
 

 

 

 

 

 

 

 
Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 24. června 2014. 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 12 

členů zastupitelstva. 
 

2. Schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů  

(12) počet členů zastupitelstva obce pro voleb- 

ní období  2014 – 2018 v počtu 15. 
 

3. Schvaluje všemi hlasy přítomných (12) Směrnici 

 č. 1/2014 pro schvalování účetní závěrky. 
 

4. Schvaluje všemi hlasy přítomných (12) Obecně  

závaznou vyhlášku č. 1/2014 o stanovení systému  

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

 a odstraňování komunálních odpadů a nakládání  

se stavebním odpadem na území obce Chotyně. 

Vyhláška dále v Chotyňáčkovi. 
 

5. Schvaluje všemi hlasy přítomných (12) zařazení  

svého území do územní působnosti SCLLD MAS  

Podještědí, z.s. 

Obec Chotyně je členem Místní akční skupiny Pod- 

ještědí, která umožňuje čerpat peníze z evropského  

programu LEADER. V minulých letech se z tohoto  

programu podařilo získat dotaci na opravy komu- 

nikací a na parkovací plochu a cesty před Domem 

s pečovatelskou službou. Protože se jedná o nové 

programovací období u evropských programů je 

nutné toto usnesení. 
 

6. Schvaluje všemi hlasy přítomných (12) otevření 

 5. třídy v Základní škole Chotyně. 

Jsem moc ráda, že se podařilo přesvědčit zastupi- 

tele o otevření 5. třídy v naší škole. Máme s panem  

ředitelem představu, že ta naše škola bude mnohem  

více zaměřená na sport – fotbal, golf, orientační  

běh, atletika, horolezectví a případně další. Otev- 

ření další třídy a dále to, že pan učitel Mgr. Ivan  

Hrbek zůstává na naší škole, nám k tomu dávají  

velmi dobré předpoklady. 
 

7. Schvaluje všemi hlasy přítomných (12) 1. roz-

počtovou změnu v roce 2014. 

Příjmy 

daň z příjmu právn. osob za obec       + 345 040,- 

poplatky za uložení odpadů          +     5 000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příspěvek na volby do EP          +   19 800,- 

odvádění a čištění odpadních vod      +     5 000,- 

celkem příjmy            + 374 840,-  
 

Přesun 

Požární ochr. – služby pen. ústavů    -     30 000,- 

- nákup ost. služeb        +    30 000,- 
 

Výdaje  

bytové hospodářství           +    70 000,- 

veřejné osvětlení           +    50 000,- 

DPS – nákup ost. služeb          +    10 000,- 

požární ochrana  - nákup služeb          +    50 000,- 

volby do EP            +    19 800,- 

daň z příjmu právn. osob za obec 

 + DPH                                     +  349 567,- 

vratka za volby do Posl. sněmovny    +      5 430,- 

celkem výdaje             +  554 797,- 
 

8. Schvaluje všemi hlasy přítomných (12): 

-  prodej bytové jednotky 156/1 Chotyně  

Jedná se dotažení prodeje bytové jednotky z roku  

2001. 

- prodej budovy č.p. 42 Grabštejn (bývalá restau- 

race OÁZA) včetně st.p.č. 71, zastavěná plocha a  

nádvoří v k.ú. Grabštejn o velikosti 224 m2 a poz.  

parc. č. 251/5, ostatní plocha v k.ú. Grabštejn o  

velikosti 7 015 m2, vše za částku 1 300 000,- Kč 

 včetně provize realitní kanceláři 

V současné době jsou dva zájemci a snaží se vyje- 

dnat úvěr. Doufám, že aspoň jednomu z nich to  

vyjde. 
 

9. Bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání  

Hospodaření DSO Hrádecko-Chrastavsko za rok  

2013 a Závěrečný účet za rok 2013 
 

V různém byl diskutován a zastupiteli podpořen  

případný odkup cesty přes bývalý závod Praga.  

Bude záležet na ceně a také nesmí být cesta zatí- 

žena závazky bývalého majitele. 

Dále byli zastupitelé informováni o získání dotace 

pro mikroregion Hrádecko-Chrastavsko ve výši 

200 000,- Kč na tvorbu brožury o povodni z roku  

2010 – bude obsahovat poznatky starostů všech 

obcí mikroregionu a dále, jak se nám podařilo za  

přispění  dotací od státu dát škody do pořádku.  

Brožura by měla být hotova do konce roku 2014. 
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Víla Nisa 
Zde je poselství víly Nisy: 

Milí lidé! 

Já, víla Nisa, se již po patnácté vydávám na  

pouť od svého pramene, abych vás pozdravi- 

la a poznala, jak si na mých březích vedete. 

Vaši předkové kdysi ke mně přišli, aby tu 

za- 

ložili své domovy a aby zde živili své rodiny. 

O svou řeku pečovali, pečujte i vy, já tomu  

chci být nápomocna. 

Nechci brát, chci dávat. Nechci bořit, chci  

budovat. Nechci zaplavovat, chci zavlažovat. 

Už nechci být stokou plnou nečistot, chci  

být místem vhodným pro život rybám i ptá- 

kům, obojživelníkům i savcům. 

Před deseti lety jsem přestala být nepře- 

kročitelnou hranicí. Opět spojuji města,  

která jsem kdysi rozdělila. Každý se může  

po mém břehu procházet a já pro něj chci  

být krásná. Každý se může po mé hladině  

projet a já pro něj chci být silná. 

Děkuji vám za péči, kterou mi věnujete, ale 

také žádám, abyste se o mé břehy a vodu  

starat nepřestali. Já vám všechno dobré  

zase vrátím. Vaše pozdravy předám svou  

vodou vašim sousedům, od nich své větší  

sestře Odře a s její pomocí moři. Moře je  

předá slunci a to vám je přinese zpět jako 

vláhu, bez které není úroda ani život. 

            Vaše vodní víla Nisa 
 

Vílu Nisu jsme si opět hezky oslavili u so- 

kolovny. Myslím, že se akce všem líbila. 

Děkuji členům Tělocvičné jednoty Sokol,  

Sboru dobrovolných hasičů a o.s. Šmidliboys  

za výborně zajištěné občerstvení po celou  

dobu akce. 

Děkuji p. D. Málkovi a jeho sponzorům (Aleš  

Kolínský, Richard Bálek, Tomáš Gregor,  

Ondřej Mlejnecký, Romana Cermanová  

a Petr Hlavička) za zmrzlinu zdarma pro  

děti. 

Děkuji Honzovi Polmovi, že zajistil prima 

kapely a že mi celou akci sponzorsky mode- 

roval. 

Děkuji Technickým službám Hrádek n.N., 

Mírovi Derflovi, Ondrovi Mlejneckému,   

Tomáši Halalovi, Aleši Kolínskému a Pavlovi 

Scheuflerovi (alias Šuplík) za pomoc při 

stavbě a likvidaci podia. 

Děkuji všem, kteří pomohli s přípravou a 

úklidem akce. 

Dále děkuji škole a školce za úžasně připra- 

vená představení a našim malým fotbalistům  

s jejich doprovodným týmem za přivezení  

ceny za 1. místo z Panda champions cup 2014  

(o tomto úspěchu dále samostatný článek). 

Také děkuji paní Romaně Cermanové, že  

součástí této naší akce byl i EKODEN pro  

rodiny s dětmi, protože i děti i rodiče měli 

celé odpoledne co dělat. 

Děkuji manželům Charvátovým a jejich týmu 

za možnost jízdy na čtyřkolkách.  

Děkuji místním myslivcům, že pro děti při- 

pravili střelbu na terč a odměny. 

Děkuji modelářům pod vedením Romana Blu-

ska za úžasné modely aut všech kategorií, 

za 

jejich předvádění a zapůjčení. 

Našim velkým hasičům děkuji za pěknou 

ukázku záchrany člověka v těžkém terénu a 

hrádeckým malým hasičům za ukázku vypro-

štění zraněného z auta a poskytnutí první 

pomoci. 

                                        Starostka 
 

Poděkování vodáků, kteří 

celou trasu absolvují 
Vážená paní starostko a obyvatelé obce 

Chotyně. 

Letošní akce Poselství řeky Nisy 2014 

konaná pod záštitou hejtmana Libereckého 

kraje Martina Půty úspěšně skončila. 

Touto cestou chceme vyjádřit poděkování 

za podporu a pomoc, kterých se akci z vaší 

strany dostalo. Vedle poděkování se s vámi 

chceme stručně podělit o pro nás nejsilnější 

momenty: 

Poselství víly Nisy začalo svou pouť 20. čer-

vna v poledne přímo u pramene řeky v Nové 

Vsi nad Nisou, pokračovalo po řece se 



zastávkami v českých městech a obcích 

Jablonec nad Nisou, Vratislavice nad Nisou, 

Liberec, Stráž nad Nisou, Chrastava, Bílý 

Kostel nad Nisou, Chotyně a Hrádek nad 

Nisou. Po opuštění ČR pokračovalo do 

německých i polských měst Ostritz, Görlitz 

a Zgorzelec, Rothenburg, Leknica a Bad 

Muskau, Forst, Guben a Gubin, aby 28. 

června ukončilo svou cestu v obci Ratzdorf, 

kde se Lužická Nisa vlévá do Odry. 

Představitelé i obyvatelé všech měst a obcí 

výzvu ke společné péči o řeku přijali a svou 

vůli stvrdili podpisem do deníku poselství a 

přivěšením své stuhy na žerď v rukách víly. 

Nejen tímto symbolem, ale i zájmem a 

vzkazy dalším zastavením poselství bylo 

plněno motto „Nisa – řeka, která nás 

spojuje“. Na březích i na vodě jsme se 

setkali s pomocí a přátelstvím vodáků, ve 

městě Forst se poselství v čele s vílou 

podílelo po boku místní královny růží na 

zahájení tradiční velkolepé výstavy růží. 

Představitelé kdysi rozdělených měst 

Görlitz a Zgorzelec, Bad Muskau a Leknica, 

Guben a Gubin přijali vílu společně, 

starostka poslední obce Ratzdorf projevila 

přání navštívit Novou Ves jako první obec na 

řece. 

Přivezli jsme náměty, jak a v jaké podobě 

v navázaných přátelstvích pokračovat do 

budoucna. Proto věříme, že v příštích a dal-

ších letech tuto jen na pohled jednoduchou 

akci podpoříte opět. 

Znovu vám za to jménem organizátorů i 

navštívených měst a obcí děkujeme. 

    S pozdravem Ing. Pavel Langr 
 

Panda champions cup 2014 
     Dne 21. června 2014 proběhl ve Stráži pod 

Ralskem od brzkého rána  5. ročník meziná-

rodního fotbalového turnaje mladších žáků 
Panda Champions Cup, kterého se letos zú-

častnili i naši mladí fotbalisté. A nutno dodat, 

že s velmi příjemným koncem. 

Ale pěkně od začátku. Turnaje se zúčastnilo 12 

týmů, které pořadatelé rozdělili do dvou sku-

pin. Nám dělaly společnost týmy MFK Podje-

štědí, FK Dubnice, FK Stráž pod Ralskem, 

Slovan Liberec – dívek a FK Malé Žernoseky. 

Ty se bohužel k jejich smůle den před zaháje-

ním turnaje odhlásily z neznámých důvodu. V 

každé skupině se hrálo systémem každý s kaž-

dým. A v odpoledních hodinách, tedy přesně 

řečeno v 13.55 hodin, se vítězové z obou sku-

pin střetli ve velkém FINÁLE!  

Turnaj jsme zahájili vítězstvím nad Slovanem 

Liberec – dívky 2:0 a i v následujících utká-

ních to bylo dost podobné. Nutno dodat, že pro 

všechny přítomné to bylo velké překvápko. 

Následoval zápas s MFK Podještědí, který 

skončil naší výhrou 4:1. Ve třetím utkání ve 

skupině jsme změřili síly s domácím týmem 

FK Stráž pod Ralskem, který jsme porazili 3:0 

a byli jsme na dobré cestě na tomto turnaji 

všechny opravdu překvapit. A naše přání se 

záhy stalo otcem myšlenky a i v posledním 

zápase ve skupině jsme svého soupeře, kterým 

byl tým FK Dubnice, rozstříleli 5:0. 

Na turnaji jsme jako jediní měli tři brankáře a 

všichni se na tento turnaj moc dobře vyspali a 

suprově chytali. Pouze jeden obdržený gól je 

toho jistě důkazem. Je však nutné dodat, že i 

díky velké obětavosti našich obránců, kteří se 

nebojácně vrhali a padali do střel soupeřů a 

tím brankářům hodně pomohli. No a naše síla 

v útoku, tak ta byla impozantní. Pánové a jed-

na dáma (Sandra) se nesmírně činili a soupe-

řům ve skupině nasázeli 14 branek!! Na těchto 

brankách se podílelo 5 hráčů. Hrálo se systé-

mem 4+1, tedy 4 hráči v poli a brankář.   

Všichni naši hráči hráli a bojovali jako jeden 

TÝM a za to musím celému mužstvu našich 

mladých fotbalistů moc poděkovat a pochválit 

je za příkladnou obětavost, velkou bojovnost, 

kvalitní nasazení, férovou hru (skoro vůbec 

jsme soupeře nefaulovali) a také úžasné nad-

šení, které ze všech našich mladých nadějí vy-

zařovalo během celého turnaje. 

A pak to přišlo čas “ Č“ 13.55 hodin místního 

času a velké finále s favorizovaným týmem 

FK Rapid Liberec, loňským vítězem. Ale 

v čase 14.12 hodin a posledním hvizdem roz-

hodčího do píšťalky vybuchla radost chotyň-

ských fotbalistů naplno v čele se mnou, Šup-

líkem a celou rodinou Klapků….. Náš tým FK 

Sokol Chotyně se stal neočekávaným vítězem 

velmi kvalitně obsazeného fotbalového turnaje         

Tým Rapidu Liberec jsme totiž porazili 

4:2!!!!!! A stali se celkovým vítězem meziná-

rodního turnaje. 



Ještě jednou velký dík všem, hráčům za před-

vedený výkon, rodičům za důvěru, že děti se 

mnou pustili, protože se s nimi snažíme dělat 

správnou věc a především mému trenérskému 

asistentovi „Šuplíkovi“ , který je duší našeho 

mládežnického týmu. A nesmím zapomenout 

na našeho předsedu pana Jaroslava Postla, kte-

rý nás finančně vybavil korunkami na startov-

né……...děkujeme Jardo. A v neposlední řadě 

obci a paní Mlejnecké, starostce Chotyně, kte-

rá nám pomáhá a taky dovolí tato má slova 

navždy zvěčnit v Chotyňáčku.  

        Ještě jednou díky všem. Za celý náš fot-

balový tým mladých chotyňských šampiónů -  

trenér Ivan Hrbek  
 

CHOTYŇŠTÍ  myslivci 

století. 
V sobotu 14.června letošního roku se 

v prostorách Státního hradu Grab-

štejn sešli chotyňští myslivci na slav-

nostním shromáždění k oslavě 100 let 

provozování myslivosti v obci. 

Shromáždění, nad kterým převzal zá-

štitu hejtman libereckého kraje pan 

Bc.  Martin Půta, který se také jako 

milý host tohoto shromáždění zúčast-

nil. Přítel Kynych, který zasedání řídil 

přivítal další naše milé hosty:zástupce 

ministerstva zemědělství Mgr. Dvořá-

ka, zástupce gen.ředitele Lesů ČR Ing. 

Říčáře, zástupce Krajského ředitele 

Lesů ČR p. Rákosníka, stat. nám. ředi-

telky  Všeobecné fakultní nemocnice 

Mudr. Jan Břízu,CsC, PhDr, předsedu 

Okresního mysliveckého spolku pana 

Žďárského, starostku obce paní Mlej-

neckou, starostu Hrádku p. Bc. Horin-

ku, náčelníka Centra vojenské kynolo-

gie pplk. ing. Purmenského, zástupce 

Českomoravské myslivecké jednoty 

Mudr. Novotného, Ing. Koudelku, náč. 

leteckého provozu brig. generála Ra-

du,dále naše kamarády myslivce z dru-

žebních mysliveckých spolků z okresů 

Břeclav, Ml.Boleslav, Praha- východ, 

Česká Lípa, dále manželky a přítelkyně 

myslivců. 

Poté dal slovo předsedovi chotyňských 

myslivců př. V. Krejčíkovi st., který ve 

svém projevu seznámil přítomné s hi-

storií myslivosti v obci od roku 1914. 

Minutou ticha přítomní uctili památku 

všech neznámých i známých myslivců, 

kteří pro myslivost v obci obětovali 

spoustu volného času a kteří teď loví 

v mysliveckém nebi. Byla zhodnocena 

veškerá myslivecká činnost, ať se již 

jednalo o brigády ve prospěch země-

dělství, lesů, obce ale i ve prospěch 

myslivosti.Těch hodin byly statisíce, 

respektive se nedají ani spočítat.Za 

dobrou spolupráci poděkoval Krajské-

mu úřadu, Obecnímu ůřadu, zem. pod-

niku Agro Chomutice, Agro Moravia 

Mor. N. Ves, Centru vojenské kynolo-

gie, vedení Státního hradu Grabštejn 

a všem mysliveckým kamarádům. Díky 

patří i manželkám a přítelkyním cho-

tyňských myslivců. 

Po slavnostním projevu předal předs. 

Okr. mysliveckého spolku p. Žďárský 

myslivecká vyznamenání Za zásluhy o 

myslivost III. stupně chotyňským 

členům: V. Cýrusovi ml., J. Kynychovi, 

V. Krejčíkovi ml., A. Sedláčkové, Cen-

tru vojenské kynologie Chotyně. Dva 

chotyňští myslivci – V. Krejčík st. a V. 

Cýrus  st. převzali při příležitosti ná-

rodních mysliveckých slavností 28.6. 

na zámku Ohrada myslivecké vyzna-

menání Za zásluhy I. stupně. 

Předseda V. Krejčík  st. s myslivec-

kým hospodářem V. Cýrusem st. pře-

dali Pamětní listy s pamětní medailí 

hejtmanu Lbc. kraje Bc. Půtovi, sta-

rostce obce pí Mlejnecké, Ing. Če-

chovi -zást. myslivců z Břeclavska, 

N CVK pplk. ing. Purmenskému, dále 

byly uděleny pam. medaile řediteli 

AGRO Chomutice Ing. Tichému a 

řediteli Agromoravia Ing.Fojtíkovi. 

V diskusi vystoupili hejtman Bc. Půta, 

který poděkoval za dosavadní práci a 

popřál mnoho zdaru do další stovky. 



Ing.Říčář, Mgr.Dvořák a J.Rákosník 

popřáli taktéž mnoho úspěchu v další 

myslivecké činnosti. Starostka pí. 

Mlejnecká a starosta Hrádku p. Hori-

nka poděkovali za velmi dobrou spolu-

práci a popřáli hodně zdaru do další 

stovky. Po ukončení následoval slavno-

stní oběd v prostorách jídelny Centra 

vojenské kynologie Chotyně. Poté se 

část hostů zůčastnila přijetí u staro-

sty Hrádku p. Horinky,které bylo vel-

mi srdečné a neformální.Odtud se 

skupina odebrala na trojzemí, kde by-

ly pořízeny společné snímky. 

Následoval přesun na mysliveckou cha-

tu Hubertku, kde již pro hosty a další 

návštěvníky vyhrávala kapela p. Křová-

čka z Mělníka,nejen k poslechu ale i 

k tanci na trávníku. Během programu 

se uskutečnila velmi bohatá tombola. 

Myslivecká kuchyně uspokojila vše-

chny, kteří na srnčí gulášek,řízky z di-

vočáka, klobásy a sladkosti dostali 

chuť. Akce pořádaná pod známým ná-

zvem Den otevřených dveří u myslivců 

se velmi vydařila, účastníci odcházeli 

spokojeni a o to nám - chotyňským 

myslivcům šlo. Všem se líbila i 

výstavka trofejí, písemností o 

činnosti mysliv-ců,  jakož i promítání 

filmů z činností MS Chotyně. 

Co říci na závěr? Celá společenská 

akce ke stému výročí myslivosti 

v obci, zpestřená vystoupením mysli-

veckých trubačů pod vedením p. Hej-

rala z Turnova byla velmi zdařilá , ale 

také závazkem chotyňských myslivců 

pro další činnost. 

              Václav Krejčík st.,      

předseda chotyňských myslivců 

  

Převzato z Libereckého deníku 
Chotyňský Petr Ozogán šel 

závod počtvrté. Tentokrát ho 
ale ušel celý. Deníku řekl: 

Závod je hodně o hlavě. 
Ta moje věděla, že 

tentokrát to zvládnu. 
Jako jediný ze čtyř dobrodruhů, kteří šli 
závod 1 000 Miles Adventure pěšky, do-
razil až do cíle v Nové Sedlici na Slove-
nsku. Řeč je o pětapadesátiletém Petru 
Ozogánovi z Chotyně. „Možná jsem to 
zvládl i díky tomu, že jsem závod nešel 
poprvé a tušil jsem, jak bude vše probí-
hat,“ říká. 
Proč myslíte, že je to taková 
výhoda? 
Jednoznačně proto, že jsem byl připra-
vený na to, co mě čeká. Já jsem jeden 
z mála, kteří závod absolvují od jeho 
vzniku. Poprvé jsem na něj tedy vyrazil 
v roce 2011. Tenkrát jsem ale zvládl jen 
prvních 140 kilometrů, a pak mě zlomilo 
počasí i náročná trasa. Další dva roky 
jsem došel vždy do půlky, což pravidla 
umožňují a považuje se to také za 
dokončený závod. A protože se sudý a 
lichý rok střídá start – jednou je v Če-
chách a jednou na Slovensku, měl jsem 
prošlé obě části trasy. To se mi teď hodi-
lo. Hodně mi to pomohlo dát celých tisíc 
mil. 
Co bylo nejvíc ku prospěchu? 
Asi to, že jsem dopředu věděl, jaká trasa 
mě čeká, kudy je vedena, jaké jsou tam 
podmínky. Taky jsem už tušil, kde budu 
nocovat a mohl se podle toho zařídit. 
Kde jste tedy nocoval? 
Nejčastěji na autobusových zastávkách. 
Povinnou výbavou každého závodníka je 
spacák, stan už je moc velký luxus a zá-
těž. Takže jsem hledal vždy místo, které 
je alespoň kryté a autobusové zastávky 
sloužily dobře. 
Co vás vlastně vedlo k tomu, abyste 
tenhle extrémní závod šel počtvrté? 
Jednoznačně touha zvládnout ho celý 
najednou. Od toho prvního ročníku mě 
štvalo, že jsem to vzdal. Proto jsem to 
postupně zkoušel znovu a znovu. Až do 
letošního roku. Tam už jsem předem vě-
děl, že když se nestane něco nečekaného, 



nějaký úraz nebo podobně, tak celou tra-
su dojdu. 
Jak moc jste se připravoval na cestu 
po Česko – Slovensku? 
Základ jsem musel mít, protože fyzická 
připravenost je také důležitá. Ale my-
slím si, že to není jen o šlapání a o tom 
výkonu. Podle mě je skoro důležitější 
mít tu touhu a sílu závod dokončit. A já 
jsme už tentokrát věděl, že to ujít mu-
sím. Moje tělo vědělo, že to tentokrát 
zvládnu, a tak jsem to nakonec dal. 
Kolik kilometrů jste denně ušel? 
Bylo to různé, záleželo hodně na té kon-
krétní trase. Ale poslední dny jsem šel i 
osmdesát kilometrů denně. Poslední dvě 
noci jsem navíc skoro nespal a pořád šel. 
Chtěl jsem dojít do cíle do soboty, to by-
la taková moje meta. A přiznám se, už 
jsem to chtěl mít také za sebou. 
Jak dlouho jste těch tisíc mil vlastně 
šel? 
Nakonec zhruba dvacet dní a osm hodin. 
Byl jsem posledním, kdo závod dokončil. 
Je ale jasné, že cyklisté a koloběžkáři jsou 
rychlejší. A co se týče chodců, nemohl 
jsem se s nikým srovnávat. Sice nás na 
startu závodu bylo sedm, ale těch tisíc 
mil jsem ušel jen já.  Jeden z pěších 
skončil v půlce, ostatní vzdali. 
Jste známý fotograf. Fotil jste 
cestou? 
Ani ne. Nebyl na to prostor ani síla. Ale 
natáčel jsem speciální video, ze kterého 
vznikl krátký film z mého putování. Lze 
ho najít na stránkách závodu 
www.1000miles.cz. 
 

Co je extrémní závod 
1000 Miles Adventure 

Jablonecký Jan Kopka stojí za extrém-
ním závodem 1000 Miles Adventure, 
který získává rok od roku více přízni-
vců. Vede přes celou Českou republiku 
a Slovensko a jeho trasa je promyšlená 
do detailů. „Vymyslel jsem si závod –
opravdu těžký. Postavili jsme trasu – 
opravdu náročnou. Byl to záměr, který 
měl posunout všechny účastníky do 
nové další dimenze,“ říká. 

Jak sám podotýká, ví, že všichni úča-
stníci cestou trpí. „Je to pouť! Chtěli 
jsme jim dát možnost dostat se blíž sami 
k sobě, nechat je nahlédnout do jejich 
nitra. Procitnout. Posunout se alespoň 
na chvíli zpět od civilizace a komfortu 
ke skutečnému primitivnějšímu živo-
tu,“ vysvětluje. To vše by podle něj mě-
lo závodníky vyčistit, pomoci jim lépe si 
utřídit hodnoty a nakonec jim přinést i 
radost a euforii. 
 

Fotbalový turnaj 2014 
 V sobotu 19. 7. se uskutečnil již čtvrtý 

ročník fotbalového turnaje „O pohár starostky 

Chotyně“ na našem travnatém hřišti. Počasí 

vyšlo parádně. Předchozí tři ročníky se hrály 

na umělé trávě, ale pro velký zájem týmů se 

muselo hrát na dvou hřištích. Hrálo se o pu-

tovní pohár, který mířil nejdříve do Liberce 

(rok 2008), pak do Bílého Kostela (2009) a 

vrátil se zpět do  Liberce (2010). Takže naše 

motivace byla jasná – pohár musí zůstat doma 

:o) 

Celkem se nám tedy sešlo deset týmů, 

hrálo se ve dvou skupinách systémem každý 

s každým 2x10 minut a pak play off systém 

KO pod nestranným dohledem profi rozhod-

čích. 

Chotyňáci dali dohromady pět kva-

litních týmů, zbytek se sjel z Liberce a Hrádku 

nad Nisou a bojovalo se neúprosně… 

Nechybělo napětí, radost z vítězství, ale i 

smutek z prohry… 

Ale pevně věříme, že se u nás všem líbilo, 

protože o to nám hlavně šlo – užít si to. 

Nakonec ve vysněném finále tedy 

skončily dva týmy z Chotyně a rozdaly si to o 

celkové prvenství, takže chotyňské vítězství 

bylo rovnou dvojité. 

Velké poděkování patří klukům do 

Bílého Kostela za půjčení branek, obci Cho-

tyně za podmínky k uspořádání turnaje a 

bandě chotyňských nadšenců, bez kterých by 

tento turnaj nešel vůbec uskutečnit a věřím, že 

příští rok si to dáme určitě znovu a snad obhá-

jíme titul :o) 

   Míra Zeman 

 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, 

o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 

http://www.1000miles.cz/


a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území 

obce Chotyně   

Zastupitelstvo obce Chotyně se na svém zasedání 
dne 24. června 2014 usnesením č. 4-VI/2014 u-
sneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dá-
le jen „zákon o odpadech“) a v souladu s § 10 pís. 
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
„vyhláška“): 

Čl. 1 
Základní ustanovení  

1) Tato vyhláška stanoví systém shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů vznikajících 
na území obce Chotyně, včetně nakládání se 
stavebním odpadem1.  

2) Komunálním odpadem je veškerý odpad vzni-
kající na území obce při činnosti fyzických 
osob, a který je uveden jako komunální odpad 
v Katalogu odpadů1, s výjimkou odpadů vzni-
kajících u právnických osob nebo fyzických 
osob oprávněných k podnikání. 

Čl. 2 
Třídění komunálního odpadu  

1) Komunální odpad se třídí na:  
a) tříděný odpad, kterým je  

1. papír, 
2. sklo, 
3. plasty včetně PET lahví, 
4. nápojové kartony, 
5. textil, 
6. biologicky rozložitelný odpad, 
7. kovy, 

b) nebezpečné složky komunálního 
odpadu, 
c) objemný komunální odpad, 
d) směsný komunální odpad.  

2) Směsný komunální odpad je zbylý komunální 
odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 
písm. a) až c). 

3) Nad rámec systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadů, je dána možnost odlo-
žení drobných elektrozařízení pocházejících 
z domácností, na která se vztahuje povinnost 
zpětného odběru podle zvláštního zákona.2 

Čl. 3 
Shromažďování tříděného odpadu   

                                                 
1   Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států 
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů).  

2 § 37k a 38 zákona o odpadech. 

1) Tříděný odpad je shromažďován do 
zvláštních sběrných nádob (kontejnerů).   

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou označeny 
logem oprávněné osoby, příslušnými nápisy a 
barevně odlišeny: 

a) papír - barva modrá,  
b) sklo - barva zelená, 
c) plasty včetně PET lahví - barva žlutá, 
d) nápojové kartony - barva červená, 
e) textil - barva bílá. 

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na 
obcí určených stanovištích,  a to: 

a) u restaurace U Lip 
b) u bytovek pod nádražím 
c) u bytovek u mateřské školy 
d) u činžáků u Nisy 
e) u bytovek na Grabštejně 
f) u prodejny Beta 
g) mezi činžáky a výstavbou RD 
h) u Kadlíčků na Grabštejně 

4) Biologicky rozložitelný odpad je možné od-
kládat do zvláštních sběrných nádob (kontej-
nerů) na dvou stanovištích – u restaurace U 
lip a u fotbalového hřiště u sokolovny. 

5) Kovy je celoročně možné odkládat do 
Sběrného dvora obce za prodejnou Beta. 

6) Zvláštní sběrné nádoby lze užívat výhrad-
ně pro odkládání tříděného odpadu, pro který 

jsou určeny.  

Čl. 4 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního 
odpadu 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního 
odpadu je celoročně zdarma zajišťován prostře-
dnictvím Sběrného dvora obce Chotyně za prodej-
nou Bety.  

Čl. 5 
Sběr a svoz objemného komunálního odpadu 

1) Objemný komunální odpad je takový odpad, 
který vzhledem ke svým rozměrům nemůže 
být umístěn do sběrných nádob (např. kober-
ce, matrace, nábytek).  

2) Sběr a svoz objemného komunálního odpadu 
je celoročně zdarma zajišťován prostředni-
ctvím Sběrného dvora obce Chotyně za pro-
dejnou Beta. 

Čl. 6 
Shromažďování směsného komunálního 

odpadu  

1) Směsný komunální odpad se shromažďuje 
do sběrných nádob, kterými pro účely této 
vyhlášky jsou:  

a) typizované sběrné nádoby - 
popelnice o objemu 110 l, 120 l a 



1 100 l (dále jen „typizované sběrné 
nádoby“), 

b) sběrné pytle o objemu 110 l určené 
ke shromažďování směsného komu-
nálního odpadu produkovaného v ne-
movitostech, které nejsou trvale oby-
dleny, v místech těžko přístupných 
svozové technice a dále pro případy, 
kdy pro odložení směsného komunál-
ního odpadu nepostačuje typizovaná 
sběrná nádoba (dále jen „sběrné 
pytle“). 

c) odpadkové koše, sloužící pro odklá-
dání drobného směsného komunál-
ního odpadu, které jsou umístěny na 
veřejných prostranstvích v obci.  

2) Stanoviště typizovaných sběrných nádob 
je obcí určené místo, kde jsou nádoby trvale 
nebo přechodně umístěny za účelem odstra-
nění směsného komunálního odpadu opráv-
něnou osobou. Stanoviště jsou individuální 
nebo společná pro více uživatelů. 

3) Sběrné pytle určené ke shromažďování 
směsného komunálního odpadu se po napl-
nění a zavázání odkládají v den svozu na 
svozovou trasu nebo na stanoviště typizova-
ných sběrných nádob. 

4) Směsný komunální odpad se shromažďuje 
do sběrných nádob tak, aby při manipulaci 
s nimi nevypadával. Nesmí být hutněn (např. 
sešlapáváním), zaléván vodou nebo jinak me-
chanicky nebo chemicky měněna jeho struktu-
ra. Sběrné nádoby se umisťují na stanovištích 
určených obcí tak, aby byly dobře přístupné 
pro odkládání, shromažďování a odvoz 
odpadů.  

5) Typizované sběrné nádoby, sběrné pytle a 
odpadkové koše lze užívat výhradně pro od-
kládání odpadu, na který jsou určeny.  

Čl. 7 
Zpětný odběr elektrozařízení 

Vyřazená drobná elektrozařízení pocházející z do-
mácností v kompletním stavu bez předchozího de-
montování jednotlivých částí mohou fyzické osoby 
odkládat celoročně do Sběrného dvora obce za 
prodejnou Beta. 

Čl. 8 
Nakládání se stavebním odpadem 

1) Stavební odpad je stavební a demoliční 
odpad. Stavební odpad není odpadem komu-
nálním. 

2) Stavební odpad lze použít, předat či zli-
kvidovat zákonem stanoveným způsobem.  

Čl. 9 
Zrušovací ustanovení   

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Choty-
ně o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů vznikajících na území obce Choty-
ně (katastrální území Chotyně a Grabštejn) účinná 
od 1.3.2002. 

Čl. 10 
Účinnost  

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem 
po dni jejího vyhlášení. 

Příprava železničního jízdního řádu 

Navrhované jízdní řády od 14. Prosince 2014 

vykazují dost změn: 

Trasa Liberec – Zittau nově 8.54 (nyní 8.57), 

nový spoj v 10.38, ale nestaví v Chotyni (nyní 

jezdí v 11.02 a zde staví), nový posj ve 12.32, 

zde staví (nyní ve 12.38 zde nestaví), změna o 1 

min u spoje ve 14.32 (nyní 14.33),  změna o 2 min 

u spoje v 16.33 (nyní 16.35), nově spoj v 18.33 a 

staví zde, zrušen spoj v 19.02, zrušen spoj ve 

20.35, nově spoj ve 20.52, zde staví, změna u 

spoje ve 21.35 (nyní ve 21.40), změna o 1 min u 

spoje ve 22.51 (nyní ve 22.52) 

Trasa Zittau – Liberec odjezdy o 1 min dříve u 

všech spojů , spoj v 10.35 zrušen (nově v 10.58 

z Hrádku, nestaví v Chotyni), nově spoj 

z Chotyně ve 12.34, zrušen spoj ve 13.03, nově 

spoj v 18.04, zrušen spoj v 18.35, zrušen spoj ve 

20.35, nově spoj ve 20.54. 

Případné náměty a připomínky předejte na 

Obecní úřad co nejdříve, aby bylo možné o 

důležitých připomínkách jednat. 

Obec Chotyně děkuje panu 
Michalovi Říhovi z Dolní Suché za 
sponzorské zhotovení nápisu na 
hasičské zbrojnici. 

Připomínáme, že je na OÚ 

k zapůjčení permanentka do ZOO 

Liberec pro 4 osoby. 

V srpnu začínají fotbalové zápasy. 
Sledujte plakátovací plochy a vždy 
přijďte fandit. 
 

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


