
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Usnesení ze  zasedání zastupitelstva 

obce Chotyně dne 16. dubna 2019  
Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14 

členů zastupitelstva. 
 

2. Schvaluje všemi hlasy bez výhrad hospodaření  

obce v roce 2018 a Závěrku obce za rok 2018.  

Příjmy v roce 2018 byly ve výši 19 888 242,- Kč,  

což je 100,3 % plánovaného rozpočtu. Výdaje byly  

ve výši 16 894 452,-  Kč, což je 96,7 % plánované- 

ho rozpočtu. Dále je součástí výdajů splátka jistiny  

úvěru na Dům s pečovatelskou službou ve výši  

1 636 104,- Kč. 
 

3. Schvaluje všemi hlasy bez výhrad Zprávu o  

výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotyně  

za rok 2018, kterou provedl odbor kontroly Kraj- 

ského úřadu Libereckého kraje. 

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018  

podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zji- 

štěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání hospo- 

daření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která  

by mohla mít negativní dopad na hospodaření  

územního celku v budoucnosti. 

Zároveň schvaluje všemi hlasy Závěrečný účet  

obce Chotyně za rok 2018. 
 

4. Schvaluje všemi hlasy 1.změnu rozpočtu na rok  

2019 

Příjmy: 

Daň z příjmu PO za obec + 319 960,- 

Celkem příjmy  + 319 960,- 
 

Výdaje: 

Daň z příjmu PO za obec + 319 960,- 

Vratka za volby (PS)  +     6 741,70 

Kom. sl. – workoutové hřiště + 100 000,- 

Celkem     + 426 701,70 
 

Financování    + 106 741,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Schvaluje všemi hlasy dary na sportovní činnost  

- jednotlivcům – M. Engel (golf), J. Čížek (běh,  

triatlon) a R. Kellerová pro syna Jakuba (golf) –  

pro každého dar 5 000,- Kč. 

Sportovním spolkům byly dary přiděleny takto:  

Cvičení Lída Hrádek n.N. 10 000,- Kč, Multisport  

Team 25 000,- Kč, FK Chotyně 40 000,- Kč, Golf  

Club Grabštejn 10 000,- Kč, SK Šmidliboys Cho- 

tyně 15 000,- Kč, Zumba Chotyně 10 000,- Kč a  

Démoni Chotyně 15 000,- Kč. 
 

Dále schvaluje všemi hlasy dar pro  Junáka – český  

skaut, středisko Hrádek nad Nisou na zakoupení  

dalšího táborového vybavení ve výši 15 000,- Kč. 
 

6. Schvaluje všemi hlasy prodeje pozemků: 

st.p. č. 23, zastavěná plocha a nádvoří o výměře  

218 m2 a p.p.č. 256/1, trvalý travní porost o výmě- 

ře 423 m2, oba v k.ú. Chotyně za částku 300,- Kč  

za 1 m2, celkem 192 300,- Kč. 
 

7. Schvaluje všemi hlasy záměr investiční akce  

České telekomunikační infrastruktury a.s., která  

řeší výstavbu rozvaděče sítí elektronických komu- 

nikací veřejné komunikační sítě, vlastníka techni- 

cké infrastruktury, České telekomunikační infra- 

struktury a.s., na pozemku st.p.č. 135 v k.ú. Cho- 

tyně. Všemi hlasy souhlasí s návrhem Smlouvy o 

 budoucí smlouvě o  zřízení služebnosti k pozemku  

st.p.č. 135 – název stavby 16010-048154 RVDSL 

1931_C_L_HRNN14-HRNN1HR_MET. 
 

8. Schvaluje všemi hlasy podat žádost na Státní po- 

zemkový fond ČR o převod p.p.č. 1012/5, zahrada  

o velikosti 2 634 m2 na obec. Pozemek je v  územ- 

ním plánu veden jako veřejná zeleň. 
 

9. Schvaluje všemi hlasy podání žádosti o poskyt- 

nutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje  

do Programu obnovy venkova na 50% dotaci na  

Opravu vstupu do budovy a zahrady mateřské ško- 

ly Chotyně č.p. 129. 

Ročník 27                     Květen   2019                             ZDARMA 

 

Před 100 lety začal učitel Josef Jireš vyučovat v české škole  

– 1. 10. 1919. 

30 let od Sametové revoluce. 
 



10. Schvaluje všemi hlasy udělit pravomoc staro- 

stce na období konce kalendářního roku rozhod- 

nout o změnách rozpočtu, se kterými bude zastupi- 

telstvo seznámeno na dalším veřejném zasedání. 

 

11. Schvaluje všemi hlasy podání přihlášky do  

soutěže Vesnice roku. 

 

Připomínáme si naši chotyňskou historii 

Ze vzpomínek ing. Jana Dvořáka 
 

Vzpomínka na basketbal 

 v Chotyni 
Není to tak dávno, když TJ Sokol Chotyně  

slavila slavné výročí. Byl jsem při té příleži-

tosti obdarován originálním pamětním lis-

tem. Strávil jsem se svou ženou Věrou před 

rokem 1989 hodně času v sokolovně a není 

tedy od věci si na to vzpomenout. 

     S myšlenkou hrát v Chotyni „basket“, te-

hdy se říkalo hezky česky „košíková“, vla-

stně přišly ženské.Vzpomínám si, že jsme 

v roce 1967 začali bydlet v prvním družste-

vním paneláku na Liberecké v Hrádku, kam 

jsme se přestěhovali z grabštejnské byto-

vky. 

    Zazvonila u nás parta tří ženských: Trko-

lová, Maňhalová (na tu třetí si už nevzpome-

nu) a chtěly začít hrát basket a já měl být 

jejich trenér. Maturoval jsem v Rumburku 

v roce 1957 a díky řediteli „gymplu“ ( tehdy 

se té škole říkalo jedenáctiletka), který při-

šel z Nymburka a učil zěměpis a tělocvik 

jsme hráli dobrý basket. Také na pražské 

fakultě jsem chodil hrát do Veletržní ulice a 

holky to někde „vyčuchaly“. 

    V chotyňské dílně statku u nádraží mi 

chlapi v truhlárně udělaly dvě desky i ocelo-

vé držáky a pak jsme to s panem „sokolní-

kem“ Březkou instalovali. Zajel jsem do Li-

berce na Okresní výbor tělovýchovy ( Jablo-

necká ulice naproti Sokolovně). Referentka 

sportů Blanka Čílová mě přivítala s radostí a 

zásobila potřebnými papíry a pravidly. Zača-

ly tréninky s začali chodit také chlapi. 

V Hrádku n. N. nebylo tehdy kde basket 

hrát. 

    V družstvu žen bylo asi 12 členek (někte-

ré z nich moc hezké). Také moje žena se 

přidala, nejlepší asi byla Jarča Novotná (po-

zději hrála ligu za Liberec). Chodili jsme 

dvakrát v týdnu. Jednou ženy, jednou muži. 

    Jenže přišel srpen 1968 a některá děvča-

ta přestala chodit. Podařilo se dát dohroma-

dy družstvo mužů a začali jsme dokonce 

v krajském přeboru. Jenže jezdit do Duch-

cova nebo Děčína bylo složité a tak jsme po 

roce odešli do oblastního přeboru, kde byla 

Č.Lípa, Jablonec a tři manšafty liberecké. 

Od počátku hráli Milan Buzín, Zbyšek Pan-

chartek, Ivan Chodorovský, vypomohli nám i 

z grabštejnské posádky „absíci“, které jsem 

zlanařil. Výborný pivot byl třeba dvoumetro-

vý pražák Ješátko. Mimo to samozřejmě ta-

ké „chotyňáci“ jako Jirka Pleštil, Zdeněk 

Březka, Jarda Ludwig, Petr Podzimek a další 

(ať mi prominou ti, které jsem nezmínil). 

    Podle regulí jsme museli mít také dorost. 

Tak se stalo, že jsme měli kluky ze třídy 

mého syna Petra. Byl tam mimo Petra ,Vráťa 

Prouza, Mirek Andr, celkem to bylo 16 klu-

ků. Někteří to hrají dodnes. 

    Hodně mám pomáhal Franta Maňhal jako 

rozhodčí, byl to tehdy se svým bratrem Jir-

kou výborný hráč Liberce. Postupně jsem si 

udělal kvalifikaci trenéra 3. a 2. stupně. Za-

hrál jsem si na těch kurzech v Jičíně a 

Nymburku s prvoligovými hráči. Také jsme 

si společně s Milanem Buzínem a Zbyškem 

Panchartkem udělali kurz rozhodčího. 

    V „tělárně“ jsme díky manželům Březko-

vým byli jako doma. My, hrádečtí, jsme ko-

nčili po tréninku v hospůdce  U Sudu v Hrá-

dku na Liberecké. Měl jsem to přímo před 

domem a po hře to pivo v nás jen zasyčelo. 

    Mám tu ještě přípis, který poslal předse-

da Sokola, bratr Karel Zeman na náš statek 

někdy v únoru 1976. Chválil mne tolik, že se 

musím až červenat. Z dopisu jsem si také 

připomněl, že jsme byli „vzorný oddíl“. 

Hlavně jsme ale s basketem zažili spoustu 

legrace i dobrých kamarádů. 

    Nemohu nikdy zapomenout na nádherné 

chotyňské plesy a přes tu práci okolo pří-



pravy to byla nádherná atmosféra i při pár 

korunách, které jsme měli k dispozici. 

 

Oznámení o době a místě konání 

voleb do Evropského parlamentu 
Starostka obce Chotyně podle ust. § 16 odst. 1 

písm. a); ust. § 32 odst. 2 a 3 zák. č. 62/2003 

Sb., zák. o volbách do Evropského parlamentu 

a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-

ších předpisů zveřejněním v místě obvyklým 

Oznamuje: 

1. Volby do Evropského parlamentu se 

uskuteční 

v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 do 

22.00 hodin 

v sobotu 25. května 2019 od 8.00 do 14.00 

hodin 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku  

č. 1 je klubovna hasičů Chotyně č.p. 200 pro 

voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trva-

lému pobytu. 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 

prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, 

popřípadě státní občanství jiného členského 

státu EU, jehož občané jsou oprávněni volit na 

území ČR. 

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 

dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb 

může volič obdržet hlasovací lístky i ve voleb-

ní místnosti. 

                                       Starostka 

 

Poesie pana Mirka Černého 
Vzkříšení řeky 

/Hold řece Nise/ 
Snad stokrát, snad vícekrát 

stál jsem jen tak 

a místo do oblak, 

hleděl do vody tvé, 

jako do hrobu tmavého, bez života. 

Tam snil jsem o řece stříbrné, 

jež z dětství jsem znal a brodíval, 

o závod s lipanem, co vlajkou ploutve 

na pozdrav mně mával. 

 

Snad stokrát, ba vícekrát 

na břehu jsem stál 

a toužil po tvém vzkříšení. 

Ten zázrak se stal! 

Modré sestoupilo z nebe,  

i kousek slunce vzalo s sebou 

a ozářilo tebe, proudy, tišiny i tůně. 

Zas vrátily se děti. 

Už nemáš řeko vodu, která stůně. 

Zmizelo prokletí. 

 

Snad ještě dnes v podvečer, vydám se proti 

proudu 

a spatřím-li někde na hladině ty malé, něžné 

kroužky, 

které jenom lipan umí, zamávám na pozdrav. 

Řeko stříbrná. 

 

Vysvětlivka: Lipan podhorní – studenomilná 

ryba z čeledi lososovitých s velkým nárokem 

na čistotu a nasycenost vody kyslíkem. Jsou 

po něm pojmenována i pásma řek (směrem 

od pramene) – pstruhové, lipanové, parmové, 

cejnové – dle převažujícího rybího společen-

ství. 

Má velikou, vybarvenou, vlajkovitou hřbetní 

ploutev a je charakteristický sběrem hmyzu 

z hladiny, při čemž vytváří lehounké krouž-

ky. Je hájený od 1. prosince do 15. června. 

Nejmenší lovná míra je 30 cm. Neskrývá se 

pod kameny a břehy jako pstruzi, a proto je 

také v současné době vystaven nadměrnému 

tlaku predátorů (norci, kormoráni apod.). 

Jeho stavy prudce klesají. Patří mezi naše 

nejkrásnější ryby. Zaslouží zvýšenou 

ochranu a velkorysost sportovních rybářů. 

                                        M. Černý 
 

Dary na sportovní činnost 
Jan Čížek 
Absolvované závody v roce 2018-2019: 
Duatlon Břehy – 16.místo 
Intertech triatlon superprestige Brno, MČR – 
17.místo 
ICT Triathlon Račice – 3.místo 
Pojizerský Triathlon sprint – 4.místo 
Triatlon Příbram, MČR štafet – 4.místo 
Triatlon Mělník – 16.místo 
Extraliga Cyklistiky – časovka Sazemice – 5.m. 
Extraliga Cyklistiky – časovka Rašovka – 3.m. 
Strakonický běh – 11.m. 
DOKSYRACE 2018 70.3 Ironman – 1.místo 
v kategorii 



Silvestrovský běh Hrádek n.N. – 1.místo 
v kategorii 
Kbelská 10 – 16.m. 
 

Plán závodů na rok 2019: 
Alisy běh Trojzemím 
Horst Seifert Meeting Zittau 2019 
Série závodu II. atletické ligy 
Série závodů I. atletické ligy sk. B 
Běh Opava 
Vratislavický běhoun 
Běh Hostěnice 
Triatlon Hostěnice 
Birell Grand Prix Praha 
Běchovická 10 km 
Silvestrovský běh Hrádek n.N. 
Strakonický běh 
DOKSYRACE 2019 70.3 Ironman 
ICT Triatlon Račice 
 

Radka Kellerová 
Dar pro syna Jakuba v oblasti golfu. 
V roce 2018 se zúčastnil celkem 19 turnajů, 
z toho 14 turnajů pořádaných Golfovým 
klubem Grabštejn a 5 turnajů Dětské tour 
severovýchod. V turnajích pořádaných  na 
Grabštejně se umístil ve své kategorii 4x do 
10. místa, 7x do 20. místa a 3x do 30. místa. 
Zároveň byla vyhlášena soutěž 9-ti turnajů 
zařazených do Grabštejn Cup 2018, kde se 
celkově umístil na 5. místě ze 177 účastníků. 
V turnajích pořádaných Dětskou tour severo-
východ se umístil ve své kategorii kadet: 
Golfové hřiště Malevil – 11.místo 
Golf Ypsilon – 10.místo 
Golf Liberec – 10.místo 
Grabštejn – 4.místo 
Česká Lípa – 4.místo 
Celkové pořadí ze všech turnajů Dětské tour 
severovýchod se umístil na 11.místě ze 38 
účastníků. V roce 2018 si dal za cíl snížit si 
handicap z 28,0 minimálně na 20,0, ale trenér 
určil jiný cíl – 15HCP, což se podařilo a snížil 
na 13,3HCP. V letošním roce by chtěl snížit 
pod 10HCP. 
 

Martin Engel 
V roce 2018 jsem se zúčastnil 14 turnajů. Měl 
jsem tu čest si zahrát 1. ligu za Golf club Libe-
rec, první kolo se hrálo v České Lípě, kde mé 
19.místo ze 72 hráčů nebylo vůbec špatné. 
V červenci proběhla druhá část a to na mistro-
vském hřišti v Čeladné a výsledek 81 ran z pr-
vního dne, kdy se hrálo na rány, byl v pořád-

ku. Sobota a neděle byla ve stylu jamkové hry, 
kde jsem byl stoprocentní. V srpnu jsem byl 
pozván od Syneru na turnaj, který se hrál, dá 
se říci, na novém hřišti Panorama golf resort – 
Kácov. Bohužel těsně před koncem hry jsem 
se dostal pod tlak a závěr nezvládl, což dělalo 
84 ran. Příspěvek bych použil na drobné vyba-
vení a na některý velký turnaj, který si chci 
určitě zahrát. Čeká mě opět liga, už bohužel 
druhá. Úspěchem by bylo se dostat na Raiffei-
senbank Amateur Tour, kde hrajou ti nejlepší 
Amatéři. 
 

Zumba Chotyně 
Úvodem pár slov k představení naší sportovní 
skupiny. Naše počátky se datují do roku 2017, 
kdy jsme jako menší skupinka začínali v Do-
nínské tělocvičně. Z počátku se jednalo o pře-
vážně hrádecké složení, ale postupem času se 
poměr vyměnil a začala dominovat ta chotyň-
ská část. Tím pádem bylo rozhodnuto a Zum-
ba se od léta 2018 přestěhovala do Chotyně. 
Nejdříve jsme využili krásného letního počasí 
a povolení od obce a celé léto jsme cvičili na 
chotyňské umělce. Skupinka se během léta 
opět o pár lidí rozrostla a od října 2018 chodí-
me cvičit do místní sokolovny. Nyní máme 
přibližně 20 členů/členek a těšíme se, až nám 
to počasí dovolí a my budeme moci opět začít 
cvičit venku. 
Případný finanční příspěvek bychom využili 
na nákup a potisk společných tílek/triček. 
                                          A. Chadimová 
 

Démoni Chotyně 
Šipkový klub Démoni byl založen v září 2016. 
Všech 7 hráčů se již dříve jednotlivě účastnilo 
různých šipkových turnajů nebo byli členy li-
gových družstev. Nyní jsme hráči jednoho tý-
mu, zaregistrovaní v Unii šipkových organi-
zací a svou první sezónu 2015/2016 jsme za-
hájili v 2.lize (C) Libereckého kraje. 
Během uplynulých sezón jsme se probojovali 
přes 2.ligu, 1.ligu až do nejvyšší okresní soutě-
že, která se nazývá EXTRALIGA Libereckého 
kraje. 
Několik hráčů se účastní velmi aktivně 
různých REGIONÁLNÍCH či REPUBLIKO-
VÝCH turnajů. Za zmínku stojí třeba námi 
vychovaný hráč Marek Ráž – před třemi lety 
začal se šipkami a letos je nepostradatelným 
členem týmu. 
 



Liberecký pohár 2019 – MUŽI absolutní 
pořadí 
1. Ráž Marek 
2. Jíra Petr 
3. Lukáš Kalaš 
V sezóně 2018/2019 jsme se přihlásili i do tzv. 
sisálové ligy, která byla touto sezónou v Libe-
reckém kraji založena. 
Zápasy, které hrajeme, probíhají pravidelně 
každou neděli buď na půdě soupeře nebo 
v našem klubu. Zázemí nám poskytla chotyň-
ská Hospoda U lip, kde se scházíme i na tréni-
nky. Výdaje družstva tvoří převážně náklady 
na dopravu na zápasy v rámci Libereckého 
kraje, poplatky 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 
výdaje.  
Dar, který jsme dostali v minulém roce, jsme 
použili na nákup šipkového vybavení a to ne-
jen pro „soft“ (plastové), ale také pro „steel“ 
(ocelové) šipky. Dále byl použit na cestovné + 
vhozy na jednotlivá utkání. 
                        Martin Votýpka, předseda klubu 
 
Cvičení Lída – Hrádek, z.s. 
Žádáme o příspěvek na sportovní činnost pro 
náš oddíl  Cvičení Lída – Hrádek, z.s.. Cvičení 
probíhá v Sokolovně v Hrádku nad Nisou 
v pondělí Florbal a Sportovky, úterý Rodiče a 
děti do 4 let, čtvrtek Děti od 5 let až 2.tř. a 
Žactvo 3.tř. až 7.tř. Oddíl navštěvuje 100 dětí a 
zhruba 20 dospělých. Snažíme se u dětí rozví-
jet sportovní všestrannost. Děti cvičí na nářa-
dí, trénují gymnastiku, hrají různé sportovní 
hry. Naši cvičenci se zúčastňují různých závo-
dů v celé České republice a to již od těch nej-
menších. Vše máme krásně zdokumentované 
na stránkách cvicenilida.web.cz 
Do našeho oddílu dochází i děti z Chotyně, a 
proto se obracíme s prosbou o příspěvek i na 
Vaši obec. V případě kladného vyjádření 
k naší žádosti bychom příspěvek použili na 
nákup sportovního vybavení, jako jsou např. 
míče, švihadla. 
                                 Ludmila Robová 
 

Golf club Grabštejn, ženský golfový tým 
Rádi bychom touto cestou požádali o pří-
spěvek na sportovní činnost ženského golfo-
vého týmu Golf club Grabštejn a na činnost 
naší nejlepší hráčky Dominiky Burdové. 

V roce 2018 náš ženský tým postoupil do ex-
traligy ČGF, což je nejvyšší možná soutěž 
družstev v České republice a v této soutěži 
bude v roce 2019 náš klub i naši obec repre-
zentovat. Ženský tým je složen z 5 hráček, 
které se budou v letošním roce extraligové 
soutěže účastnit. 
Dominika Burdová je naše hráčka, která již 
několik let patří k užší ženské špičce v České 
republice – v současné době je na 18. místě 
ženského golfového žebříčku a ve světovém 
měřítku je na 1 365.místě, což s přihlédnutím 
k faktu, že na světě hraje golf přibližně 30 mi-
lionů žen, je také zajímavé číslo. 
Případný příspěvek bude využit k zakoupení 
týmového oblečení – triček s logem Golf clubu 
Grabštejn, ve kterých budou naše hráčky klub 
a obec reprezentovat na extraligových 
utkáních. 
                                  Golf club Grabštejn 
 

SK Šmidliboys Chotyně, z.s. 
Žádáme o příspěvek na sportovní činnost 
oddílu SK Šmidliboys Chotyně, z.s., který byl 
založen v roce 2009 a důstojně po celou dobu 
reprezentuje naši obec. 
Náš tým má v současnosti 8 členů a v minulé 
sezóně jsme se opět zúčastnili krajské soutěže 
v nohejbalu. Pokud bychom získali příspěvek 
v roce 2019, použili bychom jej na zvelebení 
antukového hřiště. 
O příspěvek žádáme obec zejména proto, aby 
byl tento druh sportu v Chotyni udržen. 
                   Jaromír Moravec – předseda oddílu 
 

Multisport Team, z.s. 
Tímto bychom vás rádi požádali o příspěvek 
na náš Multisport Team. 
Během loňské sezóny členové týmu absolvo-
vali nespočet závodů běžeckých, cyklistic-
kých, ale i triatlonů jak letních, tak i zimních. 
Pódiových umístění bylo mnoho, mezi dětmi 
se o nejlepší výsledky postarala Deniska Daň-
ková a Jindříšek Sršeň v běhu, ale samozřejmě 
i ostatní malí závodníčci byli úspěšní. Mezi 
dospělými členy stojí za zmínku určitě Míra 
Daňko, Pavel Jindra, Tomáš Strnad, Jindra 
Sršeň, David Syrůček a Milan Hrouda. 
Míra Daňko v loňském roce tradičně absolvo-
val závody v rámci Českolipské ligy, kdy ve 
své kategorii ve většině případů obsadil 1.mí-
sto. Zúčastnil se opět běhů v rámci Run Czech 
závodů (půlmaratón a maraton v Praze, 2Run 



v Ústí nad Labem, kde se svým spoluběžcem 
zvítězili). Pavel Jindra se v loňském roce zú-
častnil MS v terénním triatlonu na Hawai, kde 
obsadil neskutečné 2.místo v kategorii. Dále 
absolvoval několik dalších triatlonů jak let-
ních, tak zimních, kde se povětšinou umístil 
na předních příčkách. Milan Hrouda udělal 
dobré jméno týmu v cyklozávodech. Jeho 
umístění bylo na předních příčkách, např. 
1.místo na závodě Alisy bike Babí léto. David 
Syrůček se zaměřil na triatlon, převážně sil-
niční. Jeho postupně rostoucí forma byla vidět 
i na loňských závodech. Letos už David absol-
voval Pražský půlmaratón s krásným časem 
pod 1 h 20 min. Tomáš Strnad absolvoval ně-
kolik běžeckých závodů i triatlonů, převážně 
terénních. Jako ostatní členové týmu obsazuje 
přední příčky. Jindra Sršeň se zúčastnil pár 
běžeckých závodů. Bohužel jeho závodní se-
zónu v loňském roce zastavil úraz, kdy v plné 
rychlosti na kole narazil do stojícího kamionu. 
Celý tým je moc rád, že je i přes děsivé scéná-
ře úplně v pořádku a mohl být jako vždy hla-
vním organizátorem našeho závodu. 
Jedna z největších akcí, které se v minulém ro-
ce zúčastnil téměř celý tým je Brnišťský půl-
maratón. Děti běžely dle svých kategorií. Pá-
nové se rozdělili do čtvrt a půlmaratonu. Žen-
ská část týmu zaběhla skvělý výsledek ve šta-
fetě 4 x 5,3 km, umístily jsme se na 2. místě. 
Tento závod nás letos čeká 27.4. a opět si vši-
chni pojedeme rádi zazávodit. 
Celý rok se snažíme s dětmi sportovat, ať už 
to jsou různé výběhy, vyjížďky na kole. Plave-
me, lyžujeme, bruslíme…cokoliv, kde se děti 
budou hýbat a naučí se, že pohyb je součást 
života. 
O víkendu 13.4. proběhl již 3. ročník závodu 
Alisy Běh Trojzemím. Limit pro start bylo 800 
závodníků. Vyprodáno bylo cca 1 měsíc před 
závody. Zájem o náš závod byl opravdu veli-
ký, tedy jsme i přes uzavřenou registraci při-
hlásili dalších cca 50 závodníků. Bohužel po-
časí nám letos nepřálo a odrazilo se to přede-
vším v dětských kategoriích. I tak jsme velmi 
spokojeni, cílem proběhlo celkem 700 závod-
níků, pro které bylo připraveno několik ino-
vací, např. čip přímo na startovním čísle, které 
si závodníci mohli odnést domů na památku. 
Nechybělo občerstvení, skákací hrad, dětský 
koutek, masáže, fotokoutek a mnoho dalšího. 
Dle prvotních ohlasů si závod všichni užili a 

moc se líbil. Naše děti získaly několik „be-
den“, za což jim moc gratulujeme. 
Tímto vám samozřejmě ještě jednou moc dě-
kujeme za půjčení stanů, lavic, stolů, várnice a 
v neposlední řadě také za finanční podporu 
závodu!! Velice si podpory obce Chotyně vá-
žíme a jsme rádi, že můžeme být součástí akce 
v Chotyni – Víly Nisy. 
Příspěvek bychom rádi využili na doplnění 
našeho týmového oblečení a na různé aktivity 
s dětmi. 
                                   Multisport Team 
 

FK Chotyně 2012 – fotbalový klub  
Žádáme touto cestou o dar pro činnost našeho 
klubu FK Chotyně 2012 registrovaného oddílu 
Tělocvičné jednoty Sokol Chotyně. Žádost o 
dar pro činnost oddílu pro tým dospělých hrá-
čů a zároveň o podporu pro výchovu mláde-
že. Klub vznikl v létě roku 2012. Nyní regis-
truje 77 členů a příznivců fotbalu od 6 do 63 
let, z toho 39 dospělých hráčů a funkcionářů, 
38 dětí  a mládeže. Klub hraje soutěž dospě-
lých Fotbalové asociace ČR okresní přebor 
okresu Liberec. Mládež hraje soutěž FAČR a 
to okresní přebor mladších žáků, kterou do-
plňují hráči přípravky. Nyní máme 4 licen-
cované trenéry dětí i dospělých. K domácím 
utkáním jsou potřeba i registrovaní členové, 
kteří se starají zejména o pořadatelskou čin-
nost. Ke svému působení, přípravě a trénin-
kům užíváme místní Sokolovnu jako členové 
Sokola Chotyně a obecní travnaté fotbalové 
hřiště. Na domácí zápasy chodí 50 – 100 divá-
ků, převážně občanů Chotyně. Klub byl zalo-
žen v roce 2012 a od té doby pravidelně repre-
zentuje v soutěži dospělých a dětí FAČR i re-
prezentuje při sokolských akcích. 
Klub spolupracuje s místními organizacemi 
při jejich činnosti a pořádání kulturních a spo-
lečenských akcí. Zároveň s obcí Chotyně, a to 
zejména na údržbě a vylepšování hřiště. Také 
pracujeme v Sokole na zajištění činnosti Soko-
la a při pořádaných akcích Sokola. 
Podporu žádáme na provoz Klubu, který spo-
čívá zejména ve vybavení hřiště (lajnování, 
oplocení hřiště, drobné údržbě), tak platbu 
profesionálních rozhodčích či tréninkové po-
můcky , jako například míče, dresy i členské 
poplatky a poplatky za účast v turnajích. Také 
pravidelně 2x ročně pořádáme pro naše děti 
rozlučku s jarní a podzimní sezónou, kdy 
dostávají drobné dárky. 



Nabízíme spolupráci při zajištění akcí pořáda-
ných obcí Chotyně. Prezentujeme naši obec 
při domácích i venkovních zápasech našich 
týmů. Spolupracujeme s obecní školou při pří-
pravě a výchově mládeže k fotbalu a sportu 
všeobecně. V loňském roce jsme pořádali fot-
balový turnaj mládeže při oslavách mikrore-
gionu Hrádecko-Chrastavsko. 
Naši členové se podílejí finančně na zajištění 
dopravy na mistrovská utkání, která se konají 
v celém okrese, a na své individuální výbavě 
(obutí, ošacení, chrániče spod.). Bezplatně se 
podílejí na úpravě, údržbě i zvelebení travna-
tého fotbalového hřiště v Chotyni a majetku 
Sokola. 
Provozujeme Facebookové stránky FK Choty-
ně „muži“ a FK Chotyně „žáci“. 
Děkujeme za dosavadní podporu a pomoc 
obce Chotyně a těšíme se na pokračující vý-
bornou spolupráci. 
                        Jaroslav Postl, předseda FK 
 

V úterý 21. 5. bude naše škola pořádat již 
tradiční pohybový závod na našem hřišti 

O pohár mikroregionu  
Hrádecko-Chrastavsko 

Jedná se již o pátý ročník, kdy první 
uspořádala škola v Chrastavě, druhý 

škola v Mníšku, třetí škola v Bílém Kostele 
nad Nisou a čtvrtý škola TGM v Hrádku 

nad Nisou.  Závodí 5-ti členná družstva ze 
škol mikroregionu a jedná se o žáky 

prvního stupně. 
 

23. ročník celonárodní veřejné sbírky 

Český den proti rakovině 
15. 5. 2019  

Jedná se o prodej kytiček se stužkou, 
barva letos meruňková, minimální cena 

jedné kytičky je 20,- Kč. 

Letos můžete v tento den zakoupit 
kytičky na Obecním úřadu 

Chotyně nebo v místní knihovně. 

 
Plánovaná odstávka elektřiny ve 

čtvrtek 16.5. od 7 do 16 hodin se týklá 

těchto č.p. v Chotyni: 29, 31, 32, 34, 

35, 36, 39, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 

53, 54, 56, 57, 58, 59, 70, 79, 85, 87, 

100, 103, 106, 108, 113, 114, 115, 116, 

117, 119, 121, 122, 131, 134, 139, 143, 

147, 158, 163, 166, 169, 174, 177, 188, 

199, 200, 203, 206, 214, 217, 218, 223, 

230, 237, 240, 253, 258, 261, 268, 269, 

272, 279, 280, 287 

 

Odstávka se týká obecního úřadu i 

knihovny – oboje bude v tento den 

UZAVŘENO. 
 

Sbírka pro DIAKONII 
Se uskuteční v neděli 26.5. 

od 10 do 16 hodin 

v klubovně hasičů 
Věci, které můžete dát: 

Veškeré letní a zimní oblečení 

Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 

záclony 

Látky (min. 1m2, nedávat odřezky y zbytky 

látek 

Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, 

skleničky) zabalené v krabici 

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a 

deky, peří 

Obuv – nepoškozená a v párech 

Kabelky, batohy, drobné předměty 

z domácnosti 

Hračky – nepoškozené a kompletní, také 

plyšové 

Menší elektrospotřebiče – mohou být i 

nefunkční 

Knihy, časopisy 

Věci, které nedávat: 
Ledničky, televize, počítače, matrace, 

koberce – z ekolog. důvodů 

Nábytek 

Znečištěný a vlhký textil 

 

Sběrný dvůr již je otevřený 

každou středu a sobotu od 14 do 

16 hodin. 

 



Malá tržnice sazenic na 

ploše po bývalém mlýnu 

v pátek 17. 5.  
od 15 hodin do vyprodání zásob 

(nejdéle do 18-ti hodin) 
Přijďte prodat nadbytečné sazeničky. 

Na místě budou připravené stoly. 

Klub českých turistů v Mníšku u Liberce 

pořádá 47. ročník turistického pochodu 

LOUPEŽNICKOU PĚŠINOU 

18. května 2019 
Pěšky – 8, 15, 25, 45 km 

Cyklo – 30, 50, 80 km 

Prezentace, start a cíl v Mníšku na 

hřišti fotbalového klubu. 

Start – na pěší 45, 25,15 km a 

cyklotrasy od 7 do 9 hodin. 

Na 8 km od 7.30 do 10 hodin. 

Časové limity pro pěší – 45 km 11 hodin, 

25 km 9 hodin, 15 km 7 hodin a 8 km 5 

hodin. 

Ukončení pochodu na trasách pěších i 

cyklo nejpozději v 18.00 hodin!!! 

 
Silniční cyklistický závod  

Okolo 80 dubů UZAVŘE v sobotu 
1. června od 12 do 17 hodin silnici 

od Grabštejnského rybníka do 
Václavic (na Chotyni z Václavic 

bude možno jednosměrně projet), 
úplně bude v tuto dobu uzavřena 
bývalá jednička z Bílého Kostela 
n.N. na Grabštejn a Zámecká od 

rybníka k bytovkám na 
Grabštejně. 

 

Na Obecním úřadu je stále 

k dispozici permanentní 

vstupenka do ZOO v Liberci. 

Je pro 5 osob.  
 

Fotbalové zápasy: 

Muži: 
Sobota 18.5. od 15.00  hod. 

Chotyně : Bílý Kostel n.N. B 

Sobota 1.6. od 15.00 hod. 

Chotyně : Nová Ves 

Mladší žáci: 
Sobota184.5. od 12.30 hod. 

Chotyně : Vratislavice n.N. 

Sobota 25.5. od 10.00 hod. 

Chotyně : Vesec 
 

Přijďte podpořit naše hráče!!! 

Svaz žen Chotyně pořádá 

v sobotu 1.6. DEN MUŽŮ 

a v sobotu 8.6. DEN DĚTÍ 

Bližší informace na plakátech. 

Den otevřených dveří u myslivců 

na chatě HUBERTKA 

bude v sobotu 8. června. Bližší 

informace na plakátech. 

VÍLA NISA – 20. ročník 
 připluje v sobotu 15. června. 

V červnovém Chotyňáčkovi bude 

program. 

 

Splatnost poplatků do konce 

května 2018: 
Do konce května 2019 je splatný poplatek za 

odpad – alespoň polovina. Druhou část je 

možno zaplatit do konce listopadu 2019. 

Poplatek za odpad je stále ve výši 550,- Kč za 

osobu, děti do 10-ti let neplatí. 

 

Dále připomínám 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. 

 

 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 

MK ČR U 11 793. 


