
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně  

konaného dne 27. ledna 2015 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 
 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 13 

členů zastupitelstva. 
 

2. Schvaluje všemi hlasy přítomných (13) Smlouvu 

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést 

stavbu č. IV-12-4013436 LB_Chotyně p.p.č. 

383/7, úpr. kNN. 

Jedná se o přípojku elektřiny pro nové garáže u 

bytovek pod nádražím. 

 

Hlavním bodem zasedání byla příprava rozpočtu 

na rok 2015, schvalovat se bude rozpočet na 

zasedání v únoru. 

Zasedání se také zúčastnili zájemci o vybudování 

střelnice na obecních pozemcích vedle skládky. 

Zastupitelé jsou tomuto záměru nakloněni, do 

příštího zasedání bude připravena nájemní 

smlouva. 

Dále zastupitelé diskutovali o 125. výročí založení 

Sboru dobrovolných hasičů v Chotyni. Shodli jsme 

se, že to je velké výročí a je třeba ho hezky oslavit. 

V rámci oslav Víly Nisy oslavíme i toto výročí. Pro 

děti již je na sobotu 20. června od 10 hodin pozvá-

na do sokolovny Kouzelná školka s představením 

Jak František pomohl Majdě a Petrovi zachránit 

divadlo. 

 

Výroční zpráva SDH Chotyně  

za rok 2014  
Naše jednotka se zúčastnila celkem třinácti 

zásahů. A to 6x požár, technická pomoc 4x, 

ropná havárie 1x, planý poplach 1x. Dále 

dvou námětových cvičení, a to na školu 

v Chotyni v rámci dne IZS na ZŠ Chotyně. 

Druhé cvičení proběhlo v Hrádku nad Nisou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na objekt Brána Trojzemí s mezinárodní 

účastí. 

Z výcviku bych připomenul výcvik v suchých 

oblecích na ledu a ve vodě v Hrádku, dále 

naši účast ve výcvikovém středisku HZS Vy-

soké Mýto a to v tzv. flashoverovém kontej-

neru, kde jsme na vlastní kůži zažili, jak 

fungují naše ochranné prostředky a jak zdo-

lávat požáry v uzavřených prostorech za 

vysokých teplot. Za tuto možnost bych 

chtěl poděkovat kolektivu instruktorů pod 

vedením pana Jiřího Koška z HZS LK stanice 

Liberec. 

Jako další jsme na libereckém letišti prodě-

lali výcvik plnění závěsných vaků pod vrtulní-

ky určených k hašení lesních požárů. Tímto 

nám byla rozšířena naše předurčenost i na 

tyto typy zásahů. 

Po celý rok jsme se zúčastňovali různých 

společenských akcí, kde jsme předváděli 

naši techniku a ukázky ze zásahové činnosti 

hasičů. V lednu jsme pořádali tradiční roc-

kový bál v sokolovně v Chotyni, dále se zá-

stupci našeho sboru zúčastnili spanilé jízdy 

historické hasičské techniky na počest za-

ložení prvního českého hasičského sboru ve 

Velvarech. A to jak na začátku jízdy v Hrá-

dku nad Nisou, tak na pozvání našich kama-

rádů hasičů z Cítova i slavnostního zakonče-

ní ve Velvarech. 

Letos poprvé jsme se mimo naší prezentace 

podíleli i na zajištění občerstvení na akci Ví-

la Nisa. Byla to zajímavá zkušenost a v dal-

ších letech bychom v tomto rádi pokračova-

li. V září se již tradičně konal Den otevře-

ných dveří. Před hasičskou zbrojnicí byly 

pro děti připraveny různé soutěže a atra-
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V roce 1890 byl v Chotyni založen Sbor dobrovolných hasičů. 

V roce 1950 byly Chotyně a Grabštejn spojeny do jednoho celku. 
 



kce. Byla vystavena naše technika a vybave-

ní. Pro děti byly připraveny balíčky za jejich 

snahu, pro všechny zde byla možnost občer-

stvení a kulturního programu. 

V říjnu jsme v novém termínu uspořádali náš 

rockový bál. Byla to nová zkušenost, nad 

kterou se budeme ještě zamýšlet a 

pracovat s ní.  

Zúčastnili jsme se dvou soutěží, a to okrs-

kového v PS v Oldřichově v Hájích a poháro-

vé soutěže na Dolním Sedle, kde jsme po 

létech dobili stupně vítězů krásným třetím 

místem. Mrzí mě, že letos nedošlo k pro-

hloubení spolupráce s kolegy z Hainewalde a 

doufám, že se to v příštích letech změní. 

Na závěr své zprávy chci poděkovat Obec-

nímu úřadu v čele s paní starostkou, dále 

všem organizacím spolupracujících s námi 

jak v civilní, tak i v hasičské sféře. Dále pak 

všem našim členům a přátelům, kteří nám 

pomáhají při naší práci. 

              Jan Fico 

 

Zhodnocení fotbalového 

podzimu 2014  

FK Sokol Chotyně 2012 ČOS 
 

     V podzimní části fotbalového ročníku 

2014/2015 bojovali chotyňští fotbalisté na 

čtyřech frontách. Naši nejmladší přípravkáři 

úspěšně hráli na turnajích společně s Bílým 

Kostelem nad Nisou, se kterým jsme vytvořili 

jeden tým. Starší přípravka pod naší domácí 

hlavičkou hrála společně s posilami z Hrádku 

nad Nisou podzimní turnaje se střídavými 

úspěchy. Mladší žáci velmi úspěšně reprezen-

tovali Chotyni a jsou po podzimní části okres-

ního přeboru na krásném druhém místě pouze 

o jediný bod za lídrem soutěže FK Hejnicemi. 

A náš ostrostřelec Milan Klapka dlouho vedl 

tabulku střelců a nakonec po podzimní části je 

s 27 brankami na skvělém druhém místě.  

A nakonec naši muži statečně bojovali ve III. 

třídě – jih a pohybují se těsně za polovinou 

tabulky. Takže musím všechny naše fotbalisty 

a fotbalistky pochválit a poděkovat jim za 

předvedené výkony.  

Ale nesmíme usnout na vavřínech a na jarní 

část se dobře a kvalitně připravit a pořádně a 

poctivě trénovat!! Během probíhající zimní 

přípravy posílili naše nejmenší přípravkáře tři 

noví hráči, kteří už se zapojili do tréninkového 

procesu. Během podzimu jsme posílili i řady 

našich mužů o několik hráčů, kteří jsou zatím 

přínosem v naší hře. Od 7. února čeká naše 

muže tradiční zimní turnaj na umělém povrchu 

v Hrádku nad Nisou za účasti 6 týmů. Bude to 

výborná herní, ale především kondiční přípra-

va pro jarní část, která začne 4. dubna. Naši 

mladší žáci budou mít výkop prvního jarního 

utkání doma v Chotyni v sobotu 4. dubna od 

13 hodin s týmem Sokol Doubí a muži ve stej-

ném čase hostují v Rynolticích. 

V neposlední řadě chci za celý realizační tým, 

ale i za všechny hráče poděkovat především 

paní starostce a také zaměstnancům obce, kteří 

se nám starají o fotbalový trávník. No a samo-

zřejmě nemohu a ani nechci zapomenout na 

rodiče našich mladých fotbalových nadějí, kte-

ří nás podporují na všech domácích zápasech, 

kde nám vytváří super podmínky stálým a neu-

tuchajícím fanděním a též dokonalým servi-

sem, ve kterém mají kluci zahrnuté kompletní 

občerstvení. A také tím, že nás doprovázejí na 

všech venkovních zápasech a svým fanděním 

nám vytváří téměř domácí kulisu. Děkujeme 

Vám rodičové, jste bezva. Vaši kluci z FK 

Sokol Chotyně. 

                                  Ivan Hrbek - trenér  

Naplňme misky aneb pomoct 

může každý 
Tímto článkem bych chtěla reagovat na 

uspořádanou sbírku pro pejsky a kočičky, a 

článek A. Hejlkové (prosincový Chotyňáček). 

Pomáhat a dělat dobré skutky může dneska 

už opravdu téměř každý. Nedávno jsem to-

tiž zjistila, že naplnit misku v psím útulku 

můžu pouhým kliknutím na webové stránce 

http://www.pesweb.cz/cz/naplnte-misky.   

A to zcela zdarma. Stačí jednou denně zo-

brazit tuto stránku, a naplníte 0,1 misku 

(např. 1000 uživatelů může naplnit 100 mi-

sek denně). Na stránce se objevují stati-

stiky (kolik misek už se naplnilo), ale také 

fotky z útulků, kam pytle granulí putovaly.  

A nejen to, na stránce si můžete přečíst 

zajímavé články o psech, jejich výcviku i 

http://www.pesweb.cz/cz/naplnte-misky


zdraví, nebo si třeba prohlédnout kalendář 

psích akcí.  

Pro ty co by chtěli čtyřnohého společníka 

domů 

 Aby toho nebylo málo, je tu i spousta pří-

spěvků přímo z útulků, kde si můžete jejich 

pejsky prohlédnout, přečíst si jak se do 

útulku dostali, ale i kolik jim je a co všechno 

umí. V tabulce je potom hezky znázorněno, 

jestli je pejsek vhodný na zahradu, nebo do 

bytu, jestli se hodí k malým dětem, k jiným 

psům nebo jestli snese i kočky. Proto jestli 

jste doteď váhali se do nějakého útulku 

rozjet nebo ne, po zhlédnutí pár těch chlu-

páčů už určitě budete mít jasno a předem 

vybráno (do útulku můžete napřed i napsat). 

Nejspíš bych ještě mohla dlouho vyjmeno-

vávat, co na stránce najdete, ale věřím, že 

si www.pesweb.cz sami prohlédnete, a na-

plníte misku. Protože dělat dobré skutky je 

už v dnešní době tak snadné … 

                                Lucie Postlová 

 

  
 Diakonie Broumov,  

 sociální družstvo 
  Více na  www: diakoniebroumov.org, 

www.facebook.com/broumovdiakonie 

 VYHLAŠUJE 

 SBÍRKU  POUŽITÉHO  

OŠACENÍ 
Letního a zimn. oblečení /dámské, pánské,dětské/ 

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  

Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám 

odřezky a zbytky látek) 

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše 

nepoškozené 

Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 

Obuv – veškerou nepoškozenou 

Hračky – nepoškozené a kompletní 

Peří, péřové přikrývky a polštáře 

Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 

Knihy 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

ledničky, televize, počítače, , matrace, 

koberce – z ekologických důvodů 

nábytek 

znečištěný a vlhký textil 
 

Sbírka se uskuteční : 
 

dne:  pátek 6. 3. a sobota 7.3. 2015   

 

čas:    vždy od 10.00 do 16.00 hod 

 

místo:    Hasičská zbrojnice Chotyně 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či 

krabic, aby se nepoškodily transportem 
 

Historie 

Mezinárodní železnice 

Liberec–Žitava-Varnsdorf 
Pavel Vursta 

1. Úvod 
I když dnes vnímáme železnici jako ucelenou 

síť tratí, v počátcích jejího budování a 

v průběhu postupného propojování jednotli-

vých úseků tomu tak nebylo. Dnes rozlišuje-

me  úseky s jinou traťovou rozchodností ne-

bo úseky zajímavé z hlediska lokálního pro-

vozu, historie či turistiky.  Když konstruk-

tér George Stephenson v září roku 1825 ří-

dil první vlak tažený parní lokomotivou, ni-

kdo ještě netušil, že byl položen základ pro 

budování železnic. Tato událost se odrazila i 

v tehdejším Rakousku a na naše území přijel 

první vlak po trati Severní dráhy císaře Fer-

dinanda vedoucí z Vídně do Břeclavi, dne  

6. 6. 1839. Všechny postupně budované 

žele-zniční tratě a úseky mají své osudy i 

příbě-hy, které provázely jejich zrod, 

výstavbu i vývoj. 

Mezinárodní železnice z Liberce do Žitavy a 

dále do Varnsdorfu je mimořádně zajímavá a 

můžeme říci, že v několika oblastech je do-

konce unikátní. Takzvaná žitavská železnice 

byla bezesporu první cizozemskou železnicí 

v Čechách. Nadto ji vybudovala a provozova-

la cizí soukromá společnost a později cizí 

stát až do roku 1945. Je jednou z mála tra-

tí, na níž se provozovala a stále provozuje 

peážní doprava (název pro vnitrostátní žele-

http://www.pesweb.cz/


zniční dopravu mezi dvěma místy na území 

jednoho státu přes území druhého státu na 

základě dohodnutých podmínek). 

V roce 1859  byla druhou železniční tratí 

spojující průmyslový Liberec, a tak se stala 

přirozeným pokračováním první tratě, která 

vedla z Pardubic do Liberce. Tím se vyhově-

lo dlouholeté a urputné snaze průmyslových 

kruhů, které chtěly dopravně spojit kulturní 

a průmyslová centra tehdejšího Saska a 

spo-jit se tak s dalšími německými státy. 

Pro Sasko bylo spojení s Rakouskem rovněž 

vý-hodné, a proto i po letech nepřetržitého 

provozu, při kterém se projevily politické i 

společenské poměry, zůstala tato meziná-

rodní železnice dopravním pojmem s jisto-

tou účelnosti i dobrými vyhlídkami. 
 

Pokračování příště kap. č. 2 Těžkosti zrodu 
 

Budova mateřské školy 
Jak již jsem psala, začne se v dubnu zate-

plovat budova mateřské školy. Nyní řešíme 

barevnost a vůbec vzhled celé budovy. Na 

obecním úřadu je plánek celé budovy a po-

kud by někdo měl chuť udělat návrh, může 

si pro plánek přijít. Začátkem března už 

musíme firmě říct, pro jaké barvy jsme se 

rozhodli, takže vaše návrhy potřebuji mít do 

konce února. 
 

Poděkování 
Děkuji tatínkovi Vojty Gromanna panu 

Danielovi Gromannovi, že sehnal 

materiál a opravil nábytek ve školní 

družině. 

Díky moc. 

starostka 

 

Tělocvičná jednota Sokol Chotyně 
vás zve na 

 

KVĚTINOVÝ PLES 
v sobotu 14. února 2015 od 20.00 

hodin v sokolovně v Chotyni 

hraje BOHEMIA UNIVERSAL 
BAND a od půlnoci DJ Drek 

Bohatá tombola 
Vstupné 130,- Kč, předprodej na Obecním 
úřadu v Chotyni a v Hrádku nad Nisou 

v Bráně Trojzemí 

 

Tělocvičná jednota Sokol Chotyně zve 

všechny děti na 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 
v neděli 15. února 2015 od 14 hodin 

v sokolovně v Chotyni 

 

Masopust a vepřové hody 

v Hrádku nad Nisou 
14. února od 10 hodin, začátek u radnice 

Průvod vyrazí v 10 hodin od radnice, 

pokračovat bude k hasičské zbrojnici, 

v průvodu bude hrát Chotyňská 12°. Těší se 

na každou masku, která přijde průvod 

podpořit. 

Vepřové hody 
Hasičská zbrojnice od 9 do 16 hodin 

V hasičské zbrojnici cca od 13 hodin 

zahrají:  

Chotyňská 12°(dechovka) 

Rozina + Věrka + Poživační samci 

(staropražské písničky) 

J + V Country Styl (country) 

 

V úterý dne 24. února 2015 se koná od 

18.30 hodin v restauraci Klub 

Veřejné zasedání 

zastupitelstva obce 
 

Program bude upřesněn na plakátech 
 
 
 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační  
číslo MK ČR E 11 793. 


