
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

O pohár mikroregionu 

Hrádecko-Chrastavsko 
V úterý 24. 5. vyrazila vybraná šestice žáků 

z naší školy do ZŠ Mníšek bojovat ve 

sporto-vní soutěži O pohár mikroregionu 

Hrádecko-Chrastavsko. Cesta probíhala 

skvěle a poča-sí vyšlo na jedničku. V Mníšku 

na nás čekaly před místní ZŠ usměvavé 

tváře pedagogů, představitelů zúčastněných 

obcí a soutěží-cích dětí. Atmosféra byla 

téměř euforická. S radostí jsme uvítali 

podporu naší paní sta-rostky Jany 

Mlejnecké, která nám zapůjčila obecní 

vlajku Chotyně a v dětech tak podpo-řila 

hrdost ke své obci. Fandit dorazila i pa-ní 

místostarostka Ivana Morgensternová. 

Po uvítacím aktu jsme získali vyčerpávající 

informace k organizaci závodu a … hurááá na 

start! 

Nejprve děti prošly čtyřmi disciplínami, 

které měly rozhodnout, pokud by při samo-

tném běžeckém závodu došlo ke shodným 

výsledkům některých týmů. První disciplínou 

bylo cvrnkání kuliček. S lítostí podotýkám, 

že v této aktivitě dopadla naše dítka nejhů-

ře. Další disciplínou byly tzv. Gorodky a ná-

sledovala přehazovaná s létajícím talířem 

(frisbee disc). Nakonec se děti potýkaly 

s chůzí na chůdách. 

Nicméně sportovní duch a dobrá nálada nás 

neopouštěly. Konečně mohl být odstartován 

orientační běh, v jehož průběhu se sporto-

vci opět poprali s různými jinými disciplína-

mi, které je čekaly na stanovištích rozmí- 

stěných na trase závodu. Trať byla dlouhá 

asi 2 km a terén členitý (stoupání po  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asfaltce, stoupání kamenitým úvozem, kle- 

sání po lesní stezce, polní cesta, louka). 

Celkově byl závod náročný, ale děti bojovaly 

statečně a ze všech sil. Velikou zdatnost 

prokázali naši nejmladší závodníci Verunka 

Mlatečková a Ben Lát. Přes veškerou snahu 

jsme na první místo nedosáhli, ale druhé 

místo je také krásné, i když odzadu. 

Zlatý pohár tedy nevezeme, ale v cukrárně 

U Toníka nás čeká lepší!!! Hip hip hurá! 

     Za ZŠ Chotyně 6 sportovců  

 a K. Nováková 

 

Rozhovor s našimi sportovci 
Veronika Mlatečková a Benjamín Lát 

Co se ti na soutěži líbilo nejvíce? 

V: skákání přes švihadlo 

B: lezení po laně nad potokem 

Zúčastníš se jí příští rok? 

V: určitě ano 

B: hrozně rád 

Adam Marek a Tadeáš Pekárek 

Co bylo na soutěži nejobtížnější? 

A: ručkování na lanech 

T: tahání pneumatik na laně 

A co nejsnazší? 

A: létající talíř 

T: tahání pneumatik na laně 

Natálie Vejvodová a Filip Kolínský 

Změnil/a nebo vylepšil/a bys průběh 

soutěže? 

N: nic 

F: nic 

Chceš něco vzkázat chotyňským dětem? 

N: aby víc cvrnkaly s kuličkami 

F: ani ne 
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Žádosti o dary na sportovní 
činnost – jednotlivci 

Andrea Škrašková 
Golfu se věnuji již řadu let a to i v zimních 
měsících v INDOOROVÉ HALE v Liberci. 
V loňském roce jsem absolvovala řadu turna-
jů. 
Umístění: 
9. – 12. 4. 2015 „Grabmasters“           2. místo 
8. 5. 2015 „Volný pátek“                      1. místo 
17. 7. 2015 „Liga družstev“                 7. místo 
1. 8. 2015 „Aliatom cup“                     2. místo 
24. 10. 2015 „5. Poslední“                    3. Místo 
V letošním roce mám již odehráno několik 
turnajů, z nichž můj největší úspěch bylo 7. 
místo ve čtyřdenním turnaji 6. – 10. 4. 2016 
pod názvem „Grabmasters“. 
Chystám se také na turnaj 2. ligy družstev na 
Nové Americe a Mystěvsi, kde bojujeme o po-
stup do 1. ligy. V loňském roce jsme se úspě-
šně umístily na 2. místě. Dále se chystáme 
odehrát sérii 8 turnajů „Grabštejn cup“, jam-
kovou hru a další. Mým cílem pro letošní rok 
je postup do 1. ligy družstev, zúčastnění 
dvoudenního turnaje Mistrovství klubu, kde 
vítěz tohoto turnaje bude hrát na GC Konopi-
ště o Pohár mistrů. Můj nynější handicap je 
3,8. 
 

Jan Šmudla 
Již 1,5 roku jsem aktivní člen Amerického fot-
balu TITANS-Liberec, v němž jsem kapitánem 
senior. týmu a hráčem v základní sestavě. 
V tomto sportu mám společně s mými spolu-
hráči vyhráno několik utkání a sám jsem zí-
skal ocenění jako nejlepší nováček týmu. Také 
letos mě a náš tým čeká několik utkání o po-
stupy do vyšších tříd a o titul druhé nejvyšší 
seniorské ligy. Dar hodlám použít k nákupu 
nové výstroje pro svou potřebu obměny mate-
riálu a výstroje. 
Sportovní úspěchy v roce 2015: 
Vítěz juniorského poháru 2015 
Nováček roku 2015 
Vítězství proti Mustangs Praha, Wariors 
Karlovy Vary atd. 
Stal jsem se kapitánem týmu (senior) 
Plán na rok 2016: 
Utkání proti Brno Sígrs, Pilsen Patriots, Ústí 
nad Labem Blades, Prague Hippos. 
Try-out do reprezentačního týmu ČR. 

 
Miloslav Kavan 
Jezdím motokros již přes dvacet let. Po tuto 
dobu jsem si hradil veškeré náklady z vlast-
ního rozpočtu. Bohužel v roce 2014/2015 jsem 
se nemohl zúčastnit motokrosových závodů 
z důvodu nedostatku financí na pořízení no-
vého motocyklu. Proto nemohu doložit žádné 
výsledky. Avšak po pořízení nového motocy-
klu na podzim roku 2015 a následném prvním 
letošním závodě v amatérském seriálu veterá-
nů nad 50 let jsem se umístil na druhém místě. 
Po tomto výsledku jsem si uvědomil, že mám 
šanci obhájit i další závody, které se v letoš-
ním roce uskuteční. Z tohoto důvodu podá-
vám žádost o dar na sportovní činnost. Dar by 
pokryl náklady na startovné v celém seriálu a 
dopravu, jelikož se některé závody konají i 
mimo Liberecký kraj. 
 

Zuzana Šmudlová 
Již 16 let se zabývám sportovní kynologií, 
v níž mám složeno několik zkoušek z výkonu. 
Poslední 3 roky se aktivně věnuji Agility a to 
nejen jako závodník, ale i jako trenér. Agility 
je nesmírně atraktivní a zábavný psí sport, 
kdy pes pod vedením svého psovoda, v co 
nejrychlejším čase a správném pořadí pře-
konává různé druhy překážek. 
Sportovní úspěchy v roce 2015: 
Nejrychlejší tlapka 11. 4. 2015     1. místo 
O prvomájový tulipán 1. 5. 2015  2. a 3. místo 
Agility závod na Vysočině 15. 8.   3x 2. místo 
Agiletec Hrádek n.N. 6. 9.    3. místo 
O Wilikův pohár 19. 9.    2x 1. místo 
Plán na rok 2016: 
Leden – Kokosy na sněhu (složená zkouška 
SA1 na výbornou) 
Duben – Čarodějnické hrátky 
Květen – Mikulášovice – Borec severu 
Červen – Lukášov – 1. Ročník závodu agility 
NorthSay Clean Run 
Srpen – Cvikovské zkoušky 
Září – Agiletec Hrádek n.N. 
A další 
 

Jan Čížek 
Absolvované závody v roce 2015: 
Triathlon Mělník (ČP sprint triatlon) – 0,75 
km, 20 km a 5 km … 9. místo 
City Triathlon Karlovy Vary (ČP) – 0,75, 20 a 5 
… 12. místo 



Triathlon Jablonec n.N. (ČP) – 0,75, 20 a 5 
…....7. místo 
Janovská 11 (běžecký závod) – 11 km … 36. 
místo (ze 130 závodníků) 
Silvestrovský běh Hrádek n.N. – 8 km …7. 
místo 
Celkové umístění v Českém poháru pro rok 
2015 … 11. místo 
V roce 2015 jsem splnil limit do Sportovního 
centra mládeže stupně C. 
Absolvované závody v roce 2016: 
Líbalův memoriál Jablonec n.N. (běh – hala) – 
3 km … 6. místo 
Aquatlon Jablonec n.N. – MČR dospělých – 
0,8 km plavání a 5 km běh … 10. místo 
Plán závodů pro rok 2016: 
Triathlon Plzeň MČR K23 – Olympijský 
triatlon – 1,5 km, 40 km a 10 km 
Triathlon Příbram (ČP) – Olympijský triatlon 
Velká cena E.ON Tábor MČR – sprint triatlon 
– 0,75 km, 20 km a 5 km 
Triathlon Lipno (ČP) – Sprint triatlon 
City Triathlon Karlovy vary (ČP) – Sprint 
triathlon 
EKOL SUPERPRESTIGE Triathlon Brno (ČP) 
Olympijský triatlon 
Příspěvek na sportovní činnost bych použil na 
dílčí pokrytí nákladů startovného a dopravy 
na závody. 
 

Miroslav Daňko 
V minulém roce 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 2015: 
Nový Bor – 10 km …1.místo 
Pražský půlmaratón – čas 1 hod 16 min 
(RUNCZECH) 
Brnišťský půlmaratón… 1.místo 
Maraton Praha – čas 2 hod 48 min (RUNCZ.) 
Triatlon Bukovina … 1.místo 
Triatlon Povrly … 1.místo 
Triatlon Jiříkov … 2.místo 
Triatlon Kytlice … 3.místo 
Krásná Lípa – čtvrtmaraton … 1.místo 
Birell Grand Prix Praha – 10 km – čas 34.29 
min (RUNCZECH) 
Půlmaraton Ústí nad Labem – čas 1.16 (RUN) 
Závod kolem Varhan … 1.místo 
Běh Hrádek n.N. – Žitava … 1.místo 
Mandava Run … 1.místo 
Silvetsrovský běh Hrádek n.N. … 2.místo 

Odběhnutí závody 2016: 
Nový Bor – 10 km … 1.místo 
Běh Cvikovem … 2.místo 
Tento rok chci nadále běhat sérii závodů 
RUNCZECH (maraton Praha, večerní 10 km 
Prahou, půlmaratón Ústí n.L.). Pokud zdraví 
dovolí, chtěl bych opět zabodovat v Okresní 
běžecké lize a absolvovat regionální triatlony. 
 

Martin Engel 
Dar mi poslouží na golfovou výbavu a několik 
turnajů. Golfu se věnuji od roku 2014. V roce 
2015 mám 34 odehraných turnajů, na kterých 
jsem se umísťoval myslím velmi pěkně. Han-
dicap jsem snížil z 13,4 na 8, letos už na 7.0. 
Můj letošní cíl je snížit HCP pod 5.0, abych 
mohl hrát v sezóně 2017 nejvyšší amatérskou 
soutěž. 
Pár nejlepších úspěchů v roce 2015: 
Mistr klubu na rány 
Mistr klubu na jamky 
Vítěz Grabštejn cupu (4 hlavní turnaje na 
hřišti Grabštejn) 
Tour Severovýchod … 2.místo Ještěd, 3.místo 
Grabštejn 
Medard open Grabštejn … 3.místo 
Účast na 2. lize mužů 
 

Sportovní oddíly 
SK Šmidliboys Chotyně 
SK Šmidliboys Chotyně byl založen v roce 
2009 a důstojně po celou dobu reprezentuje 
naši obec. 
Náš tým má v současnosti 16 členů a v minulé 
sezóně jsme se opět zúčastnili krajské soutěže 
v nohejbalu. A i přes skutečnost, že mladí a ta-
lentovaní hráči odešli do vyšší soutěže sbírat 
cenné zkušenosti, obsadili jsme krásné druhé 
místo. 
V roce 2015 byl dar od obce použit zejména na 
zakoupení antuky (4 000,- Kč), PHM na sekání 
trávy (1 000,- Kč), dodělávku střechy (32 000,- 
Kč), nákup sítě a 2 balónů, startovné v krajské 
soutěži (4 000,- Kč), doprava k zápasům na 
hřišti soupeře (6 000,- Kč). Samozřejmě, že dar 
nepokryl všechny vyjmenované náklady. 
Pokud bychom získali dar v roce 2016, použili 
bychom jej následovně: startovné v KS (7 000,- 
Kč), nákup antuky (4 000,- Kč), nohejbalová 
síť (1 800,- Kč), 2x balón (2 000,- Kč), nákup 
PHM na sekání trávy (1 000,- Kč), doprava 
k zápasům na hřišti soupeře (6 000,- Kč). 



V letošním roce bychom potřebovali investo-
vat do opravy podlahy a stropů v jedné z ša-
ten (10 000,- Kč), další investice do fasády na 
šatnách, obložení OSB deskami a perlinka, le-
pidlo, fasády (45 000,- Kč). Obměnit je třeba 
také dresy, ve kterých se již odehrály 4 sezó-
ny. O dar žádáme proto, aby byl tento druh 
sportu v Chotyni udržen. 
 

Démoni Chotyně 
Šipkový klub Démoni Chotyně byl založen 
v září 2015. Všech 7 hráčů se již dříve jedno-
tlivě účastnilo různých šipkových turnajů ne-
bo byli členy ligových družstev. Nyní jsme 
hráči jednoho týmu, zaregistrovaní v Unii 
šipkových organizací a svou první sezónu 
2015/2016 jsme zahájili v 2. lize ( C ) Liberec-
kého kraje. Náš vstup do ligy byl velmi úspěš-
ný, v základní části soutěže jsme skončili na 
druhém místě z celkového počtu 13 družstev. 
Nyní hrajeme v play-off o postup do 1.ligy  
( B) LK. Zápasy, které hrajeme, probíhají pra-
videlně každou neděli buď na půdě soupeře 
nebo v našem klubu. Zázemí nám poskytla 
chotyňská hospoda U lip, kde se scházíme i na 
tréninky. Výdaje družstva tvoří převážně ná-
klady na dopravu na zápasy v rámci Liberec-
kého kraje, poplatky za každou jednotlivou 
hru a nákup materiálu a vybavení potřebného 
k soutěži (tj. hroty, letky, násady …). 
Případný dar bychom použili na tyto výdaje. 
Cílem Démonů Chotyně je postoupit do 1.ligy 
( B ) LK a začít se zúčastňovat i bojů o ligový 
pohár. Také bychom, pro rostoucí zájem o 
tento sport, chtěli v Chotyni založit druhý B-
tým Démonů a představit tak hru šipek i širší 
veřejnosti. 
 

FK Chotyně 2012 
Žádáme o dar na provoz a rozvoj fotbalové 
organizace, která v této chvíli čítá 77 členů, 
z toho 30 dětí domácích a 5 hostujících a 28 
mužů domácích a 14 hostujících. Mládež hraje 
soutěž FAČR a to okresní přebor mladší 
přípravky, kde jsou na druhém místě, okresní 
přebor mladších žáků, kde jsou na desátém 
místě a také krajskou I.A třídu starších žáků 
s Hrádkem n.N. Nyní máme 3 licencované 
trenéry dětí i dospělých. Chlapi hrají soutěž 
dospělých FAČR III.třída JIH okresu Liberec, 
kde se za podzimní část umístili na prvním 
místě. Klub spolupracuje s místními 
organizacemi při jejich činnosti a pořádání 

kulturních a společenských akcí. Za loňský 
dar jsme převážně zakoupili pro děti 
tréninkové pomůcky, drezy, balony a něco 
málo zbylo i na novou lajnovačku na hřiště. 
Dar použijeme na provoz Klubu na drobné 
údržby, platbu rozhodčích a na další 
pomůcky, kterých není nikdy dost. 
 

HRAD GRABŠTEJN 

Oslava letního slunovratu 24. 6.  

od 18 do 23 hodin 
 

Oslavte s námi nejdelší den v roce (a nej-

kratší noc) na Grabštejně! Čeká vás prohlíd-

ka hradu, v jehož interiérech se setkáte s 

kostýmovanými hradními postavami - a to 

bez průvodce. V průběhu večera atmosféru 

zpříjemní známými melodiemi kapela Blue-

ray, provazochodci a fireshow. Těšíme na 

setkání s vámi během svatojánské noci. 
 

Létohrátky 2. 7. – 3. 7.  

od 9 do 17 hodin 
 

Létohrátky - tradiční letní festival konaný 

první červencový víkend na hradě Grabštej-

ně - opět nabídnou pořádnou porci hudby, 

divadla, kejklířských kousků a zábavy. Kro-

mě již uvedeného se můžete těšit na kostý-

mované průvodce, lahodné občerstvení v 

hradním šenku i u stánkařů, kteří nabídnou i 

nejedlé výrobky a suvenýry.  

V rámci víkendu proběhne i Den otevřených 

dveří Centra vojenské kynologie (AČR) s 

ukázkami vojenské techniky, výcviku psů 

(hlídacích i strážních a speciálních) a 

hasičských zásahů. 
 
 

Veřejné zasedání zastupitelstva 

obce 
V úterý 28. června od 18.30 hodin se koná 

v Domě s pečovatelskou službou veřejné 

zasedání zastupitelstva obce. 

Program na plakátech. 
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