
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jak se rodila republika 
(Z časopisu Moje země si budeme 

připomínat vznik naší republiky) 

Vyhraje ten, kdo má kliky 

   Zatímco východní fronta přestávala exi-

stovat a na západní podnikalo Německo spo-

lu s Rakousko-Uherskem poslední ofenzívy, 

v zázemí šel život dál; v roce 1918 třeba 

Josef Čapek spolu se Zrzavým, Špálou a 

dalšími malíři založili skupinu Tvrdošíjní. 

   Desátého března se císařovně Zitě naro-

dilo páté dítě, arcivévoda Karel Ludvík – po-

slední potomek císaře Karla I, který přišel 

na svět ještě před zánikem monarchie. Jeho 

narození oznámilo 101 dělostřeleckých salv. 

Netrvalo však dlouho a musel spolu s rodiči 

do exilu na Madeiře. Čekala ho ale zajímavá 

budoucnost; mimo jiné v roce 1943 vstoupil 

do americké armády a jménem USA tajně 

vyjednával o obnovení monarchie v Maďar-

sku! Zúčastnil se také vylodění v Normandii. 

   Čím se zapsalo do dějin jaro roku 1918 

v česko-moravsko-slezském zázemí? Hlavně 

bídou, o níž se můžeme dočíst třeba v kroni-

ce obce Linhartice u Moravské Třebové. Ta 

ovšem jinak překypovala loajalitou a optimi-

smem: tady by Hašek mohl najít skutečnou 

„náladu obyvatelstva Ia“.  Zřejmě v tom hrál 

roli fakt, že Linhartice – tehdy Ranigsdorf – 

obývali takřka výhradně občané německé 

národnosti. 

   Proto se v kronice můžeme dočíst třeba, 

že: „Co se týče obětí, kladla válka na místní 

obyvatelstvo vysoké požadavky. S ochotou 

vyhovělo obyvatelstvo každému požadavku. 

Obzvláště první Vánoce roku 1914 byly ve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

znamení dobrovolné péče. Také školní mlá-

dež chystala teplé zimní oblečení – v zimě 

trpělo vojsko vlhkem a zimou. V té době by-

ly zhotoveny a odeslány stovky papírových  

podešví. Pořádalo se také mnoho sbírek pro 

válečné účely.“ 

   Kronikář nesmlčel nedostatek jídla či zre-

kvírování zvonů z širokého okolí (včetně 

ško-lního zvonku) anebo třeba úřední 

zabavování součástek šrotových mlýnků, aby 

si lidé ne-mohli doma z utajených zásob obilí 

připra-vovat šrot k jídlu. Jeho text však je 

přede-vším prodchnut válečným nadšením: 

„V srpnu u nás proběhla další sbírka v duchu 

slov; Vy-měním zlato za železo! Také zde se 

projevila velká obětavost místních. Mnozí se 

vzdali i svých svatebních prstýnků, za které 

dostali železné kroužky. Muselo být 

odevzdáno veškeré měděné či mosazné 

náčiní, obzvlá-ště měděné kotle, hmoždíře, 

žehličky a ste-jně tak kliky dveří, které 

byly nahrazeny železnými.“ 

   Vesničané rovněž pravidelně dávali velké 

částky na válečné půjčky – jakýsi Josef Ti-

nkl ještě v listopadu roku 1917 (!) nakoupil 

válečné obligace za 22 000 korun, což tehdy 

byla obrovská suma. Nebo snad dotyčný tu-

šil, že c.k.koruny brzy nebudou mít skoro 

žá-dnou cenu, a tak se jich „elegantně“ 

zbavil. 

Pijme pivo z pýru 

   Stejnou nouzí ovšem trpěli poddaní Karla 

I. hovořící česky i německy. V německých 

Linharticích právě tak jako třeba v českém 

Posázaví úřady rekvírovaly vše, co lidé nez-

bytně nepotřebovali k holému přežití. Trpěli 
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i koně – ti měli přísně stanovený denní příděl 

ovsa: v roce 1917 půl kila ovsa, později pra-

kticky jen to, co se komu podařilo sehnat. 

Lístky na potraviny i peníze mezi lidmi byly – 

nebylo však co za ně koupit. 

   A tak se vařily pokrmy, jež by sice nad-

chly dnešní vegetariány, ale ve své době bu-

dily zasloužený odpor. Například něco jako 

špenát, ovšem z listů řepy a jetele. Místo 

petrolejkami se svítilo loučemi jak ve stře-

dověku. Tabák na lístky erár vyráběl z troš-

ky skutečného tabáku a spousty bukového 

listí a chmelu; podomácku se „tabák“ připra-

voval například z listí maliníku, jahodníku a 

ostružiníku. 

   Šetřit se muselo na všem – úřady třeba 

stanovily, že nově šité povlaky na peřiny mo-

hly být nejvýše 1,5 metru. Zemědělce pak 

příslušné orgány vyzývaly, aby sbírali pýr. 

Tato akce, která trochu připomíná pozdější 

pionýrské sběry žaludů apod., měla zajistit 

sušený pýr určený k semletí a přidávání do 

mouky. Pýr pak byl také používán při vaření 

piva jako náhražka ječmene! 

   Pečlivý linhartický kronikář rovněž vypo-

čítává, o kolik procent vzrostly za války ce-

ny různých produktů. Vede mýdlo – o  9 285 

procent – následované moukou a plátnem 

(obojí o 4 166%) či třeba punčochami 

(3 125%). O satanských 666% podražilo 

mléko, vejce zas o 1 666%. 

   Venkované, kteří se celé dny lopotili, aby 

uživili sebe i celou c.k.válečnou mašinérii, 

navíc museli řadu nocí trávit hlídáním své 

úrody. Hladoví lidé z měst totiž pod rouškou 

tmy „sklízeli“ i miniaturní zcela nezralé ovo-

ce, zeleninu či třeba brambory… 

   Pokračování příště 
 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 24. dubna 2018. 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 

15 členů zastupitelstva. 
 

2. Schvaluje všemi hlasy 1. změnu rozpočtu na  

rok 2018: 

 

Příjmy 

Daň z příjmu PO za obec +    681 910,- 

celkem příjmy  +    681 910,- 
 

Výdaje  

Pohřebnictví   -      100 000,- 

Činnost místní správy – nákup inv. materiálu

    +       45 000,- 

- Neinv.transfery (mikroreg.)  

+     400 000,- 

Přes mikroregion jsou placeny úpravy chod-

níku a přístupu k márnici na místním hřbitově, 

protože v roce 2018 podal mikroregion žádost 

o dotaci. Zatím nevíme, zda dobře dopadne, 

ale vše musí být placeno přes mikroregion. 

V této celkové částce jsou i opravy vstupu do 

družiny a schody na zahradu školky – na tuto 

akci mikroregion získal dotaci v roce 2017, 

jedná se o částku cca 36 000,- Kč. 

Daň z příjmu PO za obec +     681 910,- 

Vratka za volby (PS)  +         3 817,- 

Oprava lávky za sokolovnou +     140 000,- 

celkem výdaje  +   1 170 727,- 
 

3. Schvaluje všemi hlasy žádosti o dary na  

sportovní činnost – 4 jednotlivci po 5 000,- Kč 

 ( R. Šmudla, J. Čížek, J. Keller a M. Engel) a  

4 oddíly – 40 000,- pro FK Chotyně 2012 – 83  

členů, 15 000,- Kč pro Démony Chotyně – 16  

členů, 15 000,- Kč pro Multisport Team – 14  

dospělých a 14 dětí a 15 000,- Kč pro SK Šmi- 

dliboys Chotyně – 12 členů. 
 

Dále schvaluje všemi hlasy dar ve výši  

100 000 Kč T. J. Sokol Chotyně na dokončení  

šaten v bývalé garáži v sokolovně. 

Fotbalový oddíl Tělocvičné jednoty Sokol Cho-

tyně se rozhodl přebudovat bývalou garáž na 

prostory šaten a zázemí pro konání fotbalo-

vých utkání dětí i dospělých. Přebudováním 

těchto prostor vzniknou dvě nezávislé šatny se 

samostatným zázemím – WC a sprchy. Toto ře-

šení umožní jednoduchým způsobem zajistit 

fotbalová utkání, aniž by museli využívat pro-

story téměř celé Sokolovny, což pomůže při or-

ganizovaní dalších akcí v Sokolovně nezávisle 

na sobě a také vyřešení potřeby prostor pro 

venkovní utkání, aniž by museli užívat prostory 

Sokolovny, které nejsou vhodné pro šatny a zá-

zemí venkovních zápasů. (šatna byla řešena 

v prostoru 2.NP a tím se muselo chodit přes 



celou Sokolovnu, šatna domácích pak byla 

v prostoru vestibulu neuzavřená). Jednak to 

zvyšovalo náklady na úklid těchto rozsáhlých 

prostor, a také na výtop a svícení. Zároveň se 

v době fotbalového utkání nemohla konat další 

činnost v prostoru Sokolovny a tím nemohl být 

vyžit sál. 

V prostorách bývalé garáže vznikne moderní 

zázemí šaten, toalet a sprch nezávislých na so-

bě. Inženýrské sítě budou vyvedeny z kotelny 

Sokolovny. 

Rekonstrukce začala na podzim 2017. Sokol zí-

skal na část těchto rekonstrukcí dotaci a část 

platil sám. Je opravena a zateplena střecha, 

zboural se starý nepotřebný masivní komín a 

provedly se hrubé rozvody inženýrských sítí. 

Dále se zajistila podřezávka, vodotěsná izola-

ce, betony, vyzdily se příčky, osadila se okna a 

dveře.Vše je dokončeno, což zahrnuje omítky, 

sdk podhledy, obklady a dlažby, kompletace 

elektro, topení a sanity, nášlapné vrstvy a vy-

bavení lavicemi, stoly atd. Rekonstrukci pro-

vedl chotyňský Stavrekol s.r.o., živnostníci z 

Chotyně a dobrovolníci. 

Prostory budou nabídnuty pro využití i dalším 

organizacím Obce a zároveň samozřejmě Obci 

pro pořádání venkovních akcí jako je napří-

klad Víla Nisa. Část těchto prostor se nabídne 

k využití třeba pro schůzky Skautů apod. (šatna 

hostí). Samostatně se dají využít i prostory 

toalet a sprch. 

V loňském roce se podařilo díky sponzorským 

darům a úsilí členů vybudovat zázemí přímo u 

hrací plochy jako stánek se zázemím. I tento 

prostor se dá využít pro venkovní akce. 

 

Žádosti o dary 
P. Šmudla 

Žádám o dar na sportovní činnost pro mého 

syna Radima Šmudlu, který se již přes 7 let 

závodně zabývá kick-boxem. Kick-box je bo-

jový sport, se kterým je spojeno velké mno-

žství výdajů a to především na ochranné po-

můcky a cestovní náklady na jednotlivé zá-

pasy. Váš dar hodláme využít především na 

nákup ochranných pomůcek a nákladů spo-

jených s tímto sportem. 

Rok 2017 – úspěchy: 

15.4. Likost liga K-1 Lovosice       vítěz 

16.-17.6. MČR-K1, MMA              3. místo 

27.-30.9. WAKO k-1 EUROPEAN CUP  3.m. 

21.10. TCB Fight 2017 (první profesionální 

zápas)         vítěz 

Plány na rok 2018: 

28.4. Likost liga Liberec 

26.5. Likost liga Žebrák 

8.-10.6. Mezinárodní MČR Praha 

6.-9.9. WAKO K-1 EUROPEAN CUP 

27.10. Likost liga Slaný 

 

M. Engel 

Golf – HCP na začátku sezóny 4.4, na konci 

sezóny 3.8. Absolvoval 25 turnajů za rok. 

Výsledky v roce 2017: 

1.část druhé ligy 7. místo z 83 

2.část druhé ligy 4. místo ze 72 

Bohužel týmy byly silně nabité a nestačili 

jsme na udržení. 

Koncem srpna federační turnaj na 

libereckém Machníně – 3. místo v kategorii. 

VII.Poslední – 1. místo v kategorii 

Grabštejn Cup je série několika turnajů – 

2.místo 

V září se uskutečnilo mistrovství klubu – 

2.místo 

2. sezónu se věnuji výuce dětí v golfových 

začátcích. 

Cíl v sezóně 2018 – ztáhnout HCP pod 3.0 a 

vyhrát nějaký ten turnaj. 

 

R. Kellerová 

Tímto vás žádám o finanční dar na sportovní 

činnost v oblasti golfu pro mého syna Jaku-

ba. Finanční dar bychom využili na starto-

vné, dopravné a případně nové vybavení. 

V roce 2013 si šel zkusit hrát golf na hřišti 

na Grabštejně. Hra se mu zalíbila, tak jsme 

ho přihlásili a začal trénovat pod zkušeným 

trenérem. V roce 2015 v rámci letního tábo-

ra získal Osvědčení ke hraní golfu, tzv. Ze-

lenou kartu a mohl začít hrát na oficiálně 

vyhlášených turnajích Českou golfovou fe-

derací. Do loňské sezóny vstoupil s handica-

pem 34.2 a skončil s HCP 28. V roce 2017 

absolvoval několik turnajů pořádaných Gol-

fovým klubem Grabštejn a několik turnajů 

pořádaných v rámci Dětské tour severový-



chod. Na Grabštejně se zúčastnil turnajů, 

kde ve své kategorii (dle HCP) bojoval 

s dospělákama. 

15.4. 6.velikonoční       6. místo 

20.5. Petr Tauchman CUP     1. místo 

5.8.  Aliatom 8.ročník       10. místo 

17.9. Podzimní open Mistrovství klubu  5. m. 

30.9. Grabštejn CUP     2. místo 

21.10.  VII. Poslední      30. místo 

4.11.  Podzimní zlepšovák     12. místo 

Dále se zúčastnil turnajů v Dětské tour 

severovýchod (kategorie dle věku) na 

golfových hřištích v okolí: 

29.5. Malevil     10. místo 

13.8.  Ypsilon     10. místo 

2.9.  Grabštejn    4. místo 

24.9.  Česká Lípa   11. místo 

V letošním roce by se chtěl zúčastnit turna-

jů v rámci Golfového klubu Grabštejn a tur-

najů Dětské tour severovýchod a pokusit se 

snížit handicap na 20. 
 

J. Čížek 

Absolvované závody v roce 2017: 

Triatlon Příbram MČR, OTT    29.místo 

Hamrman sprint SPT       15.místo 

Houmrův triatlon Jiříkov      7.místo 

Triatlon Sokolov      22.místo 

CITY TRIATHLON Karlovy Vary MČR, SPT  

20.místo 

Triatlon Hrádek n.N.   1.místo/štafety 

Cyklistický závod okolo 80 dubů    12.místo 

Běh přebor Libereckého kraje 5 km  6.místo 

Běh Hrádek.N. – Žitava    10.místo 

Běh kolem Lemberka   3.místo 

Běh na Českou chalupu (běh do vrchu)  16.m. 

Silvestrovský běh Hrádek n.N.   2.místo 

Aquatlon Cheb   3.místo 

Alisy běh Trojzemím   3.místo 

Český pohár v triatlonu muži 2017   18.místo 
 

Do sezóny 2018 nastupuji nově pod vedením 

reprezentačního trenéra. 

Plán závodů pro rok 2018: 

Super šprint FTVS triatlon Bratislava 

Duatlon Břehy 

INTERTECH TRIATHLON SUPERPRESTI-

GE Brno, MČR 

Triatlon Příbram 

Triatlon Lipová 

TRIATHLON Mělník, MČR 

Triatlon Sokolov 

Pardubický triatlon 

CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2018  

Triatlon Hrádek n.N. 

DOKSYRACE 2018 70.3 Ironman 

70.3 Ironman Slovinsko Istria 

Některé běžecké a cyklistické závody 

Dar na sportovní činnost bych rád použil na 

dílčí pokrytí nákladů startovného. 
 

Démoni Chotyně 

Šipkový klub Démoni Chotyně byl založen 

v září 2016. Všech 7 hráčů se již dříve jed-

notlivě účastnilo různých šipkových turnajů 

nebo byli členy ligových družstev. Nyní jsme 

hráči již dvou týmů (DÉMONI CHOTYNĚ A 

a DÉMONI CHOTYNĚ B)zaregistrovaní v U-

nii šipkových organizací. Pro velký zájem ny-

ní zvažujeme založení dalšího týmu. 

K dnešnímu dni má klub 16 členů. Náš vstup 

do ligy byl velmi úspěšný. Máme za sebou tři 

velmi úspěšné sezóny. Tuto sezónu oba naše 

týmy postoupily o ligu výš, tj. tým A bude 

hrát Extraligovou soutěž a tým B postoupil 

do 1. ligy. V tuto chvíli oba týmy bojují o 

první místa ve svých třídách. Zápasy, které 

hrajeme, probíhají pravidelně každou neděli 

buď na půdě soupeře nebo v našem klubu. 

Zázemí nám poskytla chotyňská Hospoda U 

lip, kde se scházíme i na tréninky. Výdaje 

družstva tvoří převážně náklady na dopravu 

na zápasy v rámci Libereckého kraje, po-

platky za každou jednotlivou hru a nákup 

materiálu a vybavení potřebného k soutěži 

(tj. hroty, letky, násady …) Případný dar, o 

který žádáme, bychom použili na tyto výda-

je. Cílem Démonů Chotyně je začít se účast-

ňovat i bojů o ligový pohár. Také bychom pro 

rostoucí zájem o tento sport chtěli v Choty-

ni založit již 3. tým Démonů a představit 

tak hru šipek ještě širší veřejnosti. 

   Martin Votýpka, člen a předseda Démonů 
 

Multisport Team                  

Multisport Team funguje od roku 2016. 



V roce 2017 jsme přibrali dva dospělé členy 

a i dětská část týmu se rozšířila, nyní je 

dětí 14. Během loňské sezóny členové týmu 

absolvovali nespočet závodů, běžeckých, cy-

klistických, ale i triatlonů jak letních, tak i 

zimních. Pódiových umístění bylo mnoho, o 

nejlepší výsledky v dětských kategoriích se 

postarala Deniska Daňková v běhu, ale samo-

zřejmě i ostatní malí závodníci byli úspěšní . 

Mezi dospělými členy stojí za zmínku určitě 

Míra Daňko, Pavel Jindra, Tomáš Strnad, 

Jindra Sršeň, David Sirůček, Milan Hrouda 

a Jakub Daňko. Ženská část týmu působí 

hlavně jako podpora, ale absolvovaly jsme i 

několik závodů – Silvestrovský běh, štafeta 

v Brništi… Petra Jindrová si zkusila svůj 

první Sparťan Race a během dubna se chy-

stá na další. V loňském roce se nám také po-

dařilo obléknout všechny členy do týmových 

dresů (trička, elasťáky, mikiny, bundy, čepi-

ce, nákrčníky, čelenky). Pro děti jsme ne-

chali vyrobit týmové mikiny dle jejich přání, 

aby se na závodech cítily  (a vypadaly) 

dobře☺ . Přes zimu jsme pro děti pořádali 

tréninky na bruslích a stihli jsme i malé sou-

středění v Harrachově, kde se někteří malí 

členové naučili jezdit na sjezdovkách.  Rádi 

bychom pokračovali i přes letní sezónu, 

např. společné vyjížďky na kole, tréninky na 

hřišti… cokoliv, kde se děti budou hýbat a 

naučí se, že pohyb je součást života. 

14.4.2018 proběhl 2. ročník závodu Alisy 

Běh Trojzemím. Po loňském 1. ročníku jsme 

samozřejmě čekali, že se účast zvedne, ale 

650 závodníků na startovní listině opravdu 

předčilo všechny naše představy. Závodníky 

čekalo mnoho inovací, především měření tra-

ti čipovou technologií, skákací hrad pro děti, 

masáže pro závodníky,… Dle ohlasů si závod 

všichni užili a moc se líbil. Naše děti získaly 

několik „beden“, za což jim moc gratuluje-

me. 

Tímto Vám samozřejmě ještě jednou moc 

děkujeme za půjčení stanů, lavic, stolů, vár-

nice a v neposlední řadě také za finanční 

podporu závodu!! Bez vás, sponzorů, by to 

opravdu nešlo. Jsme rádi, že můžeme být 

součástí a pomoci při akcích v Chotyni (Víla 

Nisa a oslavy mikroregionu) a tím vám ales-

poň částečně ukázat, že si podpory našeho 

týmu a závodu velice vážíme.Příspěvek by-

chom tento rok rádi využili na doplnění 

naše-ho týmového oblečení a na různé 

aktivity s dětmi.                                            

S pozdravem Multisport Team             

Zuzka Daňková 

SK Šmidliboys Chotyně , z.s.            

SK Šmidliboys  Chotyně, z.s. byl založen 

v roce 2009 a důstojně po celou dobu re-

prezentuje naši obec. Náš tým má v souča-

snosti 12 členů a v minulé sezóně jsme se 

opět zúčastnili krajské soutěže v nohejbalu. 

Stali jsme se krajskými přeborníky, ale mo-

žnost hrát o postup do II.ligy jsme přene-

chali zejména z finančních důvodů oddílu, 

který se umístil na druhém místě. V roce 

2017 jsme o příspěvek nežádali. Pokud by-

chom získali příspěvek v roce 2018, použili 

bychom jej následovně: startovné v KS 

(7 000,- Kč), nákup antuky (4 000,- Kč), no-

hejbalová síť (1 800,- Kč), 2x balón (2 000,- 

Kč), nákup PHM na sekání trávy (1 000,- 

Kč), doprava k zápasům na hřišti soupeřů 

(6 000,- Kč). O příspěvek žádáme zejména 

proto, aby byl tento druh sportu v Chotyni 

udržen.                                             

Moravec Jaromír, předseda SK Šmidliboys 

FK Chotyně 2012                    

Žádáme o finanční příspěvek na provoz a ro-

zvoj fotbalové organizace, která k dnešnímu 

dni čítá 83 členů, z toho 40 dětí, 30 mužů, 

10 hostujících a i 3 ženy. Mládež hraje sou-

těže FAČR a to: okresní přebor mladší pří-

pravky, kde jsou na druhém místě, okresní 

přebor mladších žáků, kde jsou umístěni na 

devátém místě a starší žáci, kteří jsou spo-

jeni nyní s Chrastavou, hrají okresní přebor 

starších žáků, kde jsou umístěni na prvním 

místě. Nyní máme k dispozici 3 licencované 

trenéry pro děti i dospělé.                     



Muži hrají soutěž dospělých FAČR: okresní 

přebor Liberec, kde se v podzimní části u-

místili na desátém místě. Klub spolupracuje 

s místními organizacemi při jejich činnosti a 

pořádání kulturních a společenských akcích. 

Za loňský příspěvek, který jsme od obce do-

stali, jsme převážně nakoupili opět dresy, 

balony, tréninkové pomůcky. Loni jsme pořá-

dali třetí ročník fotbalového soustředění 

v Jinolicích o velmi pěkném počtu 34 dětí. 

Příspěvek využijeme opět na provoz klubu, 

drobné údržby, platbu rozhodčích a na další 

pomůcky, kterých není nikdy dost.                                             

Hana Klapková, pokladník FK Chotyně 2012 

       Démoni Chotyně děkují   
Šipkový klub Démoni Chotyně , který byl 
založen v roce 2015 dosáhl tento rok po 
skvělém výkonu na tu nejvyšší možnou 
regionální metu!!! A za to bychom vám 
chtěli velmi poděkovat, protože vaše pod-
pora nám velmi pomohla k tomu, aby-
chom si další sezonu mohli zahrát s těmi 
nejlepšími hráči z Libereckého kraje.                                                                             
Lze říci, že prakticky každý rok (jeden ma-
linkej zádrhel byl, ale na to už si nepama-
tujeme:):):) ) se nám podařilo úroveň vý-
konů zvednout o jeden stupeň výše až do 
dnešních kvalit . Celý tým šlapal po celou 
sezónu jako hodinky, kterým nedošli bate-
rky ani na okamžik, a všichni soupeři od-
jeli z Chotyně bez bodu , pardon oprava, 
my si všechny body od soupeřů i odve-
zli!!! Tím jsme jako družstvo dokázali uni-
kátní statistiku neprohraného jediného zá-
pasu a dosáhli jsme plného počtu bodů !!!                                                                                              
Play-of jako pro jasné favority dopadlo dle 
očekávání a bez ztráty jediného bodu jsme 
dali jasný signál, že v nejvyšší Extra lize se 
s námi musí počítat.                                                      
Abych nezapomněl na družstvo Démonů 
B , ti ve druhé lize po těžkých bojích získa-
li v základní části první místo a šli do play 
- of jako favorité, bohužel titul unikl jen o 
vlásek a nakonec skončili druzí . Nicméně 
postupují taktéž  a do první ligy se probo-
jovali z druhého místa a jejich výkony sli-

bují velmi zajímavou podívanou.                                                                                        
Na závěr snad už jen tabulky a poděková-
ní všem hráčům, kteří se zapříčinili o tak 
skvělý šipkařský rok .  
Soupiska hráčů: Démoni A  
Předseda: Votýpka Martin  
Kapitán: Kavan Jakub  
Hráči: Kavan Miloslav, Baker Robert, Kolí-
nský Daniel, Pospíšil Petr, Topolančin Jiří  
Soupiska hráčů : Démoni B  
Předseda : Votýpka Martin  
Kapitán : Daňko Jakub  
Hráči: Ráž Marek, Moravec Tomáš , Engel 
Martin , Baker Daniel , Ráž Lukáš, Stejskal 
Martin, Kavan Tadeáš, Morgensternová 
Aneta, Kolínský Jakub,   

První Liga 

1. 
Démoni A 

Chotyně  
22  22  0  0  0  0  0  291  :  105  641  :  312  66  

2. 
Harley 

Smržovka  
22  16  0  2  0  4  0  242  :  154  559  :  395  50  

3. 

The Best 

Nové 

Město p/S.  

22  16  0  1  0  5  0  238  :  158  545  :  411  49  

4. 

Las Vegas 

B 

Jablonec 

n/N.  

22  13  0  1  0  8  0  215  :  181  491  :  453  40  

5. 

Křoupci 

Jablonec 

n/N.  

22  10  0  2  0  10  0  186  :  210  463  :  509  32  

6. 

ŠK 

Laundry 

Hrádek 

n.N.  

22  9  0  3  0  10  0  196  :  200  473  :  489  30  

7. 
Střelci ze 

Zátiší  
22  9  0  1  0  12  0  196  :  200  488  :  490  28  

8. 
Kejdaři 

Liberec  
22  8  0  1  0  13  0  176  :  220  444  :  524  25  

9. 

Goldstar 

A Nové 

Město p/S.  

22  7  0  3  0  12  0  188  :  208  482  :  494  24  

10. 

Kobry z 

Gólu 

Liberec  

22  8  0  2  0  11  1  184  :  212  467  :  521  23  

11. 

Cyclura 

Jablonec 

n/N.  

22  3  0  0  0  19  0  129  :  267  364  :  591  9  

12. 

Black 

Panthers 

A Liberec  

22  2  0  2  0  18  0  135  :  261  371  :  599  8  

 

Druhá Liga 

1. Démoni B 22  19  0  1  0  2  0  258  :  138  582  :  362  58  

http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=433933
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=433933
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=433933&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=433933&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=436237
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=436237
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=436237&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=436237&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=436237&draw=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=436237&loss=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=435469
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=435469
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=435469
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=435469&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=435469&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=435469&draw=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=435469&loss=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=444173
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=444173
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=444173
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=444173
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=444173&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=444173&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=444173&draw=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=444173&loss=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=436749
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=436749
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=436749
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=436749&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=436749&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=436749&draw=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=436749&loss=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=435725
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=435725
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=435725
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=435725
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=435725&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=435725&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=435725&draw=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=435725&loss=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=434701
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=434701
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=434701&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=434701&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=434701&draw=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=434701&loss=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=434189
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=434189
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=434189&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=434189&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=434189&draw=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=434189&loss=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=434445
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=434445
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=434445
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=434445&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=434445&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=434445&draw=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=434445&loss=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=435981
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=435981
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=435981
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=435981&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=435981&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=435981&draw=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=435981&loss=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=435981&contum=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=436493
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=436493
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=436493
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=436493&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=436493&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=436493&loss=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=435213
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=435213
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=435213
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=435213&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=435213&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=435213&draw=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=435213&loss=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=438029
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=438029&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=438029&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=438029&draw=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=438029&loss=1


Chotyně  

2. 

Legendy 

Richmond 

Hrádek 

n/N.  

22  19  0  0  0  3  0  282  :  114  629  :  344  57  

3. 

Kluci z 

předměstí 

Jablonec  

22  17  0  1  0  4  0  247  :  149  564  :  401  52  

4. 

Goldstar B 

Nové 

Město p/S.  

22  13  0  4  0  5  0  224  :  172  517  :  433  43  

5. 

Chrousti z 

Garáže 

Liberec  

22  10  0  4  0  8  0  201  :  195  494  :  475  34  

6. 

Mikiho 

Andílci 

Nový Bor  

22  8  0  3  0  11  0  200  :  196  475  :  491  27  

7. 
Piráti z 

Ruprechtic  
22  8  0  3  0  11  0  183  :  213  456  :  505  27  

8. 
Peckaři 

Kokonín  
22  8  0  3  0  11  0  189  :  207  469  :  485  27  

9. 
R.U.M.áci 

Liberec  
22  7  0  5  0  10  0  179  :  217  436  :  508  26  

10. 
Špílkaři 

Liberec  
22  6  0  3  0  13  0  175  :  221  449  :  527  21  

11. 
Bakaláři 

Liberec  
22  2  0  0  0  20  0  115  :  281  345  :  622  6  

12. 
Šneci 

Frýdlant                

   Kolínský Daniel, člen týmu A 
 

Poděkování 
Letos jsme využili nabídky od místních 

hasičů z roku 2010 na vyčištění studny, 

kdy byla při povodni zanesena nečisto-

tou. Chlapi děkuji, dobrá práce. 

                        Svatopluk Krejcar 

 

Uzavření lávky za 

sokolovnou 
Od pondělí je uzavřena lávka za sokolovnou. 

Oprava by se měla stihnout do soboty dopo-

ledne, takže důchodci, kteří se chystají na jarní 

oslavu do sokolovny, by již mohli přejít po 

opravené lávce. Dřeva na lávce již byla v ho-

dně špatném stavu a nechtěli jsme čekat na ně-

jaký úraz, ke kterému by určitě v brzké době 

došlo.  

 

Silniční cyklistický závod 

Okolo 80 dubů uzavře 

v sobotu 26. 5. od 13 do 16.30 

hodin průjezd od Chotyně na 

Grabštejn. Závod se jede 

kolem Grabštejnského 

rybníka, přes Bílý Kostel nad 

Nisou a Václavice. 
 

 

Na Obecním úřadu je stále 

k dispozici permanentní 

vstupenka do ZOO v Liberci. 

Je pro 5 osob. 

V loňském roce byla použita 

celkem 67x.  

 

Splatnost poplatků do konce 

května 2018. 
Do konce května 2018 je splatný poplatek za 

odpad – alespoň polovina. Druhou část je 

možno zaplatit do konce listopadu 2018. 

Poplatek za odpad je ve výši 550,- Kč za 

osobu, děti do 10-ti let neplatí. 

 

Dále připomínáme splatnost poplatku za psa. 

Za jednoho psa 50,- Kč, každý další pes 75,- 

Kč. Pokud psa již nemáte, musíte tuto 

skutečnost na obecním úřadu ohlásit. 

 

Klub českých turistů v Mníšku u 

Liberce pořádá 46. Ročník 

turistického pochodu 

Loupežnickou pěšinou 
V sobotu 19. Května 

Pěšky 10, 15, 25, 45 km 

Cyklo 30, 50, 80 

Start: Na pěší 45, 25, 15 km a 

cyklotrasy od 7.00 do 9.00 hod. 

http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=438029
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=439053
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=439053
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=439053
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=439053
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=439053&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=439053&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=439053&loss=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=444429
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=444429
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=444429
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=444429&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=444429&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=444429&draw=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=444429&loss=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=437261
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=437261
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=437261
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=437261&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=437261&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=437261&draw=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=437261&loss=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=437517
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=437517
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=437517
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=437517&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=437517&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=437517&draw=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=437517&loss=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=438285
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=438285
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=438285
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=438285&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=438285&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=438285&draw=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=438285&loss=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=439309
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=439309
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=439309&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=439309&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=439309&draw=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=439309&loss=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=437005
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=437005
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=437005&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=437005&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=437005&draw=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=437005&loss=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=437773
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=437773
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=437773&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=437773&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=437773&draw=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=437773&loss=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=438797
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=438797
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=438797&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=438797&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=438797&draw=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=438797&loss=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=438541
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=438541
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=438541&played=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=438541&win=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=rozpis-utkani&league_team=438541&loss=1
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=439565
http://www.sipky.org/?region=lbk&page=profil-druzstva&league_team=439565


Na 10 km od 7.30 do 10.00 hod. 

Časové limity pro pěší: 

45 km – 11 hodin 

25 km – 9 hodin 

15 km – 7 hodin 

10 km – 5 hodin 

Ukončení pochodu na trasách 

pěších i cyklo nejpozději v 18.00 

hodin!!! 

Startovné: cyklo 50 a 80 km – 

100,- Kč (účastníci získají 

upomínkový předmět) 

Pěší 25 a 45 a cyklo 30 km – 35,- 

Kč 

Pěší 10 a 15 km – 30,- Kč 

Důležitá upozornění: Děti na kole 

do 15 let s rodiči nebo zákonným 

zástupcem. Cyklisté nezapomeňte 

na přilbu! Za psy na trasách i na 

hřišti ručí majitel! 

Doporučujeme: kartičku 

pojištěnce, turistickou mapu, 

pojištění proti úrazu 
 

Fotbal – muži 

26. 5. od 15.00 hodin 

FK 2012 Chotyně : TJ. Jiskra 

Machnín 

9. 6. od 15.00 hodin 

FK 2012 Chotyně : TJ. Jiskra 

Dolní Řasnice 

 

Fotbal – děti 

26. 5. Od 12.30 hodin 

FK 2012 Chotyně : 

Višňová/Habartice 

Okresní přebor mladších žáků 

9. 6. od 10.00 hodin 

FK 2012 Chotyně : 

Vratislavice B 

Okresní přebor mladších žáků 

9. 6. od 12.30 hodin 

Chotyně/Chrastava : TJ 

Jiskra Vratislavice n.Nisou 

Okresní přebor starších žáků 

 

Den mužů 
Pořádá Svaz žen Chotyně, z.s. 

v sobotu 2. června. 
Bližší informace na plakátech. 

 

Den otevřených dveří u 
myslivců na chatě 

Hubertka 
Bude v sobotu 9. června.  

Bližší informace na plakátech. 

 

Víla Nisa 
Bude v sobotu 16. června. 

V červnovém Chotyňáčkovi 
budou podrobnější informace. 

 
Ještě si naplánujte sobotu  
8. září. V Chotyni bude  

3. ročník oslav mikroregionu 
Hrádecko-Chrastavsko. 

 



 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 

MK ČR U 11 793. 


