
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výsledky hlasování ve 
volbách do zastupitelstva 
Libereckého kraje u nás 

Počet občanů zaps. v seznamu voličů      749 
Počet odevzdaných hlas. lístků              365 
Počet neplatných hlasovacích lístků            8 
Procento účasti ve volbách                 48,7% 
 
1. Starostové pro Liberecké kraj 236 hlasů 
2. KSČM    50       
3. ČSSD    24 
4. Změna pro Liberecký kraj 15 
5. ODS    8 
6. Volte pravý blok   6 
7. Dělnická strana   4 
8. Česká strana selského rozumu 3 
9. Nová budoucnost pro LK  3 
10. Česká pirátská strana  2 
11. Strana pro otevř. spol.  2 
12. Suverenita   2 
13. Národní socil.-levice 21. stol. 1 
14. Strana práv obč.-Zemanovci 1 
 
Děkuji všem, kteří se zúčastnili voleb a můj 
veliký dík těm, kteří volili starosty.  
                                            starostka 

Obec získala prostředky 
z Fondu solidarity EU 

Dva roky po povodni obdržela obec účelovou 
dotaci na krytí škod způsobených povodní 
v roce 2010 ve výši 420 043,84 Kč z „Fondu 
solidarity EU – Náprava povodňových škod, 
srpen a září 2010“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fond solidarity EU (FSEU) je dotační pro-
gram, jehož cílem je přispívat státům po-
stiženým přírodní katastrofou velkých roz-
měrů na nápravu vzniklých škod, v našem 
případě tedy povodně ze 7. a 8. srpna 2010, 
která svým rozsahem překročila hranice 
České republiky a zasáhla i okolní státy. 
Časová prodleva byla způsobena velkou ad-
ministrativní náročností čerpání prostředků 
z FSEU, kdy prvním krokem bylo Rozhodnutí 
Evropské komise ze dne 22. 8. 2011, kterým 
přidělila finanční prostředky České republi-
ce a následně se přes Ministerstvo financí 
ČR a Liberecký kraj dostaly až do Chotyně. 
Příspěvek z FSEU je použitelný pouze na ná-
pravu bezprostředních škod nutných 
k obno-vení základních funkcí území 
způsobených povodní, které nebyly 
podpořeny z jiných dotačních zdrojů a vše 
již muselo být zaplaceno. 
Každý výdaj jsme dokládali nejlépe i fotodo-
kumentací, zdůvodňovali. Bylo to hodně prá-
ce, ale ty peníze za to stojí a Fondu solida-
rity EU děkujeme. 
 

V sobotu 27. října 2012 proběhl na 
Kristýně výcvik hasičských 

jednotek Hrádku nad Nisou, 
Chotyně a německého Hainewalde 

v suchých oblecích, které jsou 
určeny... 

... pro práci ve vodě, včetně té kontaminova-
né. Mezi cíle výcviku bylo seznámení s oble-
ky, jejich složení, údržba, oblékání, ale hlavně 
jejich praktické nasazení. Teoretická část vý-
cviku proběhla v hasičské zbrojnici SDH 
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29. 9. 1962 byla slavnostně otevřena sokolovna  
T. J. Sokol Chotyně 



Hrádek nad Nisou, praktická část v rekrea-
čním areálu Kristýna. Dobrovolní hasiči si ve 
speciálních oblecích (2 obleky byly pro cho-
tyňské hasiče pořízeny právě v rámci společ-
ného projektu s SDH Hainewalde) vyzkoušeli 
plavání, brodění, stejně jako záchranu tonou-
cího ze člunu i na vodě. Také byly vyzkouše-
ny skoky do vody z mola, které však nepatří 
mezi doporučené a hlavně příjemné postupy. 

Hasiči si také vyzkoušeli práci s házecími 
pytlíky a plovoucím lanem na záchranu osob 
při povodňových situacích. 

Na závěr byla nacvičena nouzová situace 
v hluboké vodě, kdy došlo ke stržení záchra-
náře jištěného na laně v proudu vody. Při této 
situaci si záchranář musel uvolnit jistící po-
pruh na záchranné vestě a tím provést vlastní 
záchranu z krizové situace.  
Mezi neplánové úkoly bylo i zjištění, že v ne-
příznivém počasí je nutné zajistit týlové za-
bezpečení pro nasazené hasiče z hlediska je-
jich prochladnutí při delším nasazení. 
Celý výcvik vedl "šéf" liberecké Vodní a potá-
pěčské záchranné služby, pan Petr Fatka, a 
jeho dva kolegové. 

Výcvik byl připraven v rámci projektu cho-
tyňských a hainewaldských hasičů "Přeshra-
niční spolupráce v ochraně před povodněmi 
Chotyně- Hainewalde" z projektu Ziel 3 / Cíl 3 
Jaromír Mottl, Romana Cermanová 

 
Přeshraniční spolupráce v ochraně před 

povodněmi Chotyně – Hainewalde 
100100004 

 

           

 
 

Oslavy 50. výročí slavnostního 
otevření chotyňské sokolovny 
V sobotu 15.9.2012 proběhla před chotyň-
skou sokolovnou akce, která místním připo-
měla, že je to již 50 let od slavnostního za-
hájení provozu Sokolovny.  Akce byla zahá-
jena ve 14.00 hodin vystoupením žáků zá-

kladní školy, kteří předvedli módní přehlídku 
cvičebních úborů z různých sportovních od-
větví. Sportovního oblečení děti využily na 
ploše venkovního hřiště, kde pro ně byly při-
praveny sportovní soutěže. Za odměnu je 
pak čekala výborná zmrzlina z  nové cukrár-
ny. V rámci oslav byla vyhlášena výtvarná 
soutěž na téma ,,Sport v Chotyni“, děti byly 
vyhodnoceny ve třech kategoriích a obdrže-
ly věcné ceny. Obrázky byly velice pěkné a 
příchozí si je mohli prohlédnout na venkovní 
výstavce. 
Hlavní částí celého odpoledne bylo poděko-
vání a slavnostní předání pamětních listů 
zakládajícím členům jednoty, obětavým 
činovníkům, těm, kteří se aktivně podíleli na 
stavbě tělocvičny, cvičitelům oddílů, a těm, 
kteří se dlouhá léta podílejí na chodu a čin-
nosti sokola. K tomuto slavnostnímu aktu 
zazpíval pěvecký sbor pana L. Douši, srdeční 
záležitostí pro sestry a bratry pak byla pí-
seň ,,Lví silou“. Následovalo vystoupení dět-
ského  sboru Páni kluci s malou slečnou, hra-
jícím též pod vedením L.Douši. Přítomní 
shlédli taneční vystoupení a ukázku výcviku 
psů. Country předtančení předvedla Taneční 
skupina Staří známí a vrcholem odpoledního 
programu byla exhibice biketrialu v podání 
J. Sladkého. K tanci a poslechu nám odpole-
dne hrála skupina Vobutý a večer je vystří-
dala skupina Globus.  
Po celý den byla ve vestibulu sokolovny ote-
vřena výstava fotografií, která mapovala 
uplynulých 50 let sportu v Chotyni. Byly tam 
fotografie ze stavby sokolovny, fotografie 
z činnosti župy a fotografie z činnosti spor-
tovních odílů.  
K jídlu se podával vyhlášený gulášek, děvča-
ta napekla výborné buchty a koláče ke kávě, 
nechybělo pivo a mraky se na poslední chvíli 
také schovaly, takže k dokonalosti chybělo 
jen o malinko teplejší počasí. Přesto se pří-
znivců sokola dostavilo velké množství, sešli 
se s dávnými přáteli, zavzpomínali a prožili 
hezké podzimní odpoledne.      
         Marcela Nováková                           
místostarostka T. J. Sokol Chotyně 



Memoriál Karla Smetáka 
6. říjen – nádherný slunečný den. V chotyňské so-
kolovně je připraveno 5 volejbalových družstev 
podat co nejlepší výkon, setkat se s přáteli na 14. 
ročníku volejbalového turnaje k uctění památky 
našeho kamaráda Karla Smetáka, nepřehlédnu-
telného člena volejbalového oddílu T. J. Sokol 
Chotyně, trenéra a hlavně výborného kamaráda. 
Turnaj se v prvních ročnících hrál venku na an-
tukových kurtech a přihlášených družstev bývalo i 
12. Tak jako povodeň v roce 2010 zasáhla do 
našich soukromých životů, ovlivnila i sportovní 
život v Chotyni a zničila obě antuková hřiště. 
Turnaj se proto přesunul do tělocvičny, kterou se 
s velkým úsilím po povodni podařilo zrekonstruo-
vat. Protože je v tělocvičně pouze jedno hřiště, 
může se turnaje zúčastnit maximálně 6 týmů. 
Schází se tedy ti nejbližší, kamarádi, kteří s Karlem 
stávali na jednom hřišti, aby ve svých srdcích 
oživili krásné vzpomínky. Takže letos to byla 2 
chotyňská družstva, 2 z Liberce a 1 z Hrádku. 
Turnaj byl zahájen o deváté ráno, hrálo se v přá-
telské atmosféře. Jako vždy bylo připraveno ob-
čerstvení, nechyběl gulášek, bramboráky, česnečka 
i topinky. Ke kávě se našla i nějaká sladkost a 
pitný režim byl zajištěný oroseným pivečkem. 
Turnaj byl ukončen po 18. hodině vyhlášením 
výsledků. Pořadí: 1. Chotyně, 2. Liberec, 3. Cho-
tyně, 4. Liberec, 5. Hrádek n.N. Po té se všechna 
družstva sešla ve vestibulu sokolovny a společně 
zazpívali s kytarou a zatančili na nestárnoucí hity. 
Akce se vydařila stejně jako v předešlých roční-
cích, všichni byli spokojeni, prožili hezký spor-
tovní den bez úrazu a s kamarády. 
                                            M. Novotný 
 

Lampionový průvod 
V pátek 26. října se sešlo před sokolovnou velké 
množství rodičů s dětmi, aby se v půl šesté s roz-
svícenými lampiony vydali směrem k hradu 
Grabštejn. Na parkoviště pod hradem dorazili 
první účastníci právě v době, kdy se začalo stmí-
vat, takže rozsvícené lampiony krásně zářily a do-
tvářely strašidelnou atmosféru. Cesta k hradu byla 
lemována lampičkami, které tam v předstihu roz-
věšeli členové Sokola. Počasí nám přálo, protože 
kromě chladna, které k tomuto období patří, ne-
foukal vítr, ani nepršelo, takže lampionky děti do-
pravily bez úhony až na hrad. Tam děti čekala stra-
šidla a plnění drobných úkolů. Za odměnu pak do-
staly medovník a čaj, dospělí se pak mohli zahřát 
medovinou. Při zpáteční cestě už byla úplná tma, 
takže lampiony na kopci s opadaným listím tvořily 
svítícího hada. Přítomné hlídky pak doplňovaly 
další světýlka podél cesty,a by se všichni ve zdraví 
vrátili domů. Někteří šikovní rodiče se na zpáteční 

cestu vybavili baterkami, takže i když dohořela 
svíčka v lampionu, svítilo se dál. 
Lampionový průvod pořádá již tradičně T. J. Sokol 
Chotyně ve spolupráci s obcí Chotyně. Pan kaste-
lán zve pro děti na hrad strašidla a muziku. Veli-
kou pomocí letos byla hlídka hasičů, kteří provádě-
li dozor nad svítícími lampiony a svíčkami, také 
osvítili spodní parkoviště, takže cesta dolů byla o 
to příjemnější. 
Průvodu se letos zúčastnilo téměř 320 dětí, rodičů, 
babiček a dědečků. Většina byla chotyňských, ale 
jak akce získává na oblibě, účastní se i spousta 
přespolních. Poděkování a pochvala od zúčastně-
ných dává všem, kteří se na pořádání této akce 
podílí, chuť do další práce. 
Takže zase za rok. 
                                          M. Novotný 
 

Skauti v sokolovně 
V říjnu do naší sokolovny zavítal skautský oddíl 
z Prahy. Přijeli již po druhé a strávili u nás pět dní. 
Sokolovnu měli jako svoji základnu, kde si uvařili 
a trávili večery. Přes den podnikali výlety do okolí. 
Odjížděli spokojeni s tím, že se příští rok těší na 
další setkání. 
                                          M. Novotný 
 

Malí hasiči na Mníšeckém kolečku 
V sobotu 6.10. jsme se s dětmi zúčastnili 
branného závodu v Mníšku nazvaného „Mní-
šecké kolečko“. Děti soutěžily ve vázání 
uzlů, rozpoznávání topografických značek, 
určování hasebních prostředků, zdravovědě 
a střílení ze vzduchovky. Bylo krásné počasí, 
takže jsme si užili nejen čerstvého vzduchu, 
ale i sluníčka. Navíc byli naši malí hasiči 
ohromně šikovní! Mladší se umístili na 4. mí-
stě a starší na 7. Příští branný závod budou 
určitě ještě úspěšnější, protože už budou 
vědět, co očekávat. Skoro všechny naše dě-
tičky totiž byli na takovémto závodě poprvé. 
Takže dětičky naše, držíme pro příště palce 
ještě víc než tentokrát a příště jdeme na 
bednu!  
    Kateřina Moravcová 
 

FK Chotyně 2012 
Vážení spoluobčané, je konec podzimní části sezo-
ny našeho fotbalového klubu. Dovolte nám malé 
ohlédnutí nad půlrokem života FK CHOTYNĚ 
2012, klubu založeným pod TJ. Sokol Chotyně. 
Když jsme v červnu klub zakládali,bylo naším cí-
lem, abychom mužstvo stavěli na hráčích a lidech 



z Chotyně a blízkého okolí. Čekali jsme, kolik asi 
takových lidí se nám podaří pro fotbal v Chotyni 
nadchnout. Nyní už můžeme říct, že se to podařilo 
a mužstvo se začíná stmelovat.  Klub má 31 regi-
strovaných hráčů, zhruba polovinu hráčů na hosto-
vání a polovinu vlastních, a také dva funkcionáře. 
Všichni jsou registrovaní Fotbalovou asociací ČR. 
A právě tato registrace nám ze začátku dělala velké 
starosti, splnit podmínky asociace, a tím postavit 
dost hráčů do zápasu. Tento problém nás trápil té-
měř celý podzim. Někdy bylo velice těžké sestavit 
mužstvo jedenácti hráčů tak, abychom mohli hrát. 
Nakonec se odehráli všechny zápasy ve III. třídě 
jih okresu Liberec. 
Také bylo potřeba vyřešit problém, kde hrát domá-
cí zápasy, když domovské hřiště v Chotyni ještě 
není způsobilé a je na něm vysazen nový trávník. 
Tento problém se podařilo vyřešit dohodou s kole-
gy z Václavic, kteří nás nechali hrát na jejich hřišti 
a dokonce nám půjčili i jednu sadu dresů. Před 
každým zápasem nám hřiště připravili a postarali 
se o občerstvení. Chtěl bych jim touto cestou 
poděkovat. 
Jednu sadu dresů se také podařilo zajistit pomocí 
hospody U Lip a podporou, kterou společnost 
Gambrinus chová k českému fotbalu. Podařilo se 
nám vybrat dost prostředků mezi našimi hráči pro 
to, abychom mohli platit rozhodčí,již zmíněné 
registrace i třeba míče. Co se týče předvedené hry, 
bylo znát, že se tým rodí a čeká nás ještě hodně 
práce. V mužstvu jsou junioři od šestnácti let, mla-
dí, ale hlavně již hodně zkušení hráči a věřte nevěř-
te, Pepovi Krausovi je již 60 let a velmi dobře ode-
hraje celý zápas. Ze začátku to byly velice nepří-
znivé výsledky, ale postupně se předvedená hra 
zlepšovala. Nakonec končíme podzim se čtyřmi 
body.  Možná jsme čekali i víc a několikrát po 
bodech také sahali, ale je potřeba ještě hodně her-
ních prvků zlepšit a určitě se nám na jaře podaří 
další body získat. 
Nyní nás čeká zimní příprava, která bude probíhat 
v sokolovně i venku. Chtěli bychom se přihlásit do 
Zimního turnaje, který se hraje na umělé trávě 
v Hrádku nad Nisou. Potřebujeme nabrat sílu, fy-
zičku i zkušenosti. Také bychom chtěli o některé 
hráče posílit a dobře včlenit do týmu juniory. Je 
potřeba doplnit naše hřiště o některé prvky, čímž 
jsme již začali postavením, brigádnicky, zábran. 
Je velice příjemné zjišťovat, jakou podporu naše 
snažení má, ať od našich radních, tak obyčejných 
lidí. Není náhodou, že v soutěži máme největší 
počet diváků ze všech týmů. Této podpory si velice 
vážíme. Rádi bychom na jaře hráli již domácí zá-
pasy na hřišti v Chotyni. Doufám, že se předvede-
nou hrou zavděčíme všem podporovatelům, a že 
v Chotyni zpestříme víkendy pěknými zápasy s vý-
borným občerstvením a možná i doprovodným 

programem.  Všem našim příznivcům děkujeme za 
podporu, našim hráčům včele s kapitánem Lubo-
šem Kolínským za nasazení v zápasech. Všem vám 
příjemné strávení Vánočních svátků a do nového 
roku jen to nejlepší. Nechť se setkáváme jen při 
příjemných příležitostech, kterých je opravdu v na-
ší obci hodně. JEDINĚ CHOTYNĚ! 
    Bližší informace a dění okolo našeho klubu 
můžete sledovat na www.chotyne.fotbalovy.cz a 
také na facebooku. 
                                             Jaroslav Postl 
 
Srdečně vás zveme do nově otevře-né 
provozovny v pečovatelském domě, 
kterou můžete navštěvovat za účelem 
masírování, pedikúry a kadeřnických 
služeb. 
Objednávání: 
- masírování u p. R. Křečkové dle 
dohody na tel. 739461781 
- pedikúry u p. Knigové – tel. 606144291 
- kadeřnictví u p. M. Kolínské každé 
pondělí dle dohody na tel. 728660949 

Zimní provozní doba ve sběrném 
dvoře (listopad – březen) 

každou středu a sobotu vždy od 14 do 15 
hodin 

 
Rozsvícení vánočního stromu 

v pátek 30. listopadu v 17 hodin u 
Základní školy v Chotyni. 

Bližší na plakátech 
Mimořádná sbírka pro Diakonii 

7. a 8. prosince 
Bližší na plakátech 

Pozvánka na silvestrovskou noc v Klubu 
Rádi bychom vás pozvali na oslavu 

Silvestrovské noci do restaurace Klub- 
Chotyně.Vstupným za 350,- Kč na osobu si 
předplatíte láhev 0,375 l sektu, slavnostní 
večeři, obložený talíř a slané pochoutky. 

K poslechu a tanci zahraje DjDrek v rytmu 
hitů retra až po současnost. Akce po celý 
večer bude Cuba libre za 39,- Kč a vodka 

s džusem za 29,- Kč. Závaznou rezervaci na 
tel. čísle 604759409 nebo přímo 

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

http://www.chotyne.fotbalovy.cz

