
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 21. dubna 2015. 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 12 

členů zastupitelstva. 
 

2. Schvaluje všemi hlasy darovací smlouvu č.j.  

OLP/730/2012 mezi Libereckým krajem a obcí  

Chotyně na p.p.č. 1076/5 o výměře 10 102 m2  

a p.p.č. 1083/2 o výměře 3 092 m2, obě ostatní  

plocha, způsob využití silnice v k.ú. Chotyně a  

obec Chotyně. Dále je předmětem daru stavba  

silnice ev.č. III/2715 a most č. 2715-3 na uvede- 

ných pozemcích. 

Jedná se o tzv. Dlouhou mez a mostek přes potok  

na začátku Dlouhé meze. 
 

3. Schvaluje všemi hlasy hospodaření obce v roce  

2014, kdy příjmy byly ve výši 19 339 534,- Kč,  

což je 100,7 % plánovaného rozpočtu a výdaje  

byly ve výši 17 404 774,- Kč, což je 99,40 %  

plánovaného rozpočtu. Dále je součástí výdajů  

splátka jistiny úvěru na Dům s pečovatelskou 

 službou ve výši 1 644 797,60 Kč a částka  

253 403,37 Kč, což jsou výdaje za postavené  

garáže – tato částka bude uhrazena od budoucích  

majitelů garáží po kolaudaci garáží v roce 2015. 

Schvaluje všemi hlasy Závěrku obce za rok 2014  

bez výhrad. 
 

4. Schvaluje všemi hlasy  hospodaření Základní  

školy a Mateřské školy Chotyně, přísp. org. Výno- 

sy v roce 2014 byly ve výši 6 221 512,73 Kč,  

náklady byly ve výši 6 185 955,88 Kč. Zisk ve výši  

35 556,85 Kč je použit na snížení ztráty hospoda- 

ření PO od roku 2003.  

Schvaluje všemi hlasy Roční účetní závěrku ZŠ a  

MŠ Chotyně dle Vyhlášky č. 220/2013 Sb. 
 

5. Schvaluje všemi hlasy Zprávu o výsledku pře- 

zkoumání hospodaření obce Chotyně za rok  

2014,  kterou provedl odbor kontroly Krajského  

úřadu Libereckého kraje  bez výhrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Schvaluje všemi hlasy Kontrolní protokol č.  

1/2015/VSK Základní školy a Mateřské školy  

Chotyně, příspěvkové organizace.  
 

7. Schvaluje 11 hlasy (1 se zdržel) prodeje těchto  

nemovitostí: 

prodej p.p.č. 251/13, jiná plocha o výměře 1 330  

m2 v k.ú. Grabštejn za částku 226 100,- Kč, 

prodej p.p.č. 251/12, jiná plocha o výměře  1 364  

m2 v k.ú. Grabštejn za částku  190 960,- Kč, 

prodej p.p.č. 251/11, jiná plocha o výměře 1 341  

m2 v k.ú. Grabštejn za částku 227 970,- Kč. 
 

Schvaluje všemi hlasy prodej p.p.č. 315/61, orná  

půda o výměře 47 m2 v k.ú. Chotyně za částku   

1 175,- Kč. 
 

8. Schvaluje všemi hlasy dary na sportovní činnost  

– 7 jednotlivců (M. Daňko, Z. Daňková, A. Ada- 

mová, Z. Šmudlová, J. Čížek, A. Škrašková, M.  

Engel)   - každému jednotlivci dar ve výši 3 000,-  

Kč a 2 oddíly (SK Šmidliboys  Chotyně a FK Cho- 

tyně 2012) – oddílům částku 12 500,- Kč na oddíl. 

Dále v Chotyňáčkovi úspěchy našich sportovců,  

kteří získali dar na svoji činnost. 
 

9. Bere na vědomí vypsání veřejné sbírky  „Váží- 

me si našich hasičů“.  
 

10. Schvaluje všemi hlasy 1. změnu rozpočtu na  

rok 2015: 

Příjmy 

daň z příjmu právn. osob za obec        + 811 110,- 

ostatní správa v zemědělství           +   28 000,- 

nebytové hospodářství                        +   30 000,- 

pohřebnictví             +   10 000,- 

komunální služby a územní rozvoj (prodeje poz.)

               + 500 000,- 

činnost místní správy             +     5 000,- 

příspěvek na komun. volby         +     3 542,50 

celkem příjmy                   + 1 387 652,50  

 

Výdaje  

nebytové hospodářství             +    10 000,- 

platby daní (z příjmu PO + DPH)         +  820 000,- 

celkem výdaje              +  830 000,- 

Ročník 23                     Květen 2015                      ZDARMA 

 

V roce 1890 byl v Chotyni založen Sbor dobrovolných hasičů. 

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



Úspěchy našich sportovců 
Miroslav Daňko 

V roce 2014 jsem odběhl některé závody 

v rámci série RUNCZECH. Dále oblastní zá-

vody v okolí. Zúčastnil jsem se také několika 

triatlonových závodů. 

Odběhnuté závody v roce 2014: 

1. Lotharův běh – Děčín 11 km – 2. místo 

2. Nový Bor 10 km – 1. místo 

3. Pražský půlmaratón – 83. místo z 12 500 

startujících, čas 1.18 (RUNCZECH) 

4. Brnišťský půlmaratón – 1. místo 

5. Běh údolím samoty – Radvanec – 1. místo 

6. Maratón Praha – 21. Čech, čas 2.46 

(RUNCZECH) 

7. Běh rumburské vzpoury – půlmaratón – 2. 

místo 

8. Triatlon Povrly – 2. místo 

9. Triatlon Jiříkov – 2. místo 

10. Krásná Lípa – čtvrtmaratón – 1. místo 

11. Večerní 10 km Prahou – 7. Čech, čas 

34.40 (RUNCZECH) 

12. Půlmaraton Ústí nad Labem – 29. místo 

celkem, čas 1.17.40 (RUNCZECH) 

13. Běh Žitava – Hrádek – 2. místo 

14. Běh kolem Lemberka – 3. místo 

15. Běh Sosnová – čtvrtmaraton – 2. místo 

16. Žandovská desítka – 2. místo 

17. Silvestrovský běh Hrádek n.N. – 1. místo 

Odběhnuté závody v roce 2015: 

1. Nový Bor 10 km – 1. místo 

2. Půlmaraton Praha – 50. místo celkem, 16. 

Čech, čas 1.16.02 (RUNCZECH) z 12 500 

závodníků. 

Tento rok chci nadále běhat sérii závodů 

RUNCZECH (maraton Praha, večerní 10 km 

Prahou, půlmaratón Ústí nad Labem). 

Zúčastním se také většiny oblastních závo-

dů a přes léto několika triatlonů. 
 

Zuzana Daňková 

V minulém roce jsem se zúčastnila své první 

běžecké sezóny. Odběhla jsem několik ob-

lastních závodů, v některých případech cel-

kem úspěšné. Běhání je nyní mým koníčkem, 

i když vzhledem k návratu do práce po 

mate-řské, je to dost náročné. Snažím se 

nadále pravidelně trénovat a věřím, že i 

v tomto ro-ce 2015 absolvuji několik 

vytipovaných závo-dů (určitě to budou 

závody v rámci RUN-CZECH – štafeta – 10 

km na maratonu Praha, večerní 10 km 

Prahou a půl-maratón Ústí n. L. – tam bych 

se ráda pokusila zlepšit svůj osobák 

z letošního Pražského půlmaratonu). Dále se 

také zúčastním některých oblast-ních 

závodů s manželem. 

Odběhnuté  závody v roce 2014: 

1. Podještědská hodinovka – Jablonné 

v Podj. – 1. místo (uběhla jsem 12 998 m a 

vytvořila nový rekord závodu v ženské 

kategorii) 

2. Polevský běh – Polevsko 10 km – 5. místo 

3. Běh údolím samoty – Radvanec – 6. místo 

4. Běh Kamenickým Šenovem – 6. místo 

5. Běh rumburské vzpoury – půlmaratón (můj 

první) – 2. místo, čas 1.52 

6. Běh Sosnová – čtvrtmaraton  - 10. místo 

7. Běh Doksy – červený okruh – 3. místo 

8. Žandovská  desítka – 5. místo 

9. Běh Žitava – Hrádek – 1. místo 

10. Silvestrovský běh Hrádek n.N. – 2. místo 

Odběhnuté závody v roce 2015: 

1. Pražský půlmaratón – 146. místo z nece-

lých 3 000 startujících žen, čas 1.42.10 
 

Andrea Adamová 

Žádám o dar na sportovní činnost pro dceru 

Andreu. Andrea se pět let věnuje mažoret-

kovému sportu a twirlingu (tanec s hůlkou) a 

pravidelně se účastní soutěží skupin i jedno-

tlivců. V případě schválení by byl dar použit 

na twirlingové šaty, boty a náklady spojené 

s účastí na soustředění a soutěžích. 

Úspěchy v roce 2014: 

1. Soutěž o Pohár mažoretek zlaté Prahy – 

2. místo 

2. Národní šampionát mažoretek duo – 8. 

místo 

3. Liberecký pohár v twirlingu sólo – 2. mí-

sto, duo – 2. místo 

Úspěchy v roce 2015: 

1. Mistrovství ČR – twirling sólo – 3. místo, 

duo – 1. místo 



2. Národní šampionát mažoretek duo – 6. 

místo, postup na Mistrovství ČR 

Plán sportovních akcí na rok 2015: 

Mistrovství ČR – mažoretky (Ronov nad 

Doubravou) 

Soustředění mažoretek (Sloup v Čechách) 
 

Zuzana Šmudlová 

Již 15 let se zabývám sportovní kynologií, 

v níž mám složeno několik zkoušek z výkonu. 

Z toho se poslední dva roky aktivně věnuji 

Agility a to nejen jako závodník, ale i jako 

trenér. Agility je nesmírně atraktivní a zá-

bavný psí sport, kdy pes pod vedením svého 

psovoda v co nejrychlejším čase a správném 

pořadí překonává různé druhy překážek. 

Sportovní úspěchy v roce 2014: 

1. Cvikovské Agility – 2x 3. místo 

2. Agiletec Hrádek n.N. – 2. místo 

Sportovní úspěchy v roce 2015: 

1. O nejrychlejší tlapku Točník  - 1. místo 

Plán na rok 2015: 

Čarodějnické hopsání 

O Jirkovskou májku 

Pňovský skokan 

Tři studně 

Nymburk 

Agiletec Hrádek n.N. a další 
 

Jan Čížek 

Závodně plavu za oddíl TJ Slavia Liberec. 

V uplynulé sezóně jsem opět dosáhl zlepšení 

svých výkonů. Následující sezonu se hodlám 

více věnovat triatlonu. 

Sportovní výsledky 2014 – 2015: 

1. Západočeský pohár – Plzeň (mezinárodní) 

– 10. místo 200 Z, 10. místo 50 Z 

2. Oblastní přebor Severních Čech – Jablo-

nec n.N. – 1. místo 200 Z, 4. místo 200 VZ 

3. Auto Enge triatlon Hrádek n.N. – 1. místo 

junioři 

4. Mezi oddílové závody SILi – BiJa – Jablo-

nec n.N. – 1. místo 50 M (vůbec 6. Nejlepší 

čas v historických tabulkách TJ Slavie 

Liberec 00:29,7 s) a 1. místo 200 Z 

5. Oblastní přebor Severních Čech – Lito-

měřice – 7. místo 200 Z, 8. místo 400 VZ 

6. Zimní cena Varnsdorfu – 2. místo 200 VZ 

a 4. místo 50 Z 

7. Mistrovství ČR 1. Kolo – Severní Čechy – 

8. místo 200 Z a 8. místo 100 Z 

8. Cena TJ Bižuterie a města Jablonec n.N. 

– 3. místo 100 PZ, 1. místo 100 Z a 2. místo 

200 VZ 

Plán sportovních akcí pro rok 2015: 

Jarní cena Slavie Liberec 

Oblastní přebory Česká Lípa 

Triatlon Stráž pod Ralskem ČP 

Triatlon Jablonec n.N. ČP 

Triatlon Mělník ČP 

TRIPrague (mezinárodní) 

Auto Enge Triatlon Hrádek n.N. 

Minulou sezonu se mi nepodařilo splnit úplný 

plán sportovních akcí a účastnit se někte-

rých plánovaných závodů vlivem poranění 

levého kolene. 

Mým cílem pro rok 2015 je splnit limit B do 

Sportovního centra mládeže České republi-

ky a úspěšně absolvovat všechny uvedené 

zá-vody. Dar chci použít na dílčí pokrytí 

nákla-dů za přípravu a starty v triatlonech 

v roce 2015 a účast na prestižních 

mezinárodních závodech TRIPrague 2015. 
 

Andrea Škrašková 

Golfu se věnuji již řadu let. Cílem bylo zúča-

stnit se řady turnajů. I v zimních měsících 

jsem trénovala na svém zlepšení v liberec-

kém golfovém centru se svým trenérem. 

Některá umístění: 

1. GCG podzimní turnaj – 2. místo 

2. GCG Grabštejn cup – 1. místo 

3. GCG 4. Poslední – 1. místo 

4. Série čtyř turnajů „Grabštejn cup“ – 1. 

místo 

Zúčastnila jsem se: 

2. ligy družstev mužů a žen Nová Amerika 

(Jaroměř) 

2. ligy družstev mužů a žen Ostravice 

(Ostrava) 

Celoroční soutěže v jamkové hře na GC 

Grabštejn 

Tipsport pohár mistrů – Konopiště – 18. 

místo 



Také jsem se stala mistryní klubu pro rok 

2014. Pro tento rok se opět chystám zúča-

stnit se řad turnajů. Největším cílem je pro 

mě postoupit do 1. Ligy družstev, zvítězit 

v turnaji o mistryni klubu a bojovat o co 

nejlepší umístění na Poháru mistrů na Kono-

pišti. Můj aktuální hrací handicap je 3,6. 
 

Martin Engel 

Začal jsem se golfu věnovat začátkem roku 

2014. Mé domácí hřiště je na Grabštejně. 

Od začátku se snažím zlepšovat svou hru a 

trénovat na 100%. Můj aktuální handicap je 

13,1. První letošní zimu jsem trénoval v indo-

oru v Liberci. V letošním roce se chci zamě-

řit na vyrovnanost výsledků na hřišti Grab-

štejn a také na dalších hřištích. Na hřišti 

Golf club Grabštejn mám za rok 2014 ode-

hraných 20 turnajů. Zúčastnil jsem se i 

Dětské severovýchodní tour (DTSV). Je to 

okruh turnajů po severu Čech, který je vý-

konnostně obsazen. Letos se chci zúčastnit 

všech turnajů na Grabštejně a na DTSV. 

Mé nejlepší výsledky v roce 2014: 

1. Golf Resort Ypsilon – DTSV – 3. místo 

2. IV. Velikonoční GCG v 2. kat. – 1. místo 

3. Podještědská golfová tour GCG v 3. kat. – 

1. místo 

4. Medard Open GCG v 2. kat. – 1. místo 

5. Greenkeeper cup 2014 GCG – 3. místo 

6. Mistrovství klubu GCG na rány – 1. místo 

Zúčastnil jsem se i Turnaje mistrů na Kono-

pišti. Byl jsem vyhlášen skokanem roku na 

17.-18. místě z 16 158 golfistů. 

Plán pro rok 2015 – zúčastnit se a umístit 

v předních pozicích DTSV a zlepšit svůj 

výkon. 
 

SK Šmidliboys 

SK Šmidliboys byl založen v roce 2009 sku-

pinou nadšenců z řad chotyňských obyvatel, 

ale i sportovců z jiných měst, především Li-

berce. V roce 2010 jsme vybudovali antuko-

vý kurt, který je centrem veškerého nohej-

balového dění našeho oddílu. Od sezóny 

2011  jsme se zařadily mezi oddíly, které 

hrají krajskou soutěž. Tu se nám podařilo 

již tři-krát vyhrát, ale do II. ligy postoupilo 

naše družstvo až v roce 2014. 

Účast v druholigové soutěži je prestižní zá-

ležitostí s působností v celé ČR. To s sebou 

přineslo i velké finanční zatížení. I přes tu-

to skutečnost se nám podařilo vybudovat 

zázemí pro hráče. V jedné buňce jsme vybu-

dovali šatnu a oddělený prostor pro rozhod-

čí. Toto vše si vyžádala účast ve II. lize. I 

když jsme po počátečních úspěších, díky 

malému počtu hráčů, neobstáli v soutěži 

tak, jak bychom si přáli, neodradilo nás to, 

protože jména našeho družstva, našich hrá-

čů, ale i obce Chotyně už z historických ta-

bulek nikdo nevymaže. V letošním roce se 

opět plně zařadíme do krajské soutěže, kde 

se naše B družstvo umístilo v roce 2014 na 

pěkném druhém místě. V letošním roce by-

chom chtěli vybudovat přípojku vody a ele-

ktrické energie, což se nám v roce 2014 ne-

podařilo. V roce 2015 budeme opět bojovat 

o úspěchy v krajské soutěži a snažit se o 

práci s mládeží. Oddíl má v současné době 

celkem 22 členů. Naší snahou bude finančně 

zabezpečit zejména provoz antukového kur-

tu (nákup antuky, sítí, balónů, již zmiňované 

přípojky), zabezpečit prostředky na dopra-

vy dorostu na jejich turnaje a nákup nových 

dresů. 

Jaromír Moravec, předseda SK Šmidliboys 

Chotyně 
 

T. J. Sokol Chotyně – Klub fotbalu 

Klub vznikl v létě roku 2012. Nyní registruje 

73 členů a 9 hostujících fotbalistů a přízni-

vců fotbalu od 6 do 63 let, z toho 50 dospě-

lých hráčů a funkcionářů, 32 dětí a mládeže. 

Klub hraje soutěž dospělých FAČR III. tří-

da Jih okresu Liberec. Mládež hraje soutě-

že FAČR a to: okresní přebor mladší přípra-

vky spolu s Bílým Kostelem, okresní přebor 

starší přípravky spolu s Hrádkem nad Nisou, 

okresní přebor mladších žáků a také kraj-

skou I. A třídu mladších žáků s Hrádkem n. 

N. Nyní máme 3 licencované trenéry dětí i 

dospělých. K domácím utkáním jsou potřeba 

i registrovaní členové, kteří se starají zej-



ména o pořadatelskou činnost. Ke svému pů-

sobení, přípravě a tréninkům užíváme místní 

sokolovnu jako členové Sokola Chotyně a 

obecní travnaté fotbalové hřiště.  Na domá-

cí zápasy chodí povzbuzovat kolem 100 ob-

čanů Chotyně. Klub si za krátkou historii 

vybudoval dobré jméno na Okresním fotba-

lovém svaze a zároveň u sousedících klubů, 

se kterými při své činnosti spolupracuje. 

Klub spolupracuje s místními organizacemi 

při jejich činnosti a pořádání kulturních a 

společenských akcí. Zároveň s obcí a to zej-

ména na údržbě a vylepšování hřiště. Také 

pracujeme  v Sokole na zajištění činnosti 

Sokola a při pořádaných akcích Sokola. 

Podporu žádáme na provoz klubu, který spo-

čívá zejména ve vybavení hřiště (lajnování, 

oplocení hřiště, drobné údržbě), tak platbu 

poloprofesionálních rozhodčích či tréninko-

vé pomůcky jako například míče, dresy i čle-

nské poplatky a poplatky za účast na turna-

jích. Nabízíme spolupráci při zajištění akcí 

pořádaných obcí. Prezentujeme naši obec 

při domácích i venkovních zápasech našich 

tý-mů. Spolupracujeme s obecní školou při 

pří-pravě a výchově mládeže k fotbalu a 

sportu všeobecně. 

Naši členové se podílejí finančně na zajiště-

ní 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 travnatého fotbalového hřiště 

v Chotyni a majetku Sokola. Provozujeme 

facebookové stránky FK Chotyně a FK Cho-

tyně „mladší žáci“. 

Jaroslav Postl, předseda TJ Sokol Chotyně 

– ČOS, FK Chotyně 212 

 

Výroční členská schůze 
Mysliveckého sdružení Chotyně 

Ze zprávy předsedy MS Václava Krejčíka st. 
Uplynulý rok byl pro nás myslivce velkým 
svátkem, neboť jsme slavili 100. výročí provo-
zování myslivosti v obci Chotyni. Myslím si, 
že tyto oslavy proběhly důstojně a ke spokoje-
nosti všech účastníků. Chtěl bych z tohoto 
místa poděkovat všem, kteří se na přípravě a 

organizaci podíleli, poděkování patří vedení 
Státního hradu Grabštejn a Centru vojenské 
kynologie, kteří nám propůjčili prostory pro 
konání oslav, díky patří i našim sponzorům, 
Obecnímu úřadu, Krajskému úřadu a všem 
významným hostům, kteří nás poctili svojí 
účastí, včetně hejtmana pana Půty. Po slavno-
stním shromáždění proběhl Den otevřených 
dveří na chatě Hubertka s obrovským zájmem 
a účastí široké veřejnosti. Uspořádali jsme tra-
diční 26. Myslivecký ples s velice kladným ho-
dnocením veřejnosti. Naši někteří členové se 
aktivně zapojili při Dni dětí v obci. Někteří 
členové se opět zúčastnili zájezdu k našim 
přátelům na jižní Moravu. Uspořádali jsme 
k MDŽ setkání manželek a přítelkyň. Kladně 
hodnotím spolupráci s OÚ, HS, okolními MS a 
LČR a CVK, díky jim za ni. 
Hodnotím-li tedy uplynulý rok, konstatuji, že 
byl vydařený a o co nám především šlo, aby 
široká veřejnost nás neposuzovala jen jako 
vrahy zvěře, jak se to stále častěji objevuje ve 
sdělovacích prostředcích. Mám za to, že naším 
přístupem a chováním přispíváme ke změně 
pohledu na nás myslivce. O pravém poslání 
naší myslivosti vás podrobněji seznámí další 
členové. 

 
Ze zprávy mysliveckého hospodáře Vlasti-
mila Cýruse st. 
Stále hospodaříme v honitbě Chotyně – Dolní 
Suchá, kterou máme pronajatou od Honební-
ho společenstva Chotyně o celkové výměře 
1 402 ha, z toho je 520 ha les, 309 ha louky, 492 
ha orná půda a 80 ha ostatní plochy. Dle záko-
na 449/2001 Sb. a příslušných prováděcích vy-
hlášek je naše honitba zařazena do III. bonitní 
třídy s těmito normovanými stavy zvěře: srnčí 
68 ks celkem a z toho 25 ks srnců, 25 ks srn a 
18 ks srnčat, zaječí 13 ks a bažantí 13 ks. Zvěř 
černá a vysoká v naší honitbě normována ne-
ní, neboť nemáme víc jak 300 ha souvislé lesní 
plochy, která je podmínkou pro hospodaření 
s touto zvěří. 
Teď jak vypadal skutečný odlov zvěře: srnčí 
zvěř – plán nám ukládal slovit 36 ks srnčí zvě-
ře a to takto, srnci 14ks, srny 13 ks, srnčata 9 
ks. Skutečně bylo sloveno 16 ks srnci, 8 ks sr-
ny  a 4 ks srnčata, celkem 28 ks. K tomu je 
třeba započíst zatím 9 ks úhynu této zvěře – 3 
ks srny a 6 ks srnčat. Srnčata jsou z převážně 
části uhynulá při sekání pícnin. Krkavci a 
dravci nám místo, kde leží posekaná zvěř, 



přesně ukáží. Není se co divit, když vidíte, 
jaký mají záběr a jakou rychlostí jezdí trakto-
ry, řidič tak ani neví, jestli něco posekal. 
V honitbě máme 15 krmelců + 1 malý 
krmeleček, polovinu těchto zařízení krmí 
důchodci, někteří starší 70-ti let. Ale bohužel 
při dnešním průměrném věku členů našeho 
sdružení, který činí 54 let, to není ani jinak 
možné. 
Z jelení zvěře bylo sloveno 1 jelen, 3 laně a 4x 
kolouch. Černé zvěře bylo sloveno 14 ks lon-
čáků a 43 ks selat. I když zaznívají hlasy, že 
černé zvěře je méně než v minulých letech, tak 
je třeba říci, že tato zvěř se pohybovala v obci 
(údajně několikrát) za bílého dne, viděl jsem 
fotky na mobilním telefonu. Důvod, proč to 
tak bylo, jsem myslím dostatečně vysvětlil na 
veřejném zasedání zastupitelstva. Je třeba do-
dat, že výskytem černé zvěře v obci nevznikla 
žádná škoda na majetku občanů ani na sporto-
vním areálu obce. Znovu pro vysvětlenou 
uvádím, že černá zvěř přenáší Aujezského 
chorobu. Tato nemoc není na člověka přenos-
ná, ale přenosná je na psy. Proto je nutné při 
lovu černé zvěře postupovat velice opatrně, 
nenechávat psa olizovat barvu zvěře, neboť 
pokud tuto nemoc pes dostane, tak během ně-
kolika dní hyne, protože není léku proti této 
nemoci. 
Stavy drobné zvěře jsou v naší honitbě, ale i 
v celé republice na tak nízké úrovni, že není 
možné pořádat společný hon na drobnou 
zvěř. Pouze v měsíci listopadu jsme uskuteč-
nili lov kachen. Ulovené kachny byly použity 
do tombol naháněk a 26. mysliveckého plesu. 
Při těchto akcích bylo uloveno 18 kachen. 
Když vše sečteme, tak v roce 2014 bylo slove-
no 2 282 kg zvěřiny, což představuje 1,63 
kg/ha honební plochy, což je o 11,5% méně 
jak v roce 2013. Zvěřinu jsme z převážně části 
prodali (cca 54 000,- Kč) nebo použili pro akce 
mysliveckého spolku – tomboly, vaření na 
myslivecké akce (naháňky, ples, 100-leté vý-
ročí myslivosti a jiné). Děláme to proto, aby-
chom získali finanční prostředky pro chod 
spolku a nemuseli zvyšovat členský příspě-
vek, který činí 3 000,- Kč pro každého člena i 
hosta bez rozdílu. Vždyť jenom roční nájemné 
za honitbu činí bezmála 120 000,- Kč. 
Abychom měli odstřel loňského roku úplný, 
bylo uloveno 22 lišek, což je na úrovni roku 
předešlého. 

V minulém roce jsme se hlavně zaměřili na 
opravu a výstavbu nových zařízení především 
v úseku Bílé kameny, kde nám vandalové 
nebo spíše ubožáci podřezali 5 ks nových 
kazatelen. Všechno se nám podařilo opravit a 
zase na stejná místa postavit. Další nová 
kazatelna byla po souhlasu honebního 
společenstva postavena hlavně zásluhou T. 
Libnara a V. Cýruse ml. v úseku Černý les na 
místě nefunkčního starého posedu. Tímto 
směrem bych si představoval do budoucna 
výměnu starých zařízení. Zde je potřeba také 
připomenout, že myslivci fungují bez 
podpory státu, starají se o zvěř a její životní 
prostor ve svém volném čase a ze svého a to 
by nemělo být donekonečna pokládáno za 
samozřejmost. Zde myslím nastal čas, 
abychom začali vystupovat o poznání 
sebevědoměji a nebáli se nahlas připomenout, 
že výkon práva myslivosti představuje vysoké 
náklady z hlediska času, financí a osobní 
kvalifikace. 
 

Mezinárodní železnice 

Liberec – Žitava – Varnsdorf 
Pavel Vursta 

Pokračování 

7. Železnice žije dál 
Poválečné územní uspořádání se dotklo i pů-

vodní páteřní žitavské železnice, která 

s prodloužením do Varnsdorfu, odkud se 

vrací na území České republiky a dále pokra-

čuje do Rybniště, vede přes tři státy. 

V tomto „trojzemí“ má trať z Liberce až do 

Varnsdorfu celkem 13 stanic a zastávek. Na 

této trati, dnes vedené pod číslem 089, byla 

zavedena takzvaná peážní doprava, což zna-

mená, že trať je provozována nebo projíž-

děna na cizím státním území železniční 

správou sousední země. Týká se to jak osob-

ní, tak nákladní dopravy. Peážní doprava ne-

byla na této trati ničím novým, neboť již od 

roku 1869 až do obsazení Sudet roku 1938 

byla trať v saském majetku a v označených 

vagonech na ní byla provozována peážní do-

prava bez celních a pasových formalit. Ten-

to provoz přes dnešní Polsko a Německo byl 

obnoven až v roce 1951. Tomuto celkem logi-

ckému opatření předcházela „Smlouva o pri-



vilegované železniční dopravě na traťových 

úsecích Seifhennersdorf-Grossschönau 

přes Varnsdorf a Liberec – Varnsdorf přes 

Žitavu“. Zahájení poválečné peážní dopravy 

bylo poplatné své době a pojato jako velko-

lepá událost. V roce 1956 byl systém dopra-

vy upraven a ačkoliv se upravil podle původ-

ních dohod, cestujícím znepříjemňovaly ži-

vot zdlouhavé pobyty na obou stranách hra-

nice. Až v dubnu 1977 došlo k zavedení 

oboustranného odbavování osob a od května 

1982 došlo i k povolení nástupu a výstupu 

ce-stujících v Žitavě, samozřejmě 

s pasovým a celním odbavováním. Nové 

politicko-spole-čenské poměry po roce 1989 

postupně upra-vily provoz, který již 

cestující nikterak neo-mezuje a navíc dává 

této trati možnost roz-voje i modernizace. 
 

8. Spojnice měst a obcí 
Nejen cesty a silnice, ale i železnice má ne-

zastupitelnou roli v dopravním systému pro-

pojujícím všechna místa. Navíc je již dnes 

daleko citlivěji vnímána role železnice kvůli 

jejímu ekologičtějšímu a ekonomičtějšímu 

provozu, který tolik nezatěžuje naše životní 

prostředí. Celá trasa bývalé žitavské žele-

znice byla našimi předky prozíravě 

navržena, a i dnes vyhovuje potřebám 

dopravy včetně osobní. Jednotlivá nádraží i 

zastávky jsou důležitými centry spojení a 

trati ve spojení s okolní krajinou dávají 

jedinečný charak-ter. Liberecké nádraží 

z roku 1859 prošlo rozsáhlou přestavbou 

v roce 1906. V té do-bě již sloužilo všem 

tratím. Mohutná budova, v romantickém 

propojení s gotickými prvky, byla na svou 

dobu velmi honosná a moderní. Postupem 

času a za nových podmínek byly vyžadovány 

další úpravy a rekonstrukce, které se 

průběžně realizovaly. Poslední vel-ká 

přestavba budovy byla provedena v roce 

2004 a liberecké nádraží dnes nabízí pří-

jemné a „živé“ prostředí pro cestující. V ro-

ce 2009 byl navíc prodloužen podchod, kte-

rý nahradil původní železniční lávku. Mach-

nín, původní první zastávka, má jednopatro-

vou budovu a dvě přízemní křídla v roman-

tickém slohu. Je výrazně odlišná od dalších 

staveb, které mají klasicistní prvky. Další 

zastávkou zřízenou v hlubokém lesním záře-

zu je Machnín-hrad. Je to zastávka na zna-

mení, zpřístupňuje hradní zříceninu Hamr-

štejn a vhodně slouží turistice. U zastávky 

Chrastava-Andělská Hora přetíná trať silni-

ci. Velké meandry Lužické Nisy poblíž tratě 

skýtají pěkný výhled do krajiny. Původní 

staniční budova v Chrastavě je typově sho-

dná s budovou v Hrádku n. N., nese klasici-

stní prvky a v roce 1916 byla oboustranně 

přistavěna a rozšířena o kryté ostrovní ná-

stupiště. Zatím poslední rekonstrukce byla 

provedena v roce 2005. I původní hornická 

ves Bílý Kostel n.N. má svou zastávku, která 

je stejně jako zastávka Machnín-hrad na 

znamení. Za stanicí má trať řadu propustků 

a před Chotyní přemosťuje řeku. Stanice 

Chotyně vznikla až v roce 1903, vybudovaly 

ji Saské státní dráhy. Zajímavá stavba ve 

stylu horské chaty je při pohledu od kolejí 

přízemní, zatímco od obce patrová. Žele-

zniční stanice Hrádek n.N., poslední stanice 

na českém území, měla jednopatrovou budo-

vu, která byla v roce 1911 rozšířena a došlo 

rovněž k výstavbě krytého ostrovního ná-

stupiště. Další úpravy nádraží dávají této 

stanici patřičný význam i pro dnešní provoz. 

Dnes je tu sídlo organizační složky 

Vogtlanbahn-GmbH, která zajišťuje provoz 

vlastní technikou a personálem. Po krátkém 

úseku územím Polska následuje uzlová stani-

ce Žitava, od začátku mající honosnou budo-

vu i silné technické lokomotivní a vozové zá-

zemí. Byla vybudována pro několik tratí, 

včetně úzkorozchodné tratě do Oybinu a 

Jonsdorfu, zprovozněné v roce 1890. Další 

stanice s křížením tratě na Drážďany je 

Mittelherwigsdorf. Následuje zastávka 

Hainewalde a poslední zastávkou na němec-

kém území je město Grossschönau, kde vla-

ky pravidelně zastavují. Všechny tyto stani-

ce jsou oblíbeným cílem turistů a návštěvní-

ků malebné oblasti Žitavského pohoří. Sta-

nice Varnsdorf je od roku 1871 pohraniční 



přechodovou stanicí a dnešní téměř sto me-

trů dlouhá budova nahradila původní provi-

zorní budovu nádraží z roku 1869. Ve Varn-

sdorfu se trať dělí na český úsek do Ryb-

niště a na německé území do konečné sta-

nice Seifhennersdorf (původně jezdily vlaky 

až do Eibau, provoz tam byl ale zastaven 

v prosinci roku 2006). Na obou těchto úse-

cích tratě dnes zajišťuje většinový provoz 

dopravní společnost Vogtlandbahn-GmbH 

svými modeními vlaky Trilex. 

Příště dokončení. 
 

Milé dámy, ale i pánové, 

jmenuji se Romana Kalendová a od června 

tohoto roku budu u vás v Chotyni v Domě 

s pečovatelskou službou ve dnech středa a 

čtvrtek provozovat kosmetickou činnost. 

Má specializace: ošetřování /ale hlavně i 

řešení/ všech typů pleti s dermokosmetikou 

SYNCARE /česká značka kosmetiky/, 

ošetření ultrazvukovou špachtlí, galvanická 

žehlička, úprava a barvení obočí, řas, 

depilace obličeje, obrušování pleti 

/DERMABRAZE/ a mnoho dalších možností, 

na kterých se již teď můžeme domluvit na 

tel. čísle 723 857 217 a kde se můžete i 

objednat. 

Těším se na Vás a budu se snažit, abyste 

byli spokojeni Vy, ale hlavně Vaše pleť. 

PERMANENTKA DO ZOO 
Stále je k dispozici permanentka do 

ZOO. Vše pokračuje jako vloni. 

Permanentka je pro 4 osoby a zapůjčit 

si ji můžete proti podpisu na Obecním 

úřadu. Je možné si ji i na určitý den 

objednat. 
 

Termíny zápasů na našem hřišti 

Okresní přebor mladších žáků 

III. třída dospělých JIH 
Sobota 23. 5. 

Žáci Chotyně – Frýdlant od 13 hodin 

Muži Chotyně – Bílý Kostel B od 15 hodin 
 

Sobota 6. 6. 

Žáci Chotyně – Chrastava od 13 hodin 

Muži Chotyně – Hlavice od 15 hodin 

 

Sobota 13. 6. 

Muži Chotyně – Hrádek n.N. C od 15 hodin 

 Zveme fanoušky a příznivce našich fotbalistů na  

všechny zápasy.  Občerstvení zajištěno, dobrou  

náladu vezměte sebou. 

 

Spolek nadšenců pořádá v sobotu  

30. května od 14 hodin  

DĚTSKÝ DEN 
u sokolovny, na který přijedou také děti 

z Dětského domova v Jablonném 

v Podještědí. 

Děti, přijďte se pobavit. 
 

O.s. Svaz žen Chotyně pořádá v sobotu 

6. června od 15 hodin  

POHÁDKOVÝ LES 
Sraz u restaurace U lip. 
Ženy zvou všechny děti. 

Obecní úřad Bílý Kostel n. Nisou pořádá 

zájezd do Divadla Hybernia Praha na 

muzikál 

PŘÍZRAK LONDÝNA 
Cena vstupenky 610,- Kč včetně dopra-

vy. Termín konání: 30. 5. Ve 14 hodin. 

Bližší informace na OÚ Bílý Kostel n.N. 

Víla Nisa bude 20. června. Bližší 
informace v červnovém Chotyňáčkovi. 

Připomínáme splatnost poplatků 
za odpad a za psy do konce května. 

 
Státní hrad Grabštejn 

29. května NOC KOSTELŮ 
Máte příležitost užít si kouzlo této památky 

v netradičním večerním čase (prohlídky v 18, 
19 a 20 hodin). Čas strávený v kapli vám 

zpříjemní svým zpěvem sólista Opery ND pan 
Luděk Vele. 

 

31. května DEN DĚTÍ NA GRAŠTEJNĚ 
Den věnovaný těm nejmenším, procházka 
hradem s pohádkovou postavou, venkovní 

herní aktivity, výroba postavičky Jiřího Mehla 
ze Střelic atd. 
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