v počátcích železnice. 

Tehdy samostatné státy Sasko a Prusko mě-

ly vždy velký zájem o obchodní, dopravní i 

kulturní spojení s centrem soustředěného 

průmyslu Libereckem, vstupní branou Rakou-

http://www.hrad-grabstejn.cz/
http://www.hrad-grabstejn.cz/


ska. Obdobně to bylo se zájmy Liberecka, 

které jako první prosazovali liberečtí to-

várníci Karel Herzig a Johann Liebieg. 

Přispěla tomu skutečnost nově otevřených 

uhelných dolů u saských hranic, které umo-

žňovaly získat levnější palivo pro stále se 

rozvíjející průmysl. Již koncem třicátých 

let devatenáctého století se zrodila myšlen-

ka vybudovat železnici. K tomu bylo ustave-

no přípravné komité jak v Lužici, tak později 

v Liberci. Oba tyto přípravné orgány se na-

vzájem podporovaly, ale doposud bez výsle-

dku realizace, který byl dovršen zamítavým 

stanoviskem vydaným prezidentem vídeňské 

dvorní komory hr. Kübeckem roku 1842.  

Spory byly podníceny také jistou žárlivostí 

komité pražsko – drážďanské železnice, 

které argumentovalo tím, že terén navrho-

vané trasy z Žitavy do Liberce je nepříznivý 

a náklady stavby příliš drahé. Po tomto ne-

zdaru zvolili liberečtí průmyslníci novou ta-

ktiku. Soustředili se na spojení se saskými a 

pruskými železnicemi, které v té době budo-

valy a provozovaly hustší síť železnic i po-

blíž našich hranic. A tak již v roce 1847 ob-

drželo město Liberec ministerský příslib, 

který počítal s přípravou koncese na stavbu 

tratě Žitava – Liberec. Příslib byl sice dán, 

ale stále se nic nedělo. V té době již byla 

známa myšlenka spojení na Jablonec n. Ni-

sou a Tanvald.  Dále na Turnov, Jičín a Par-

dubice. Tuto myšlenku ovšem velmi důrazně 

kritizovala Praha, která se záměrem libere-

ckých průmyslníků pominout hlavní město 

cítila velmi poškozena. Nejen že nebyly ře-

šeny tyto negativní ohlasy, ale neřešila se 

ani otázka výstavby železnice Žitava – 

Liberec. Důležitým krokem, podporujícím 

snahu výstavby, bylo zřízení sídla obchodní 

a živnostenské komory pro celou oblast se-

veru Čech v Liberci v roce 1851. 

V následujícím roce byla vyslána do Vídně 

deputace vedená prezidentem komory Jo-

hannem Liebiegem. Dne 24. dubna 1853 byla 

ve Vídni podepsána smlouva mezi rakouskou 

a saskou vládou o stavbě a provozu lokomo-

tivní železnice Žitava – Liberec. Za rakou-

skou stranu ji podepsal zástupce minister-

stva obchodu Karel Coernig, za stranu sas-

kou krajský ředitel z lužického Budyšína 

Eduard von Koernitz. Saský návrh byl upře-

dnostněn před pruským, neboť panovala 

obava z pruské rozpínavosti a Bismarckova 

politického vzestupu. Do té doby se v obla-

sti železnice uplatňoval převážně systém 

státních drah, ale povolení žitavské železni-

ce předznamenalo éru výlučně soukromých 

železnic. Navíc toto přelomové povolení pro 

soukromou zahraniční společnost mělo i vý-

hodu přiznání státní garance. Výše zmíněné 

soupeření měst Žitavy a Zhořelce se promí-

tlo i do jistých záruk povolení.  Obsahovala 

to kuriózní dohoda, která spočívala v záva-

zku nestavět dvacet pět let žádnou jinou 

železnici do Liberce ani z pruské, ani ze sas-

ké strany. Ačkoliv ještě nedošlo k vlastní 

ratifikaci, byly již v roce 1853 zahájeny 

práce na projektu, včetně vyměřování trasy 

a možnosti umístění jednotlivých nádraží. 

Až závěrem roku 1854 byla saským parla-

mentem projednávána ratifikace rakousko – 

saské železniční dohody z roku 1853 a 

k ustavení společnosti došlo až na jaře roku 

1855. Ve správní radě byl i Johann Liebieg, 

jenž zprostředkovával možnost upisovat 

akcie této nové železniční společnosti, kte-

rá se tak stala první cizozemskou železniční 

společností v Čechách. 

 

3. Konečně se staví 
Řízením stavby byl pověřen inženýr Gustav 

Jiří Rachel. Saská strana zahájila stavbu 

v říjnu roku 1855, na českém území se zača-

lo stavět v srpnu 1857. Ovšem definitivní 

koncese na stavbu a provoz žitavské želez-

nice byly vydány rakouským ministerstvem 

obchodu až 19. září 1857.  Zpočátku se při 

budování železnice často vedly spory o to, 

kudy trasa povede a kde bude umístěno ná-

draží. Tyto problémy se objevily i u stavby 

žitavské železnice a výběru místa  liberec-

kého nádraží předcházely bouřlivé diskuze. 

Původní návrh vybudovat nádraží blíže cen-

tra na místě zvaném „Keilův vrch“ nebyl 



prosazen a nové nádraží bylo vybudováno na 

umělém náspu v místě zvaném „Na jeřábu“. 

Společnost Pardubicko – liberecké dráhy 

vybudovala nádraží pro obě nové železnice. 

Žitavská dráha se zavázala přispět na výs-

tavbu společného nádraží, do kterého byly 

později zapojeny další tratě, částkou 48 ti-

síc tolarů. Na samotnou stavbu měl vliv i no-

vý koncesní zákon, který nově umožnil stav-

bu cizí soukromé společnosti a poskytl stát-

ní garanci ve čtyřprocentním zúrokování po-

řizovacího kapitálu. Stavba žitavské dráhy 

ale nepostupovala dle představ a byla proti 

první Pardubicko – liberecké pomalejší z ně-

kolika důvodů. Předně se začalo stavět, aniž 

byla vydána koncese, což neskýtalo mnoho 

záruk. Problémy ale byly i stavební a soci-

ální. Nadto došlo k dělnické stávce při stav-

bě největšího mostu přes Nisu u města Ži-

tavy a stavba se na čas přerušila, most byl 

dokončen až rok před zahájením provozu. 

Trať byla projektována a stavěna jako 

dvoukolejná, a proto vyžadovala náročnější 

terénní práce. Z toho důvodu se stavba tra-

tě ještě více protáhla. Celá trať byla dokon-

čena v říjnu roku 1859 a první zkušební oso-

bní vlak projel celou tratí dne 25. října. 

Následujícího dne byla provedena oficiální 

provozní zkouška. Závažnost této zkoušky 

dokládá přítomnost zástupců saských sprá-

vních orgánů a sekretáře pražského místo-

držitelství, pana Helversona. Původní termín 

zahájení provozu byl stanoven na 1. listopa-

du, ale nevyřešené otázky celní a policejní 

služby oddálily zahájení o měsíc. 

Celkové náklady stavby byly vyčísleny na 

10,5 milionů marek. Celá trať dnes měří 

26,7 km, její část vedoucí přes území naše-

ho státu měří 21,8 km, v Polsku je její délka 

2,7 km a na německém území délka dosahuje 

2,2 km. 

Pro trasu byly vybudovány umělé náspy, kte-

ré měří celkem více jak 7 km. Rovněž byly 

vyhloubeny terénní zářezy v celkové délce 

5,5 km. Trať sleduje tok řeky Nisy, jež byla 

přemostěna na šesti místech. Největší 

mostní stavbou je již zmíněný most u Žita-

vy, jehož délka je téměř 700 metrů. Most 

má 34 oblouků a převádí trať ve výšce 18 

metrů nad údolím. Hodnotíme-li trať jako 

umělý zásah do krajiny, můžeme i přesto 

říci, že působí přirozeně a přírodu zásadním 

způsobem nenarušuje. Od Žitavy trať klesá 

v délce 17,2 km a stoupá v délce 4,4 km. 

Zbytek trati je veden v rovině. Více než 57 

procent celkové délky tratě v obloucích. I 

přes všechny problémy se toto dopravní 

dílo, které bylo tolik očekávané na obou 

stranách hranice, podařilo dokončit. Stalo 

se tak vý-znamnou, dobře fungující 

mezinárodní železnicí. 

 

Pokračování příště – 4. Slavné zahájení 
 

Termíny zápasů na našem hřišti 

Okresní přebor mladších žáků 

III. třída dospělých JIH 
 

Sobota 4. 4. 

Žáci Chotyně – Doubí  od 13 hodin 

 

Sobota 11. 4. 

Žáci  Chotyně – Žibřidice/Dubnice od 13 hodin 

Muži Chotyně – Stráž nad Nisou B od 15 hodin 

 

Sobota 25. 4. 

Žáci Chotyně – Hejnice od 13 hodin 

Muži Chotyně – Český Dub od 15 hodin 

 

Sobota 9. 5. 

Žáci Chotyně – Habartice od 13 hodin 

Muži Chotyně – Rozstání B od 15 hodin 

 

Sobota 23. 5. 

Žáci Chotyně – Frýdlant od 13 hodin 

Muži Chotyně – Bílý Kostel B od 15 hodin 

 

Sobota 6. 6. 

Žáci Chotyně – Chrastava od 13 hodin 

Muži Chotyně – Hlavice od 15 hodin 

 

Sobota 13. 6. 

Muži Chotyně – Hrádek n.N. C od 15 hodin 

  

Zveme fanoušky a příznivce našich  

fotbalistů na všechny zápasy. 

 Občerstvení zajištěno, dobrou náladu  

vezměte sebou. 

 



Zápis do MŠ 
(pro školní rok 2015 – 2016) 

V pondělí 20. dubna 2015  

od 14 do 17.30 hodin 
Děti budou do MŠ přijímány na 

 základě stanovených kritérií.  

K zápisu nutný občanský průkaz 

 rodiče a rodný list dítěte.  

Další informace na telefonu 

 482 723 150. 

 
Srdečně vás zveme 

na FK Chotyně sportovní 
disco oldies ples, který se koná 
28. března od 20 hodin na sále  

restaurace U lip. 
Od 17 hodin tamtéž Sportovní 

disco ples pro děti. 
Na obě akce jsou připraveny  
výherní lístky (samozřejmě  

vyhrávají všechny) s dobrovolným  
vstupným.  

Co vyděláme, bude pro naše malé  
fotbalisty. 

Na všechny se moc těšíme a rádi vás  
uvidíme, ale ne v robách, nýbrž ve  

sportovních dresech. 
 

Velikonoční setkání v Hrádku n. 

 N. pro malé i velké. 

VELIKONOČNÍ KOUZLENÍ 

2. dubna – čtvrteční  

odpoledne v Rybářském domě  

od 15 do 18 hodin. 

 

Vystoupení dětí, tradiční  

velikonoční zvyky, vyrábění  

velikonočních dekorací (kraslice 
 malovaná voskem, zdobení perníčků,  

velikonoční kachle, motýlci z ubrousků, 

 přáníčka, slepička, zajíc, zápich) 

Občerstvení pro malé i velké  

a na zahradě překvapení 

Drobné na materiál a  

občerstvení s sebou. 
(Cca 50,- Kč na stanoviště a  

něco málo na občerstvení.) 

 

Obecní úřad Bílý Kostel nad Nisou  

pořádá zájezd do Divadla Hybernia  

Praha na muzikál 

 

PŘÍZRAK LONDÝNA 
 

Cena vstupenky 610,- Kč včetně  

dopravy 

Předprodej vstupenek na OÚ  

v Bílém Kostele nad Nisou 

Termín konání: 30. 5. 2015 od 14  

hodin (čas odjezdu od OÚ bude 

upřesněn) 
Bližší informace ve skříňce  obecního  

úřadu Chotyně. 
 

Víte, že 3. duben je Mezinárodní den  

spodního prádla? 
Spodní prádlo je nezbytnou součástí oblečení  

každého člověka, proto se mu americký  

obchod Fresh Pair v roce 2003 rozhodl  

věnovat mezinárodní den. Ve velkém se svátek  

slaví hlavně v New Yorku, Riu de Janieru a  

dalších světových metropolích, kde výrobci a  

prodejci pořádají pochody ve spodním prádle.  

Bez kalhot vyrážejí lidé nejen do ulic, ale i do  

školy a do práce. Spousta obchodů se spodním  

prádlem v tento den láká na velké slevy. 

 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační  
číslo MK ČR E 11 793. 


