
 
 
 
 
 
 
  
 
  Chotyně dostala úžasný dar k 25. výročí osamostatnění obce – Benefiční koncerty Grabštejn v čele s panem Luďkem Velem nechali vytvořit nádhernou STEZKU SMÍŘENÍ a umístili ji na 14 zastavení podél pěšiny lesoparkem od Chotyně na hrad Grabštejn (trasa, kudy chodí lampiónový průvod). 
Stezka smíření zobrazuje strastiplnou kří-žovou cestu spjatou s odsouzením Ježíše Krista Pilátem Pontským a jeho cestou a ukřižováním na vrchu Kalvárie u Jeruzaléma. Výjevy se číslují obvykle římskými číslicemi od I do XIV.  Takto své reliéfy, které zachycují jednotli-vé okamžiky uvedené události, označil i so-chař Michal Moravec z Lukavce u Hodonína v Podkrkonoší.  Do jejich ztvárnění se pustil po dohodě s Luďkem Velem a jeho ujištění, že sdružení benefičních koncertů každoroč-ně pořádaných ve prospěch Grabštejna za-koupí potřebný hořický pískovec a postará se o jejich důstojné umístění. Krásné stély se čtrnácti zastaveními byly na hradě Grab-štejn představeny již v srpnu loňského roku. Přes zimu odpočívaly v hradním sklepení a minulý víkend je pan Vele a pan Michal Mo-ravec s pomocí obce umístili podél pěšiny.  A tímto okamžikem je obec Chotyně přebírá do svého vlastnictví a opatrování.  Je to úžasná symbolika, když si uvědomíte, jak hrad vypadal na začátku 90. let minulé-  

          ho století – tedy v době, kdy se naše obec opět osamostatnila. Často si vzpomenu, jak jsme prolézali naprosto zpustošený a opu-štěný hrad – nikoho nás ani ve snu nenapa-dlo, že by z hradu mohla být krásná pamá-tka.  A zázrak se stal – hrad je opravený, krásný, plný vybavení – prostě je co ukazovat a na co se dívat. A teď, když si uděláte prochá-zku a půjdete stezkou od Chotyně na hrad, prohlédnete si Stezku smíření, poděkujte všem lidem, kteří se na obrodě tohoto hradu podíleli. Je jich určitě hodně, nebudu jme-novat, abych náhodou na někoho nezapomně-la. Ten největší dík si ale určitě zaslouží pan Luděk Vele, byl vždy hlavní iniciátor a ta-houn znovuobnovy Grabštejna. Stezka smí-ření je vrcholem a nepatří už jen Grabštej-nu, ale patří obci Chotyně a já jako starost-ka této obce si toho velmi vážím a jsem na stezku pyšná. Vás všechny Chotyňáky pro-sím, buďme patrioty této stezky a opatruj-me si ji. 
 

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Chotyně 

konaného dne 19. dubna 2016. Obecní zastupitelstvo po projednání: 
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 13 
členů zastupitelstva. 
 2. Schvaluje všemi hlasy hospodaření obce v roce  
2015 a Závěrku obce za rok 2015 bez výhrad.  
Příjmy v roce 2015 byly ve výši 20 796 972,58 Kč,  
což je 99,06 % plánovaného rozpočtu. Výdaje byly  
ve výši 19 448 016,68  Kč, což je 99,59 % pláno- 
vaného rozpočtu. Dále je součástí výdajů splátka  
jistiny úvěru na Dům s pečovatelskou službou ve 
 výši 1 636 104,- Kč. 
(Hospodaření dále v Chotyňáčkovi) 

Ročník 24            Květen  2016                       ZDARMA 
 25. výročí osamostatnění obce Chotyně - od ledna 1991 má obec opět svůj obecní úřad a svůj rozpočet 



3. Schvaluje všemi hlasy bez výhrad  Zprávu o  
výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotyně  
za rok 2015, kterou provedl odbor kontroly Kraj- 
ského úřadu Libereckého kraje. Při přezkoumání  
hospodaření obce za rok 2015 podle § 2 a § 3 zá- 
kona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a ne- 
dostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při  
dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.  
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná 
závažná rizika, která by mohla mít negativní do- 
pad na hospodaření územního celku v budoucnosti.  
Zároveň schvaluje všemi hlasy přítomných Závěre- 
čný účet obce Chotyně za rok 2015. 
 4. a) Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o uzavření  
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  
– služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. 
 IE-12-4004122/VB1 LB_Chotyně_rek.sítě  
NN – II. etapa mezi obcí Chotyně a ČEZ Distribu- 
ce, a.s. zastoupené ELIPROM spol. s r.o.  
    b) Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o uzavření  
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  
– služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. 
 IE-12-4004141/VB/4 název stavby LB_Chotyně,   
rek. sítě NN – III.etapa IE-12-4004141 mezi obcí  
Chotyně a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené spole- 
čností MONTPROJEKT a.s.  
 5. Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o zřízení věcné- 
ho břemene č. 9900073942/1/2016 – STL plyno- 
vodní přípojka pro č.parc. 643/13 v k.ú. a obci  
Chotyně mezi obcí Chotyně a RWE GasNet, s.r.o.  
zastoupené RWE Distribuční služby, s.r.o. a V. a  
K. Bímovými. 
 6. Schvaluje všemi hlasy prodeje nemovitostí: 
prodej p.p.č. 424/14, orná půda o výměře 489 m2  
v k.ú. Chotyně za celkovou částku 4 890,- Kč, 
prodej p.p.č. 337/15, jiná plocha o výměře  68 m2  
v k.ú. Chotyně za celkovou částku  1 700,- Kč, 
prodej p.p.č. 1083/3, ostatní plocha o výměře 107  
m2 v k.ú. Chotyně za celkovou částku 2 675,- Kč, 
prodej p.č. 174 o výměře 112 m2 – zastavěná plo- 
cha a nádvoří, jehož součástí je stav. objekt č. ev. 
 118 a pozemku p.č. 105/6 o výměře 1 301 m2 –  
trvalý travní porost ochr. přírody, jak ja zapsáno na 
 LV č. 209 a 1/7 pozemku p.č. 488/1 o výměře 403  
m2 – trvalý travní porost ochr. přírody jak je za- 
psáno na LV č. 1053 pro k.ú. Bukovina u Turnova  
za celkovou částku 1 690 000,- Kč. 
 7. Schvaluje všemi hlasy každému jednotlivci dar  
na sportovní činnost ve výši 5 000,- Kč a oddílům  
částky 40 000,- Kč pro FK Chotyně 2012, 20 000,-  
Kč pro Šmidliboys Chotyně a 10 000,- Kč pro Dé- 
mony Chotyně. Jednotlivé žádosti budou zveřejně- 
ny v příštím Chotyňáčkovi. 
 

8. Schvaluje všemi hlasy podané žádosti do 6. kola  
výběrového řízení na půjčky z Fondu obce na opra- 
vy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. 
100 000,- Kč na výměnu střešní krytiny 
50 000,- Kč na renovaci koupelny 
50 000,- Kč na vybudování ČOV 
100 000,- Kč na střechu a výměnu oken 
 
V různém byli zastupitelé informováni a vyjádřili 
souhlas s opravami komunikací – důkladnou a fi-
nančně náročnou opravou projde komunikace u vý-
stavby RD pod tratí. Na opravu použijeme peníze 
získané z prodeje chaty v Dolánkách. Další opra-
vou projde i komunikace vedle MŠ (u vchodu do 
družiny). V nejbližší době zde SČVK provede vý-
měnu starého vodovodního řadu a následně bude 
opravena komunikace. 
 

Hospodaření obce v roce 2015  
Příjmy Daň z příjmu FO ze záv.činnosti 

Rozp. 2 000 000, výskl. 1 991 747,14, % 99,59 
Daň z příjmu FO ze SVČ 
Rozp. 37 000, výskl. 63 871,53, % 172,63 
Daň z příjmu FO z kap. výnosů 
Rozp. 220 000, výskl. 248 110,02, % 112,78 
Daň z příjmu právnických osob 
Rozp. 2 400 000, výskl. 2 303 698,45, % 95,99 
Daň z přidané hodnoty 
Rozp. 4 650 000, výskl. 4 552 547,10, % 97,90 
Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. PF 
Rozp. 200, výskl. 384, % 192 
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa 
Rozp. 1 500, výskl. 33, % 2,20 
Poplatek za odstraň. Odpadů 
Rozp. 440 000, výskl. 428 845, % 97,46 
Poplatek ze psů 
Rozp. 12 000, výskl. 12 123, % 101,03 
Odvod loterií a podob. Her 
Rozp. 33 000, výskl. 38 945,76, % 118,02 
Odbod z výherních hracích přístrojů 
Rozp. 160 000, výskl. 133 688,44, % 83,56 
Správní poplatky 
Rozp. 26 000, výskl. 27 380, % 105,31 
Daň z nemovitých věcí 
Rozp. 600 000, výskl. 622 000,65, % 103,67 
Splátky půjčených prostředků od obyv.  
Rozp. 100 000, výskl. 75 196, % 75,20 
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozp. 
Rozp. 174 000, výskl. 174 000, % 100 
Neinv. přijaté transfery ze SR 
Rozp. 453,74, výskl. 453,74, % 100 
Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR 
Rozp. 1 026 739, výskl. 1 038 886, % 101,18 



Neinv. přijaté transfery od krajů 
Rozp. 55 470, výskl. 55 470, % 100 
Investiční přijaté transfery ze SR 
Rozp. 181 932,91, výskl. 181 932,91, % 100 
Ost. invest. přijaté transfery ze SR 
Rozp. 3 092 865, výskl. 3 092 865, % 100 
Ostatní správa v zemědělství 
Rozp. 28 000, výskl. 28 000, % 100 
Odvádění a čištění odpadních vod 
Rozp. 70 000, výskl. 60 749, % 86,78 
Činnosti knihovnické 
Rozp. 5 500, výskl. 5 690, % 103,45 
Dary –kultura 
Rozp. 5 000, výskl. 500, % 10 
Bytové hospodářství 
Rozp. 1 100 000, výskl. 1 141 458, % 103,77 
Nebytové hospodářství 
Rozp. 130 000, výskl. 143 546, % 110,42 
Pohřebnictví 
Rozp. 15 000, výskl. 5 453, % 36,35 
Komun. služby a územní rozvoj 
Rozp. 2 121 600, výskl. 2 121 596, % 100 
Využívání a zneškod. komun. odpadů 
Rozp. 55 000, výskl. 46 104,60, % 83,83 
Domov pro seniory 
Rozp. 1 265 000, výskl. 1 286 438, % 101,69 
Požární ochrana – dobrovolná část 
Rozp. 40 000, výskl. 35 337, % 88,34 
Požární ochrana – sbírka 
Rozp. 40 000, výskl. 42 509, % 106,27 
Činnost místní správy 
Rozp. 14 000, výskl. 16 760,56, % 119,72 
Finanční vypořádání min. let 
Rozp. 3 542,50, výskl. 3 542,50, % 100 

Výdaje Ozdrav. zvířat  
Rozp. 15 000, výskl. 12 443,72, % 82,96 
Správa v lesním hospodářství 
Rozp. 10 000, výskl. 7 260, % 72,60 
Vnitřní obchod – internet 
Rozp. 10 000, výskl. 9 329,60, % 93,30 
Silnice 
Rozp. 20 000, výskl. 18 105, % 90,53 
Provoz veřejné silniční dopravy 
Rozp. 87 300, výskl. 87 300, % 100 
Odvádění a čištění odpad. Vod 
Rozp. 90 000,- výskl. 88 676,30, % 98,53 
ZŠ a MŠ 
Rozp. 6 034 569, výskl. 6 035 608, % 100,02 
Knihovna 
Rozp. 40 000, výskl. 30 350, % 75,88 
Ostatní zálež. Kultury 

Rozp. 160 000, výskl. 151 751, % 94,84 
Ostatní tělov. činnost 
Rozp. 210 000, výskl. 209 141, % 99,59 
Ostatní zájm. činnost 
Rozp. 45 000, výskl. 42 700, % 94,89 
Bytové hospodářství 
Rozp. 500 000, výskl. 563 689, % 112,74 
Nebytové hospodářství 
Rozp. 60 000, výskl. 80 277, % 133,80 
Veřejné osvětlení 
Rozp. 400 000, výskl. 398 529, % 99,63 
Pohřebnictví 
Rozp. 25 000, výskl. 23 456, % 93,83 
Výst. a údržba místních inž. sítí 
Rozp. 375 000, výskl. 371 851, % 99,16 
Komun. služby a územní rozvoj 
Rozp. 600 600, výskl. 574 206, % 95,61 
Sběr a svoz nebezp. odpadů 
Rozp. 7 000, výskl. 6 124, % 87,49 
Sběr a svoz komun. odpadů 
Rozp. 2 360 000, výskl. 2 270 577, % 96,21 
Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň 
Rozp. 75 000, výskl. 70 552, % 94,07 
Dům s pečov. Službou 
Rozp. 2 246 791, výskl. 2 101 241, % 93,52 
(v částce jsou i úroky za úvěr 1 551 497) 
Osobní asist. A peč. Služba 
Rozp. 15 000, výskl. 12 026, % 80,18 
Bezpečnost  a veřejný pořádek 
Rozp. 180 000, výskl. 180 000, % 100 
Požární ochrana 
Rozp. 365 500, výskl. 376 848, % 103,10 
Ostatní zál. pož. ochrany (platba ze sbírky) 
Rozp. 40 000, výskl. 40 009, % 100,02 
Zastupitelstva obcí 
Rozp. 1 165 000, výskl. 1 199 177, % 102,93 
Činnost místní správy 
Rozp. 3 552 090, výskl. 3 666 912, % 103,23 
 Jak je to s cestovními doklady pro děti? 

(Materiál zaslaný Ministerstvem vnitra ČR) Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při ces-tování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vabraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz? 



Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v ce-stovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cesto-vního dokladu pro děti dovolená nějak zása-dně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100,- Kč a dobu platnosti má sta-novenou na 5 let. Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Nor-ska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50,- Kč a doba jeho platnosti 5 let. Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá  zákonný zá-stupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností (pro nás Magistrát města Liberec). K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat foto-grafii; úředník pořídí fotografii dítěte pří-mo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný ob-čanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu. Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo ob-čanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 

dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn po-platkem ve výši 2 000,- Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady. V případě, že má dítě cestovat mimo Evrop-skou unii, doporučujeme se předem informo-vat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vyces-tování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou mi-nimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení po-bytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců. Podobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupi-telského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahranič-ních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.  Zpráva o činnosti Mysliveckého spolku Chotyně 
V průběhu roku 2015 došlo k několika pod-statným změnám, pokud se týká organizační změny v souladu s novým Občanským záko-níkem. Z Mysliveckého sdružení, o.s.  jsme se stali Mysliveckým spolkem, z.s. s účinností od 1.ledna 2016. V souladu s tím došlo k přeregi-straci z Ministerstva vnitra na Krajský soud, pobočka Liberec. Bylo s tím spojeno spoustu administrativy, podle mého úplně zbytečné, jako třeba evidence všech funkcionářů MS u registračního soudu. Jakákoliv další změna ve složení ať výboru nebo revizní komise bude zpoplatňována částkou 1 000,- Kč. V závěru roku jsme schválili znění nových Stanov našeho Spolku. Nyní nás čeká další úkol a to projednání a schválení Směrnice pro činnost Spolku a provoz chaty Hubertka. Zrušili jsme Zásady hmotné zainteresovanosti členů, které v podstatě byly již přežité a někte-ré věci budeme z nich zahrnovat do nových Směrnic nebo jedné ucelené Směrnice. Jsem 



velice rád, že se konečně rozhýbala záležitost kolem našeho skládku a okolních pozemků, neboť v uplynulých letech vlastník nemovi-tostí na naše žádosti vůbec nereagoval. Vím, že i když se věci daly do pohybu, ani tak tato záležitost nebude vyřízena okamžitě. Ale jed-nání již začala a to je důležité. Alespoň tak! A nyní již ke stručnému zhodnocení naší čin-nosti za uplynulý rok. Na úseku společenské a kulturní činnosti jsme uspořádali Den otevře-ných dveří, i když nám jej pokazila částečně příroda přívalem deště a větru. Ale i tak mů-žeme být spokojeni. Uskutečnilo se již tradiční setkání s manželkami a přítelkyněmi mysli-vců. S kladným hodnocením byl uspořádán 26. Myslivecký ples. Někteří naši členové se velmi aktivně podíleli na uspořádání příměst-ského tábora pro místní děti. Všem, kteří se na tomto úseku činností podíleli, patří naše podě-kování. Na úseku myslivosti a péče o zvěř byly stano-vené úkoly splněny. Zajištění dostatečného množství krmiva nám umožnilo se dobře při-pravit na krmnou sezónu 2015/2016. Podrob-něji o tom pohovoří myslivecký hospodář. Úkoly na úseku organizační a další činnosti byly taktéž beze zbytku splněny. Celkově mo-hu říci, že uplynulý rok se nám vydařil a na-ším hlavním úkolem bude v tom pokračovat. Naše řady se rozrostly o nového mladšího čle-na a to Tomáše Libnara, kterého můžeme celkově hodnotit jako pracovitého a pro náš Spolek jako přínos. Na moje závěrečné vystoupení jsem si pone-chal zhodnocení spolupráce s orgány a orga-nizacemi. Mohu velmi kladně hodnotit spo-lupráci s obecním úřadem, Honebním spole-čenstvem, s CVK, jako dobrou s MML, OMS, AGRO stř. Donín, LČR a MS Hrádek. Zvláštní poděkování patří našim sponzorům, jejichž pomoc je prezentována na našich webových stránkách, budou přizváni na Den otevřených dveří, kde jim veřejně poděkujeme. Na závěr loňského roku došlo ke střídání strá-ží na funkci mysliveckého hospodáře. Na tuto rezignoval přítel Vlasta Cýrus st. a žezlo pře-vzal Vlastik ml. Chci z tohoto místa bývalému mysliveckému hospodáři srdečně poděkovat za více jak dvacetiletý výkon této odpovědné funkce. Za toto uplynulé období nedošlo ze strany orgánů na úseku myslivosti k reklama-ci jeho práce (včasná hlášení, sestavování Plá-nu chovu a lovu a další). Novému myslivec-

kému hospodáři přeji hodně sil a trpělivosti při výkonu funkce, která nebude nijak lehká. O nelehké práci na úseku myslivosti svědčí lobing některých vlastníků pozemků, ale i „také myslivců“ – nájemců honiteb.            Václav Krejčí st., předseda 
Zpráva mysliveckého hospodáře za 

rok 2015 
 Dovolte mi, abych zhodnotil z pozice myslivec-
kého hospodáře mysliveckou činnost a následně 
pak odstřel zvěře za uplynulý rok, tedy za rok 
2015. Z větší části to nebude hodnocení mé, ale v 
uvozovkách minulého mysliveckého hospodáře, př. 
Cýruse st., který tuto činnost zastřešoval až do 
konce prosince minulého roku. A nyní mi dovolte, 
abych Vás seznámil s vlastní zprávou.   Jak většina 
z Vás ví, náš myslivecký spolek hospodaří v honit-
bě CHOTYNĚ- DOLNÍ SUCHÁ. Honitbu máme 
pronajatu od HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA 
CHOTYNĚ. Tato má celkovou výměru 1402 ha. Je 
rozdělena do 5 úseků. Její skladba je následující: 
520 ha lesa, 309 ha luk, 492 ha orné půdy, 80 ha 
pak tvoří ostatní plochy.                                       
Dle zákona č. 449/2001 Sb. a příslušných provádě-
cích vyhlášek je naše honitba zařazena do III. bo-
nitní třídy s následujícími normovanými stavy 
zvěře:                                                               
ZVĚŘ SRNČÍ  - normováno máme celkem 68 ks, 
z toho je: 25 ks srnců a to v I. VT... 10 ks,  v II. 
VT...6 ks, v III. VT....9 ks a 25 ks srn a 18 ks srnčat 
ZVĚŘ ZAJEČÍ - normováno máme 13 ks 
ZVĚŘ BAŽANTÍ - normováno máme 13 ks  
ZVĚŘ ČERNÁ A ZVĚŘ VYSOKÁ - není v naší 
honitbě normována a to z toho důvodu, neboť ne-
máme více než 300 ha souvislé lesní plochy, které 
je podmínkou pro hospodaření s uvedenou zvěří. 
A nyní skutečná čísla, která se váží k odlovu 
zvěře.                                                            
SRNČÍ ZVĚŘ - plán nám ukládal slovit 33 ks 
srnčí zvěře a to takto: srnci 13 ks z toho I. VT – 7 
ks, II.VT – 3 ks, III.VT – 3 ks a srny 12 ks a srn-
čata 8 ks.                                                       
Skutečně bylo sloveno 24 ks a to následovně: srnci 
14 ks z toho I. VT – 8 ks, II.VT – 3 ks, III. VT – 3 
ks a srny 8 ks a srnčata  2 ks. Tyto ulovené kusy 
srnčí zvěře představují celkem 271 kg zvěřiny.  



Abychom měli, bráno opět v uvozovkách, výčet 
zvěře úplný, musíme chtě-nechtě bohužel k uvede-
ným číslům připočíst dalších 19 ks. Tento počet 
bych si dovolil uvést s vykřičníkem. Skrývá 11 srn, 
jednoho srnce a 7 srnčat. Jedná se o zvěř různými 
způsoby uhynulou, ať už je to při sekání pícnin, při 
srážkách s automobilem či vlakem.  A to se jedná o 
zvěř, o které hmatatelně víme! Oproti minulému 
roku je množství uhynulých kusů více než jednou 
takové (19 oproti 9 ks). Pro zimní přikrmování pře-
devším srnčí zvěře bylo zajištěno tak, jak již kaž-
doročně dostatečné množství jadrného krmiva a 
lizu. Převážnou částí tohoto krmiva byl oves, který 
má, jak je známo, dietetické účinky. Seno tak, jak 
je již nepsaným pravidlem, si do krmného zařízení 
zajišťuje každý člen z vlastních zdrojů. Při tomto 
výčtu nelze nezmínit kaštany a žaludy, které kaž-
doročně odebíráme za úplatu z místní ZŠ. Co se 
léčení srnčí zvěře týče, jsme tuto, na základě nega-
tivních virologických vyšetřeních proti parazitár-
ním chorobám, neléčili.                                            
I když tato zima patřila obdobně jako zima minulá 
mezi zimy více než příznivé, krmení probíhalo a 
vlastně ještě probíhá, celé zimní období. O jeho 
ukončení budou členové informováni na následu-
jící členské schůzi, společně s informací o zazimo-
vání krmných zařízení. Pro osvěžení paměti uvá-
dím, že v honitbě máme 16 krmelců, z toho jeden 
menší velikosti. V nadcházejícím měsíci budeme 
muset krmelec nacházející se v úseku II.  po do-
mluvě s honebním společenstvem z důvodu expan-
dujícího golfového hřiště přemístit do jiné vhodné 
lokality.  
JELENÍ ZVĚŘ                                                    Jak jste již v úvodu slyšeli, tato zvěř není v naší 
honitbě normována. Dle zákona č. 449/2001 Sb. 
můžeme trofejovou jelení zvěř lovit pouze do stáří 
dvou let a to při dodržení jasně daných pravidel 
chovnosti. Minulý rok byl ale po dlouhé době vy-
jímkou. Na základě žádosti o mimořádný odstřel 
trofejové jelení zvěře starší dvou let, která byla 
podána na patřičný odbor Magistrátu města Liber-
ce a jejího následného schválení byly uloveny dva 
ks této zvěře. I tento odstřel má dána jasná pravidla 
- s nimi byl každý člen do detailu seznámen. O 
správnosti odstřelu se můžete tak, jako u zvěře srn-
čí, přesvědčit na zde vystavených trofejích. K to-
muto kroku jsme se rozhodli z jasného a doklada-
telného důvodu. Vysoká zvěř nám v úseku I. pá-
chala na sklonku zimy a jara loupáním na lesních 
kulturách značné škody. I když jsme se snažili tyto 

loupané porosty ošetřovat nátěrem k tomu urče-
ným, škody se nám nepodařilo dostatečně elimi-
novat.  Dále je nutností zmínit se, opět řečeno v 
uvozovkách, o novince týkající se lovu jelení zvě-
ře. Počínaje 1. lednem tohoto roku byla prodlouže-
na, mimo jiné, doba lovu koloucha tohoto druhu 
zvěře. A to do konce března kalendářního roku. Pro 
úplnost uvádím, že doposud byla tato zvěř hájena 
od 16. ledna a to bez rozdílu. V našem spolku jsme 
ale dospěli k závěru, že budeme lovit v ,,tomto 
novém“ období pouze kolouchy opravdu slabého 
vzrůstu. Vždyť jsme především myslivci a ne 
lovci!                                                                       
V uplynulém mysliveckém roce bylo sloveno: 
Jelen 2 ks, Laň 2 ks, Kolouch 3 ks – z toho 1 ks byl 
sražen automobilem, v tom neštěstí tak šťastně, že 
zvěřina mohla být použita pro potřeby spolku. 
Součet dohromady činí 7 ks o celkové hmotnosti 
462 kg.  
ZVĚŘ ČERNÁ                                                 Stejně tak, jako zvěř vysokou nemáme tuto normo-
vánu a tudíž nám nebyl stanoven plán lovu. O této 
zvěři, především o jejich stavech, bylo, je a zcela 
jistě ještě bude vedeno mnoho diskusí a polemik. 
To podobně  platí o změnách v době jejího lovu 
platných od letošního roku. Do nich bych se dnes 
na tomto místě nepouštěl a přešel rovnou k černé 
zvěři v naší honitbě. Ta se v letních měsících vy-
skytovala především v nedostupných útočištích 
bezmála 80ti hektarových komplexech řepky 
v úseku Bačákovy skalky. Zde byl její lov velice 
obtížný. Na podzim a v zimě pak v rozsáhlých 
komplexech houštin, především v úsecích I. a III. 
Z důvodu příznivé zimy a s ním spojeným nedo-
statkem sněhu měla černá zvěř v nočních hodinách 
dostatek klidu od nás, myslivců, pro své návštěvy 
přilehlých luk. Především na tyto lokality jsme se 
proto zaměřili při našich naháňkách. Cíl byl zřejmý 
- nějaký kus ulovit, narušit její klid a tím elimino-
vat škody především na travních porostech. Do ja-
ké míry jsme byli s tímto úspěšní zhodnotí jistě pa-
ní Špalková při jarní luční inspekci. Tiše ale dou-
fám a myslím, že my všichni, že uváděné skuteč-
nosti přinejmenším zohlední při závěrečné sumari-
zaci eventuálních škod. Než přejdu ke konkrétním 
číslům, nedá mi se nezmínit o skutečnosti, že pře-
sně před měsícem byl zhruba 30 km od hranic naší 
honitby v lokalitě Mařeničky, okr. Česká Lípa, 
uloven divočák s pozitivním nálezem trichinelózy. 
A nyní již ke konkrétním číslům. Skutečně bylo 
sloveno: lončák 23 ks, z toho 11 ks kňourků,  12 ks 
bachyněk, sele 30 ks, z toho 17 ks kňourek a  13 ks 
bachyňka. Z těchto počtů bylo sloveno 13 ks na 
zmiňovaných naháňkách. Celkem tedy 53 ks ( o 4 
ks méně než v roce 2014) o celkové hmotnosti 
1580 kg. Z veškerých uváděných čísel vyplývá, že 
v roce 2015 bylo sloveno celkem 2313 kg zvěřiny, 



což představuje 1,65 kg/ha honební plochy.        
Pro zajímavost - v roce 2014 to bylo o 31 kg méně. 
Zvěřina byla z větší části prodávána, poměrná část 
rozdělena členům a určitá část použita pro potřeby 
spolku. Ať už do tombol či na vaření na naháňky, 
ples, Den otevřených dveří  atp.. 
Uváděné akce organizujeme především z toho dů-
vodu, abychom široké veřejnosti ukázali myslivost  
i z jiného úhlu pohledu, než jak bývá často publi-
kována v médiích. Nezakrýváme ale ani také tu 

skutečnost, že finanční prostředky z nich získané 
obstarávají značnou část našeho ročního rozpočtu. 
Však není tajností, že např. roční  nájemné honitby 

činí bezmála 113 000 Kč.                                     
Na závěr výčtu odstřelu je nutno uvést ještě 19 ks 

ulovených lišek.                                                    
Pro řádný výkon práva myslivosti je také nutné 

splňovat dostatečný počet lovecky upotřebitelných 
psů, které nám určuje zákon. Tuto povinnost náš 
spolek splňuje beze zbytku. Jejich vlastníky pod-

porujeme tak, jak se již stalo pravidlem, finančním 
příspěvkem na krmení.                                     

Nedílnou součástí pro výkon práva myslivosti jsou 
i myslivecká zařízení. Péči o ně nám taktéž ukládá 
zákon. Myslím si a asi nebudu sám, když uvedu, že 
toto je část naší činnosti, na které máme co zlepšo-

vat. Do některých našich posedů či kazatelen se 
čím dál tím více zakusuje zub času. Musíme se na 

ně zaměřit, některá opravit, některá vyměnit za 
nové. V tomto duchu jsme tuto záležitost diskuto-
vali již na minulé členské schůzi a jsme předběžně 
domluveni na postupu. Je to samozřejmě o finan-

cích, ale především o čase, kterého nemáme v dne-
šní uspěchané době nikdo nazbyt.                  

Vážení přátelé, vážení hosté, závěrem mi dovolte 
poděkovat honebnímu společenstvu Chotyně za 
spolupráci a pronájem honitby, Zemědělskému 
podniku AGRO CHOMUTICE zastoupené paní 
Špalkovou, Obci Chotyně zastoupené nejvyšším 
vedením, lesům ČR a v neposlední řadě našim 

manželkám a přítelkyním za podporu pro většinu z 
nás srdcového a ne zrovna levného koníčku. 

Nemohu  opomenout poděkovat také příteli Cýru-
sovi st. za mnohaletou činnost ve funkci myslivec-
kého hospodáře, ale především za to, že společně 

se členy výboru, potažmo s námi ostatními, dostali 
Myslivecký spolek na současnou, troufám si říci 
velice vysokou úroveň. Úplně  nakonec děkuji 

Vám všem, kteří výkon práva myslivosti chápete 
tak, jak by se chápat měl, to znamená především 

jako ochranu zvěře, životního prostředí a naší 
myslivosti.                                    

 Cýrus Vlastimil ml., Myslivecký hospodář                                                                               
Příměstský tábor 

Vzhledem k tomu, že není možné zajistit dětem stravování v obci, bude letošní pří-městský tábor zrušen. Děti mají možnost přihlásit se na týdenní pobytový tábor, který pořádá fotbalový oddíl T. J. Sokol Chotyně. Termín tábora je od 23. 7. 2016 do 30. 7. 2016, děti od 8 do 12 let, kapacita je omezena. Přihlásit děti můžete na obec-ním úřadu u p. J. Krčkové nebo u p. H. Klapkové. Přejeme všem krásné prázdniny.      Za T. J. Sokol M. Nováková, starostka  PERMANENTKA DO ZOO 
Opět jsme zakoupili permanentku do ZOO. Vše pokračuje jako loni, pouze je-dna malá příjemná změna, nyní je perma-nentka pro 5 osob. Zapůjčit si ji můžete proti podpisu na obe-cním úřadu. Je možné si ji i na určitý den objednat.  Klub českých turistů Mníšek u Liberce Pořádá v sobotu 21. května 2016 pochody: LOUPEŽNICKOU PĚŠINOU 

44. ročník turistického pochodu Jizerskými horami na 8, 15, 25 a  45 km. 
Prezentace: na hřišti v Mníšku od 7 do 10 hodin. Start: na 45, 25, 15 km a cyklotrasy od 7 do 9 hodin. Na 8 km od 7.30 do 10 hodin. Startovné: trasy pěší 8 a 15 km ..30,- Kč, trasy pěší 25 a 45 km a cyklo 30 km .. 35,- Kč.  Trasy cyklo 50 a 80 km .. 100,- Kč (účastníci získávají upomínkový předmět) 

Start a cíl na hřišti v Mníšku. 



Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko připravuje 1. ročník slavností mikroregionu 
1. ročník bude v sobotu 10. září 2016 v obci Bílý Kostel nad Nisou. Záměr sta-rostů mikroregionu, který tvoří města Hrádek n.N., Chrastava a obce Chotyně, Bílý Kostel n.N., Kryštofovo Údolí, Nová Ves, Mníšek, Oldřichov v Hájích, Rynol-tice a Janovice v Podještědí je, aby kaž-dý rok byly oslavy v jiném místě mikro-regionu. Mikroregion zajistí a zaplatí po celý den malý autobus, který bude ze všech míst svážet a rozvážet obyvatele. Program a náplň zajistí vždy obec, kde se oslavy konají. Každá obec zde bude mít svůj stánek, kde může prezentovat a prodávat výrobky vznikající v té obci – pokud máte někdo nápad, co by mohla Chotyně prezentovat, sdělte ho na obecní úřad. 

 Den dětí na Grabštejně 
Pořádá Státní hrad Grabštejn V neděli 29. 5. 2016 od 9 do 16 hod. 

Průvodci v kostýmech, hry v zahradě i tvůrčí dílny nejen pro děti. 
 Chrastavské slavnosti 2016  3. – 5. 6. 2016  

Tradiční svátky setkávání, zábavy, kultury a sportu. Program na plakátech. 
 Svaz žen Chotyně pořádá v sobotu 4. 6. 2016 dětský den POHÁDKOVÁ LOUKA  U SOKOLOVNY 

Sraz v 15 hodin u restaurace  U lip. 
 

Den otevřených dveří u myslivců 
Myslivecký spolek Chotyně vás už po osmé srdečně zve v sobotu 11. 6. od 14 hodin na chatu Hubertka na Grabštejně. K tanci i poslechu zahrají K-MUSIC z Nymburka Zahradní slavnost, myslivecká kuchyně, zábava, soutěž, tombola, myslivecká výstava 

 Slavnosti řeky Nisa 2016 
budou v sobotu 18. 6. od 14 hodin. 

Bližší v červnovém Chotyňáčkovi. 
 ROCKMOTOVEJKEND 

Traktorka Hrádek nad Nisou 27. – 29. května 
Morčata na útěku, Katapult revival, Archa atd. 

 Oslavy dne dětí na Kristýně 
28. května od 13 do 16 hodin 

Tentokrát na téma Máme rádi zvířata 
 Oldtimer Bohemia Rally 

Hrádek n. N. Horní náměstí 28. května od 11 do 14 hodin Přehlídka historických vozidel v rámci rally. 
 Výstava v Bráně Trojzemí KAREL IV. OKOLO NÁS 

10. května až 11. září V letošním roce uplynulo 700 let od naro-zení českého krále a římského císaře Karla IV. V Trojzemí je řada míst s Karlem IV. Spojených. Na výstavě budeme putovat právě po nich. 
   Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační  číslo MK ČR E 11 793. 


