
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Začíná nám rok 2021 
Přeju vám všem hodně zdraví, spokojenosti, 

lásky, dobré nálady, tolerance a odvahy. To 

vše budeme v tomto roce moc potřebovat, 

abychom mohli žít a ne živořit. Od začátku 

říkám, že covid je tady a my si na něj musí-

me zvyknout a musíme se mu přizpůsobit. 

Každý podle toho, jak se cítí. Někdo se mu 

postaví, někdo se mu schová. Já jsem covid 

prodělala v říjnu, netušila jsem, že ho mám. 

Byla jsem unavená a tak jsem si vzala pár 

dní dovolenou. Že to byl covid, jsem začala 

tušit, až když jsem šla do kopce a musela 

jsem se zastavit, protože jsem nemohla po-

padnout dech. A potom mi to hlavně potvr-

dilo, že jsem se mohla stýkat s těmi, kteří 

to právě měli, protože nic necítili. Mohla 

jsem jim pomáhat a byla jsem naprosto 

v pohodě. A protože jsem člověk, který věří 

v dobré věci, tak věřím i tomu, že mám imu-

nitu na hodně hodně dlouho. A je mi jedno, 

co kdo říká nebo píše.  

Ještě než začnu psát, co v letošním roce 

chystáme my, musím se s vámi podělit o jed-

nu informaci, která mě osobně hodně pře-

kvapila. Daňový balíček – určitě všichni víte, 

o co jde, moc se o tom mluvilo, psalo, jak je 

vláda skvělá, jak se snaží pomoci těm, co be-

rou menší platy atd. atd. Do výše platu 

140 000,- Kč daň 15% a vyšší platy nad 

140 000,- Kč daň 23%. Nedávno jsem po-

slouchala rozhovor s jednou ekonomkou a ta 

se v rozhovoru zeptala redaktorky, jestli ví, 

že ta daň ve výši 23% u těch vyšších platů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se počítá pouze z toho rozdílu nad 

140 000,- Kč. Paní redaktorka to přešla bez 

povšimnutí, ale já jsem nad tím zůstala do-

cela paf. Tuto informaci jsem si následně 

ověřila a opravdu, je to pravda. Takže pří-

klad: u mzdy 140 000,- Kč se zaplatí 15% 

daň ve výši 21 000,- Kč. U mzdy 150 000,- 

Kč by se při dani 23% zaplatila daň ve výši 

34 500,- Kč, ale u nás se zaplatí pouze daň 

ve výši 23 300,- Kč. Vůbec nechápu, proč se 

to vůbec řešilo. Ale naše vláda nám ráda po-

dává takovéto informace. 

 

A nyní rok 2021 v Chotyni. Úkol číslo 1 je 

dodělat budovu obecního úřadu – hezkou 

fasádu, nové cedule, samozřejmě se to týká 

i knihovny. Už se těším, až to bude všechno 

hezké.  

Pokračujeme v demolici přílepků u staré 

školy na Grabštejně, kterou jsme koupili. 

Stavební suť z demolice se rozdrtí a část 

se použije jako podklad pod separační kon-

tejnery na kraji parku, kde dříve stávaly tú-

je. Toto stání pro kontejnery chceme udělat 

kryté a pěkné. Původní budova staré školy 

bude potřebovat hodně peněz, ale nemusíme 

nikam spěchat, takže vše přizpůsobíme na-

šim finančním příjmům. Sociální byty, na 

které je možné žádat o dotaci, tam nechce-

me. Ty máme. Chceme tam udělat 3 pěkné 

byty pro současnou první linii – to je pro 

zdravotníky, hasiče a vojáky.  

Také bychom chtěli udělat novou pěknou 

fasádu na základní škole, ale uvidíme. Když 

se to nepodaří letos, bude určitě příští rok. 

Ročník 29                     Leden   2021                            ZDARMA 

 

Před 30 lety dne 1. ledna 1991 se obec Chotyně  

opět osamostatnila. 

 
 



Také by si zasloužila zpevněný povrch komu-

nikace od Gronovky, protože se buduje cy-

klostezka mezi Bílým Kostelem nad Nisou a 

Chotyní. Tady by možná mohl trochu přispět 

kraj ve svých dotačních programech, ale to 

se také teprve uvidí. 

 

Akce v roce 2021 – budou v každém případě. 

Kdo se bude chtít zúčastnit, tak se zúčast-

ní, kdo nebude chtít, tak se prostě nezúča-

stní. 

Začátek dubna – velikonoce, uděláme veliko-

noční dílničky buď uvnitř  nebo někde 

venku. A pak mám případně v plánu oslovit 

rodiny, kterým nebude vadit, když tam děti 

přijdou koledovat. 

Čarodějnice – vatru u sokolovny jasně zapá-

líme a ostatní uvidíme. 

19. června – Víla Nisa – jasně 

Září – Den otevřených dveří u hasičů, bude 

a pořádný, loni bylo výročí a pořádně se 

neoslavilo, tak se to musí oslavit letos. 

Září – oslavy mikroregionu – letos budou 

v Kryštofově Údolí. 

Září – bude sportovní den dětí u sokolovny. 

Září – bude výstava ovoce a zeleniny a jabl-

kobraní. 

Září musíme ještě datumově srovnat 

s organizacemi. 

Říjen – bude pouštění lodiček u sokolovny. 

29. října – bude lampiónový průvod na hrad 

Grabštejn. 

27. listopadu – budou adventní trhy a 

rozsvítíme nový vánoční strom. 

24. prosince –  bude polední vánoční 

rozjímání na hradě Grabštejn. 

                                         Starostka 

 
Jeden z dopisů hejtmana Libereckého kra-

je, které dostáváme na začátku každého 

týdne 

                       Liberec 10. leden 2021 
 

Vážení a milí přátelé, paní starostky, páni 

starostové, 

 

máme za sebou první pracovní týden roku 

2021, který bohužel potvrdil očekávání epide-

miologů, a padaly tak rekordy statistik nemoc-

ných COVID-19, které každý den přináší 

Ústav zdravotnických informací a statistiky. 

Nevím, jak to máte vy, ale já si od loňského 

března vypěstoval návyk a ráno nejdříve zkon-

troluji e-maily s novými informacemi o vývoji 

epidemie a až potom se naplno probouzím. 

 

Vývoj posledního týdne je bohužel jen potvr-

zením trendu a znamená čekání na další nárůst 

nemocných lidí v našich nemocnicích a pokra-

čování náporu na jejich především personální 

kapacitu. Statistika je jasná a smutná – patříme 

k zemím s nejvyšším počtem nemocných a bo-

hužel také k zemím s nejvyšším počtem úmrtí 

v přepočtu na milion obyvatel. Nečekají nás 

úplně jednoduché příští týdny a budeme je 

zvládat především díky mimořádnému nasaze-

ní lékařů, zdravotníků a dalších lidí, kteří ne-

mocnicím pomáhají. Třeba studentům a žákům 

škol, kteří tak činí v rámci pracovní povinno-

sti. Fraška s povinností zpětně zaplatit daň a 

odvody z práce, které jim byly nařízeny, je ne-

důstojná a věřím, že po prohlášeních těch, kte-

ří jsou za tohle rozhodnutí odpovědní, bude 

celá situace napravená.  

 

 Chci poděkovat všem, kteří se v minulém týd-

nu přidali ke snaze ulevit nemocnicím a pomo-

hli připravit dalších šest míst, kde se lidé bez 

příznaků budou moci nechat dobrovolně otes-

tovat antigenními testy. V případě zájmu dal-

ších měst jsme připraveni pomoci s otevřením 

dalších odběrových míst. Považuji to trochu za 

přípravu na další fáze očkování, kdy bude nut-

né vytvořit celoplošnou síť očkovacích míst a 

center. Velkokapacitní očkovací centra připra-

vuje kraj ve spolupráci s páteřními nemocnice-

mi ke spouštění od 1. února. Měla by sloužit 

jako základní nástroj pro očkování ohrožených 

věkových a zdravotních skupin obyvatel. K ry-

chlému proočkování většiny populace bude ale 

nutné vytvořit síť dostupnou na co nejvíce mí-

stech v zemi. Podle mého názoru by bylo nej-

rozumnější použít zjevně funkční izraelský po-

stup, tak snad se jím vrchní zmocněnec pro oč-

kování nechá co možná nejvíc inspirovat. Na 

experimenty a hledání vlastních řešení není 

úplně vhodná chvíle. 

 

 Zítra nás čeká další on-line setkání, během 

kterého zjistíme, které připomínky krajů a 



dalších oslovených subjektů budou zapraco-

vány ministerstvem zdravotnictví do konečné 

verze očkovací strategie. Nezbývá než věřit, že 

vakcín budeme mít v kraji k dispozici víc, než 

zatím oněch přislíbených 50 tisíc do konce 

března. První stovky očkovaných zdravotníků 

doplní v příštích týdnech také klienti a zaměst-

nanci domovů pro seniory a podobných zaří-

zení. 

 

Jako by toho nebylo dost, média nás nepřetrži-

tě zásobují neuvěřitelným množstvím korona-

virových informací, a tak můžete třeba i zjistit, 

které kraje nemají místo v krematoriích a které 

ano. Zoufale je také hledán každý, kdo použije 

nějaký kontroverzní výrok a bývalí prezidenti 

se chopí každé příležitosti dostat se na jakékoli 

podium. Bez ustání proudící přísun koronavi-

rového zpravodajství tak dokázaly narušit jen 

víkendové záběry z kompletně ucpaného Be-

dřichova. V této souvislosti si dovolím pozna-

menat, že i v Hrádku máme sněhu stále dost a 

postavili jsme už druhého sněhuláka. 

 

Přeji vám všem, aby se vám koronavirus vyhý-

bal a těm, kterým se nevyhnul, co nejlehčí prů-

běh nemoci. Mě čeká zítra už čtvrtý test, mám 

za sebou další setkání s následně pozitivně te-

stovaným člověkem a rozhovor s hygienou. 

Tak uvidíme, cítím se normálně a snad mě v 

dalších dnech nečeká online hejtmanování. 

 

Martin Půta 

hejtman Libereckého kraje 

 

 
 

Poděkování místní knihovně 
v Chotyni za spolupráci a 

podporu při sbírkové 
preventivní akci Český den 

proti rakovině 
Ve středu 30. září 2020 byla prodejem 
kytiček získána částka 3 343,- Kč. 
Vybrané prostředky budou užity na dlou-
hodobé programy Ligy proti rakovině 
Praha – nádorovou prevenci, zlepšení 

kvality života onkologicky nemocných, 
podporu výzkumu a přístrojové vybave-
nosti onkologických pracovišť. 
        Liga proti rakovině Praha – za 
pořadatele sbírky 
        Arcadia Praha – za organizátora 
sbírky 

 

1000 Miles Adventure 2019 
Michal Ozogán 

Pokračování 

Den 5. – Jak jsem jezdil jako invalida 

Ráno byla neskutečná zima. Kam odešlo lé-

to? Podle teploměru nějakých 8°C, ale poci-

tově na úrovni zoufalství. Chvíli jsme se na 

sebe jen dívali a nedokázali se ze spacáků 

vyhrabat. Nakonec jsme ale zatnuly zuby a 

oblékli se. Jelikož Jarda spal, v čem jezdil, 

byl připravený prakticky okamžitě. Jen ze 

sebe shodil spacák a vyrazil. 

Já si ještě balil svoje serepetičky a dojedl 

bagetu, kterou jsem si moudře koupil ještě 

ve Vizovicích. Jelikož měl být státní svátek, 

bude to s obchody těžké. Nejednoho závod-

níka čekal hlad. 

Zima se drží při zemi 

První desítku kilometrů jsem regulérně kle-

pal kosu. Jel jsem mírně z kopce a tělo se ne 

a ne zahřát. Pro případy opravdové nouze 

jsem byl připravený obléknout merino triko, 

které jsem si šetřil jen na spaní. Tak hrozné 

to ještě nebylo. Brzo mělo vyjít slunce a pár 

kopečků taky udělá své. 

V jednom takovém mě předjel Indián. Nikdy 

jsem nechápal, kde se bere. Potkával jsem 

ho prakticky jen ráno a se stejným vzorcem. 

Nejdříve mě předjel, pak se někde zastavil 

a do večera jsem o něm nevěděl. Další den 

se objevil zas. Možná jen nespal… 

S bagetou v břiše jsem nikde zastavovat 

nemusel a rychle jsem pokračoval v cestě. 

Nohy jsem měl pořád ztuhlé a všudypřítom-

ná zima mi moji situaci nezlehčovala. Nicmé-

ně úsek před Jeseníky je jezdivý a očekával 

jsem rychlý postup. CP2 jsem chtěl zdolat 

stůj co stůj. 



Dřív jsem si vůbec neuvědomil, jak tahle 

část trasy vede nenápadnými údolíčky. Drží 

se tam zima! Bundu a dlouhé nohavice jsem 

sundával až kolem desáté. 

I když jsem byl unavený, dnešnímu ježdění 

jsem přicházel na chuť. První zastávku jsem 

udělal ve Dvorcích. Větší městečko má ně-

kolik večerek, kde je státní svátek jen slo-

vo. Nakoupil jsem další bagety a zmrzlinu. 

S hrůzou jsem si uvědomil, že když nesedím 

na kole, jsem prakticky mrzák. V obchodě 

jsem se pohyboval s obtížemi, a když jsem 

si měl kleknout, skučel jsem. Koleno jsem si 

odřel v tom nejnevhodnějším místě, takže 

mi každé pokrčení působilo bolest. Navíc 

jsem si pusu rozleptal dvěma litry pomeran-

čového džusu. Přišly na mě chmury, jestli to 

takhle dokončím. Recept byl ale jednoduchý 

a efektní. Méně zastávek = méně chmur. 

Nečekaná setkání 

Za Křišťanovicemi jsem bojoval s dalším 

těžkým úsekem. Lesníci se opět vyřádili a 

pěšinka, kterou jsem si pamatoval, zmizela 

pod hromadami stromů a větví. Některé 

úseky jsem překračoval s kolem na zádech. 

Právě v těch místech mě předjel Radek No-

votný (104), slavný to kombajnista, který ve 

volném čase jezdí míle. Myslel jsem, že je 

daleko přede mnou. Zdržely ho defekty, 

přejel ježka a měl řekněme několik zajíma-

vých zážitků. Na rovinkách a kopcích do 

toho šlapal jako ďábel. Ve sjezdech byl 

ještě opatrnější něž já. 

Zpráva pořadatelů: 

Teprve kolem desáté hodiny do CP1 dorazí 

šestý závodník Radek Novotný, který už tak 

má 13 hodinovou ztrátu na čelo, ale vytvořil 

si výraznější náskok na skupinu za sebou. 

V noci vyprávěl Honza Kopka  v CP1 historku 

o tom, jak se s Radkem potkal předchozí noc 

právě v místě, kde před tím proběhlo varo-

vání před zatoulaným medvědem a Radek se 

strachy raději sám postříkal sprejem proti 

medvědům. Nicméně jako další v pořadí do-

razil sám Radek, který tuto historku uvedl 

na pravou míru. Sprej na sebe nestříkal zá-

měrně, ale měl ho odjištěný v kapse dresu a 

popruhem zavadil o spoušť. Pro jistotu si po 

chvíli ještě otřel rukou od spreje oči, takže 

na vlastní kůži vyzkoušel účinky a prý to 

funguje! Tak snad i na medvěda… 

 

Slunce začalo žhnout a když jsem se zasta-

vil, abych se namazal opalovacím krémem, 

staly se dvě věci: 

Opalovací krém mi v tašce vybouchnul, takže 

všechno bylo bílé a lepivé. Příště si rozhod-

ně musím vzít lepší balení. Přebytečnou 

hmotu jsem naplácal na sebe, takže jsem 

v klidu mohl jezdit i přes Saharu. 

Dojel mě Jarda. Hrozně mě to překvapilo, 

protože jsem si myslel, že jede bomby ně-

kde vepředu a dobývá Dlouhé stráně. Ukáza-

lo se, že ráno zastavil na snídani a já si ne-

všiml kola. No, mohli jsme jet zase spolu. 

 

Poslední zastávku jsme udělali ve Václavově 

u Bruntálu. Je tam skromný obchůdek s mi-

lou paní a já se potřeboval trochu osvěžit. 

Říkala nám, jak tu každý rok jezdí cyklisti 

z Ukrajiny…aha, to je vy? Možná jsme ještě 

tolik nesmrděli. Míle jsem jel potřetí, a i po-

třetí jsem se zde zastavoval. Už to beru ja-

ko povinnost. Letos jsem si omylem koupil 

želé přesnídávky a moc mi chutnaly. 

Při stoupání do Jeseníků mě poprvé rozbole-

ly nohy. Snažil jsem se to kompenzovat tro-

chu jiným zdvihem sedla, což částečně po-

mohlo. Stejně mi ale přišlo, že se šouráme 

šnečí rychlostí, a že všichni už na CPčko 

dorazili. 

Na Dlouhé stráně jsme se vyškrabali oprav-

du z posledních sil. Nahoře jsme dali několik 

rozhovorů, zapózovali a mohli svištět dolů. 

Teplota klesala, takže jsme se pořádně ob-

lékli. Jarda uvažoval i o spacáku. Nakonec to 

ale nebylo tak hrozné. Na CP2 to byly mini-

málně dvě hodiny a ještě nějaké kopce nás 

cestou očekávaly. 

Asi 500 metrů před checkpointem jsme 

projížděli vysokou trávou. Nevím, jak se mi 

to podařilo, ale zapletla se mi do kazety i 

přehazovačky a přišel jsme o pohon. Chvilku 

jsem se to pokoušel opravit, ale asi nemělo 



cenu se s tím dělat ve tmě, když jsme tak 

blízko. Poslední kousek jsem už dojel jako 

koloběžka, jelikož to bylo už jen z kopce, 

vlastně to ani nešlo poznat. 

Do Františkova jsme dorazili v 11 hodin. 

Dost mě překvapilo, že oproti slovenskému 

CPčku jsme si polepšili o 6 míst. Možná jsme 

přece jen nebyli až tak unavení, jak jsme si 

mysleli. Radek zmizel 10 minut před naším 

příjezdem. Cestu mezi CP1 a CP2 jsme zvlá-

dli za 1 den a 11 hodin. 

 

Konečně jsem dostal příležitost trochu vy-

pnout. Dali jsme si polívku, restaurace byla 

bohužel už zavřená. Dobrovolníci nám nabídli 

trackery a zkontrolovali navigace. Dostal 

jsem svůj napěchovaný balíček, který přeté-

kal jídlem, co nikdy nebudu schopný sníst. 

Prohraboval jsem se tím ještě ráno. 

Chtěli jsme se pořádně vyspat, ať máme do 

další poloviny dostatek sil. Dal jsem poslední 

sprchu na mílích a mohl jsem zalehnout. 

Řekli jsme si, že počkáme až na snídani, kte-

rá začíná o sedmé. 

Spánek: 3 hodiny 30 minut 

Najeto: 188 kilometrů 

Čas: 19 hodin 9 minut 

Čas pohybu: 16 hodin 06 minut 

Průměrná rychlost: 11,7 km/h 

Teplota: min 7°C, max 23°C 

 

                                              Pokračování příště 

 
Úryvek z knihy CHOTYNĚ, která vyšla 

v roce 2007. 

Naše současnost 
V letech 1980 – 90 byla Chotyně i přes ne-
souhlas mnoha obyvatel připojena k neda-
lekému Hrádku nad Nisou. Svůj obecní 
úřad Chotyně neměla, ale pracoval zde 
občanský výbor, nejdříve pod vedením 
pana Václava Krejčíka a potom paní Květy 
Novákové. Scházely se a pracovaly zde 
dobrovolné organizace – Český svaz žen, 
T. J. Sokol, zahrádkáři, myslivci, dozorčí 
výbor Jednoty, invalidi, požárníci a Spo-
lečný klub pracujících. Všechny tyto or-

ganizace se snažily, aby nezanikl společe-
nský život v obci – pořádaly plesy, bese-
dy, oslavy MDŽ, vánoční besídky pro dě-
ti, sportovní závody, nácviky na sparta-
kiády, oslavy Dne dětí a výstavy zahrád-
kářů. Ředitelkou Základní školy je po od-
chodu Hany Mikuláškové v roce 1978 pa-
ní Vlasta Landová. V této době je škola 
trojtřídní. 
 
Ze vzpomínek I. P. Ježka, který má určitě 
zásluhu na osamostatnění obce: 
„Myšlenka osamostatnění obce Chotyně vznik-
la kde jinde, než v hospodě U Honzejků. V roce 
1989 jsem tam pracoval pod Jednotou Liberec 
jako hospodský. Po 17. listopadu asi jako všude 
jinde byli občané i v naší obci rychle přeladěni 
na protikomunistickou vlnu. Přes některé hláš-
ky pivních bratří mně utkvěla v hlavě myšlen-
ka osamostatnění Chotyně, navrácení její iden-
tity po desetileté odmlce, vytržení z područí 
Hrádku jako pouhé satelitní obce. Jsem prag-
matik. Pokud by mělo dojít k osamostatnění 
obce, potřeboval jsem mít více než 50% pod-
poru spoluobčanů. Jelikož jsem v obci založil 
Mládežnickou organizaci Chotyně, tak mně 
mládežníci oběhali v Chotyni, Suché a na 
Grabštejně bytové jednotky s podpisovými 
archy, abych měl představu, kolik spoluobčanů 
touží po osamostatnění obce. Výsledek byl 
šokující: přes 90%! 
Referendum se zdařilo, a tak těsně před kon-
cem roku se v místním klubu zakládalo Občan-
ské fórum Chotyně. Ozvaly se tam sice hlasy, 
že je to krok zpátky, ale tomu jsem nevěřil. To, 
že se chceme osamostatnit, ještě samo o sobě 
nic neznamenalo, museli jsme dostat požeh-
nání shůry v podobě pana Pauldury z okresu, 
který měl tyto projekty na starosti. Byl jsem 
zvolen jako mluvčí OF Chotyně a mohl se opí-
rat o spolupráci pana J. Zemana a M. Lhotáka 
(zařídil kontakt na liberecké OF), K. Meissne-
ra, J. Dlouhého a dalších. K osamostatnění 
jsme potřebovali ještě přesvědčit Hrádek, aby 
nás uvolnil z područí. To se mi na plenárním 
zasedání podařilo. Cesta k osamostatnění byla 
volná, ale trvalo další půlrok, než k ní po prv-
ních svobodných volbách došlo.“ 
 



Po volbách v roce 1990 se obec od 1. ledna 
1991 opět osamostatnila, zatímco sousední 
Dolní Suchá zůstala nadále připojena 
k Hrádku nad Nisou. Chotyně má tedy od 
2. ledna 1991 svůj obecní úřad a svůj vlast-
ní rozpočet. Obecní zastupitelstvo má 15 
členů. Starostou obce se stal Jindřich Ver-
ner, místostarostou Josef Dlouhý. 
V březnu 1991 měla Chotyně celkem 800 
obyvatel, z toho Chotyně 669 a Grabštejn 
131. 
V současné době (rok 2007) je v obci čtyř-
třídní škola. Celkem 38 let zde vyučovala 
paní učitelka a ředitelka Vlasta Landová. 
Od 1. 9. 1995 se ředitelkou školy stala paní 
Božena Hrubešová. Od září 1991 je školní 
družina a školní jídelna přemístěna z č.p. 
143 do budovy mateřské školy. V roce 
1992 byla provedena rekonstrukce školní 
budovy spojená s výměnou oken a novou 
fasádou. Přestavbu provedla místní stave-
bní firma Ing. Jana Zemana. 
V sobotu 15. října 1994 si chotyňští občané 
připomněli 75. výročí založení české školy 
(1919). Sešlo se 29 žákyň a žáků spolu s 12 
učiteli, zástupcem školského úřadu, s čle-
ny zastupitelstva a dalšími pozvanými 
hosty. Na budovu české školy (č.p. 143) 
byla umístěna pamětní deska na prvního 
českého učitele pana Josefa Jireše. 
V současnosti je ředitelkou školy Mgr. Eva 
Futerová. V září 2007 nastoupilo do školy 
55 dětí, z toho 11 prvňáčků. 
 
Na počátku 90. let upadá činnost někte-
rých chotyňských závodů. AVIA (předtím 
Praga, nyní STRING) měla v prosinci 1990 
83 zaměstnanců, v prosinci 1990 již pouze 
27 zaměstnanců, během roku 1992 končí 
provoz. V roce 2007 vlastní objekt firma 
STRING, která se zabývá kovovýrobou. 
 
Dřevozpracující závody také postupně 
snižují počet zaměstnanců a koncem 
devadesátých let končí provoz. 
 
Výroba krmných směsí ve mlýně byla 
zrušena již v roce 1989. Na začátku deva-

desátých let byla snaha ve mlýně obnovit 
vodní elektrárnu. Nepodařilo se. Po něko-
lika podnikatelských aktivitách zůstal 
mlýn opuštěn a několik let chátral. V roce 
2004 zchátralý mlýn zakoupila obec a 
v roce 2005 ho nechala zbourat. 
 
Státní statek Hrádek nad Nisou, hospo-
dářství Chotyně, měl v prosinci 1990 90 
zaměstnanců. Hospodářství státního 
statku Grabštejn 55 zaměstnanců. V roce 
1993 končí státní statek Chotyně i Grab-
štejn, hospodaření na většině pozemků 
přebírá Agrosoma Chomutice. 
 
Provozovna Mlékárenského průmyslu 
Praha, vývojová dílna Chotyně, mění 
během roku 1991 název na MILCOM, 
později ATIP, Chotyňské strojírny atd. 
Firma je v provozu i v roce 2007. 
 
Provozovna Družba s 30 zaměstnanci 
změnila během roku 1991 název na 
FINAL, je v provozu i v roce 2007 pod 
názvem FINAL 5P. 
 
Mechanizační středisko Chotyně, služby 
st. statku Hrádek n. N., mělo v prosinci 
1991 18 zaměstnanců. V současné době 
vlastní zhruba polovinu areálu firma 
LERSEN CZ a druhou polovinu pan 
Brodský, který obhospodařuje pozemky 
hlavně ve Václavicích a na Grabštejně. 
 
Odchovna kuřic zaměstnávala na konci 
roku 1990 18 zaměstnanců. V roce 2001 
ukončila provoz a v roce 2003 byla 
zbourána. 
 
Ve dvoře obecního úřadu je umístěna 
obecní knihovna. V letech 2003-2005 se 
postupně podařilo knihovnu rozšířit na tři 
místnosti a zajistit provoz od pondělí do 
pátku. Mimo bohaté nabídky knih jsou 
zde k dispozici počítače s připojením na 
internet. 
 



Významnou postavou v obci byl po mno-
ho let Karel Bednář (1912-2006). Pracoval 
jako náměstek ředitele čokoládovny, poz-
ději jako frézař v závodě SVA. Po těžkém 
úrazu v roce 1962 chodil s velkými obtíže-
mi o francouzských holích. Přesto dlou-
hých 25 let pracoval obětavě s dětmi. 
V mládí jej zaujalo skautské hnutí a v tom-
to duchu vychovával i školní děti. Za svou 
dlouholetou činnost byl vyznamenán me-
dailí A. B. Svojsíka. Připravoval pro děti 
každoročně prázdninové tábory na chatě 
v Dolánkách, na dalších místech naší re-
publiky a několik táborů bylo v zahraničí. 
Po mnoho let zastával svědomitě funkci 
obecního kronikáře a byl redaktorem obe-
cního časopisu Chotyňský informátor. 
Nyní se tento měsíčník jmenuje Chotyňá-
ček. 
 
Chatu v Dolánkách u Turnova převzala 
obec v roce 1992 od Fondu národního 
majetku. Vlastní ji i v roce 2007 a hodně 
Chotyňáků ji využívá k rekreaci. 
 
Na začátku devadesátých let také někteří 
občané Chotyně začínají podnikat. Mezi 
první podnikatele patří Ing. Jan Zeman, 
Ivana Slavíková, Jan Halala, Jiří Chupek, 
Josef Vaňouček a Kamil Řezníček. 
 

V Hrádku nad Nisou v sokolovně 

je možnost nechat se otestovat 

antigenními testy na Covid-19. 
 

Testování je kompletně hrazeno osobám se 

zdravotním pojištěním v ČR a to v rozmezí 

jednou za 5 dnů. Toto testování je určeno 

pouze pro bezpříznakové osoby a je zdarma. 

 

Odkaz na rezervační systém najdete na 

webových stránkách města Hrádek nad Nisou 

www.hradek.eu 

 

Telefonní kontakt na odběrové míst pro 
informace o výsledcích +420 776822283. 
 
 

Státní fond životního prostředí ČR jako 
zprostředkovatel Programu „Nové 
obnovitelné zdroje v energetice 
(RES+)“ financovaného z prostředků 
Modernizačního fondu, vyhlašuje 
výzvu pro předkládání projektových 
záměrů z uvedeného Programu. 

Česká republika se v rámci Vnitrostátního plánu v 
oblasti energetiky a klimatu zavázala přispět ke 
splnění ambiciózních evropských cílů, týkajících se 
navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, 
podílem 16,9% určených pro výrobu elektřiny. 
Současně je záměrem dosáhnout požadovaného 
energetického mixu těchto obnovitelných zdrojů 
při splnění očekávaných kapacit a instalovaného 
výkonu. S ohledem na klimatické, geologické a 
geografické podmínky České republiky, ale rovněž 
ve vztahu k ekonomické návratnosti energetických 
projektů, je největším potenciál spatřován v 
solární energii. Podpora těchto zdrojů musí být 
ovšem prováděna s ohledem na další okolnosti, 
které přispějí zejména ke stabilitě dodávek 
energie, energetické bezpečnosti a cenové 
stability. Veškerá opatření je potřeba provádět v 
kontextu ostatních technologických, 
ekonomických, či právních okolností, s možností 
flexibilní reakce na specificky otevřený a 
provázaný sektor energetiky. 

Podporovaná opatření 
Instalace nových obnovitelných zdrojů energie 
(OZE) a prvků aktivního energetického 
hospodářství: 

      FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY (FVE), 

      GEOTERMÁLNÍ ZDROJE ENERGIE (GTE). 

Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou 
být podpořeny pouze jako součást komplexního 
projektu FVE a systémy pro akumulaci tepelné 
energie jako součást komplexních projektů GTE. 

Kdo může předložit projektový záměr 
Právnické a fyzické osoby, které jsou / budou 
držiteli licence pro podnikání v energetických 
odvětvích (výroba elektřiny). 

Výše příspěvku 
Bez finančního omezení. 



Termíny 
Zahájení příjmu žádostí: 30. 11. 2020 
Ukončení příjmu žádostí: 1. 2. 2021 do 12:00 hod. 

Více informací na  webových stránkách RSK. 

 

Věkové složení obce 

k 1. 1. 2021  
Věk  Ženy    Muži Celkem 

0-5  37    35  72 

6-17  66    65  131 

18-29  57    73  130 

30-39  58    68  126 

40-49  88   103  191 

50-59  51    62  113 

60-69  60    34  94 

70-79  64    56  120 

80-89  18    7  25 

90-99  3    3  6 

Celkem 502   506  1008 

 

Statistika pohybu obyvatel 

v roce 2020  
Přistěhovaní  26 

Narození  4 

Odstěhovaní  - 19 

Úmrtí   - 8 

 

Pranostiky pro měsíc leden 
 

V lednu mráz – těší nás, v lednu voda – 

věčná škoda. 

Leden jasný, roček krásný. 

V lednu málo vody – mnoho vína, mnoho 

vody – málo vína. 

Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína 

je v očekávání. 

Jestliže země v lednu měsíci otevřena 

jest a obzvláště, když poslední větrové 

přitom bouří, tehdy panují rozličné 

nemoce. 

Když roste tráva v lednu, roste špatně 

v červnu. 

Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů 

v srpnu. 

Co leden sněhem popráší, to únor 

s vichrem odnáší. 

Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. 

Leden studený, duben zelený. 

Když není konec ledna studený, únor to 

dvakrát nahradí. 

Lednový déšť z pecnu odkrajuje. 

Lednová zima i na peci je znát. 

Lenivého tahá mráz za nos, před pilným 

smeká. 

Teplý leden, k nouzi krok jen jeden. 

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý 

rok ohlašují. 

Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko 

tráva poroste. 

Je-li leden nejostřejší, bude roček 

nejplodnější. 

Holomrazy – úrody vrazi. 

Ryje-li krtek v lednu, končí zima 

v květnu. 

Než v lednu sedlána, to radší vlka na poli 

viděti. 

Suchý leden, mokrý červen. 

V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. 

Když je leden bílý, je sedlákovi milý. 

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 

 

Příloha Libereckého kraje již nebude 

vycházet. Liberecký kraj ji přestal 

tisknout a je pouze na internetu. 

 

Veřejné zasedání se koná 

v úterý 26. ledna 2021  

od 18.30 hodin v DPS 
Bude se připravovat rozpočet na rok 

2021 a schválí se smlouvy o zřízení 

věcného břemene. 

Bližší na plakátech. 

 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 

MK ČR U 11 793. 

https://www.rsk-lk.cz/aktuality/737-vyzva-k-predkladani-projektovych-zameru-res

