
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 29. června 2021. 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 14 

členů zastupitelstva. 
 

2. Schvaluje všemi hlasy 2. změnu rozpočtu na rok  

2021:  

Příjmy 

Kompenzační bonus  +    41 092,- Kč 

Celkem příjmy  +    41 092,- Kč 
 

Výdaje 

Komunální sl. a územní rozvoj  + 1 000 000,- Kč 

Nebytové hospodářství  +      15 000,- Kč 

Dary  +      25 000,- Kč   (Stebno) 

  +      80 000,- Kč (Morava – 4x  

                             20 000,-) 

Celkem výdaje   + 1 120 000,- Kč 
 

Financování je plus 1 078 908,- Kč. 
 

3. Bere na vědomí Zprávu o kontrole hospodaření  

ZŠ a MŠ Chotyně v roce 2020. 

Kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Chotyně nezjistila  

žádné chyby a nedostatky. 
 

4. Bere na vědomí Závěrečný účtu mikroregionu  

Hrádecko-Chrastavsko za rok 2020, který schvá- 

lila členská schůze mikroregionu dne 15. 6. 2021.  
 

5. Všemi hlasy přítomných (14) nesouhlasí s Me- 

morandem Lužická Nisa a obec Chotyně se  

nepřipojí. 
 

6. Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o zřízení věc- 

ného břemene – služebnosti č. IE-12-4006332  

/VB/1 mezi obcí Chotyně a ČEZ Distribuce k  

p.č. 650/5 v k.ú. Chotyně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Schvaluje všemi hlasy Smlouvu o budoucí  

smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o  

umístění stavby č. IP-12-4012267/VB/1 mezi obcí  

Chotyně a ČEZ Distribuce k p.č. 1223 v k.ú.  

Chotyně. 
 

8. Schvaluje všemi hlasy novou Smlouvou o vyu- 

žití obecního systému odpadového hospodářství a 

zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi  

obcí a a.s. Elektrowin.  
 

9.Schvaluje všemi hlasy dar ve výši 10 000,- Kč 

spolku Ostrov života Hrádek nad Nisou v rámci 

10. benefičního koncertu. 
 

10. Schvaluje všemi hlasy dar obcím po tornádu 

takto: Stebno 25 000,- Kč, Lužice 20 000,- Kč, 

Mikulčice 20 000,- Kč, Moravská Nová Ves 

20 000,- Kč a Hrušky 20 000,- Kč. U Stebna je 

částka zaslána Okrašlovacímu spolku Stebno. U 

moravských obcí starostka zjistí přímý kontakt na 

rodinu nebo osobu a těm bude částka zaslána. 

 

Slavnosti Víly Nisa 2021 
V sobotu 19. června k nám po dvaadvacáté 

připlula víla Nisa s vodními skauty. Počasí 

nám vyšlo, bylo krásně, řeka také byla v po-

hodě, takže všichni mohli připlout a připluli. 

I pedagogický sbor a děti ze školky a školy 

zvládli připravit moc hezká vystoupení. 

Velkou radost z možnosti předvést své umě-

ní měly také hrádecké mažoretky a taneční 

skupina Rising Stars. Četnému publiku před-

vedli několik ukázek a byly opravdu moc pě-

kné. Během všech těch vystoupení jsem mě-

la takový hezký pocit, že se snad opravdu 

vše vrací k normálu.  

Na podiu zahrály skupiny Quartet 4 fun 

swingový program, následovala Chotyňská 
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Před 30 lety dne 1. ledna 1991 se obec Chotyně  

opět osamostatnila. 

 
 



12°, skupina FBAND a na závěr skupina 

TOHARD. Vystoupení byla super, všem se 

líbila a také jste si krásně zatancovali. 

Pro děti byl také připravený bohatý program 

– po celé odpoledne si mohly malovat s Lucií, 

balónkování s Adélkou také mělo velký ús-

pěch. Tradičně úžasné sportovní disciplíny 

pod vedením Multisport Teamu, modely růz-

ných aut, skákací velký hrad pro větší děti a 

malý pro malé děti. 

Díky organizacím bylo dostatek různého a 

výborného občerstvení. Sokolové, hasiči a 

šipkaři měli svoje stánky s výbornou nabíd-

kou. Stánek také měly dvě Jany a jedna 

Ditka s různým výborným pečivem a dalšími 

připravenými dobrotami, Alena a Lenka B. 

s různými sirupy a limonádami a také Verča 

s nádhernými dárkovými předměty. Ještě 

zde byl stánek útulku Azyl pes a prodejní 

stánek s balónky a hračkami. 

Ve 23 hodin začal úžasný ohňostroj. 

Velké díky všem, kteří s organizací této 

akce pomáhali. 

                           starostka 

 

131. výročí založení Sboru 

dobrovolných hasičů 

v Chotyni 
S ročním zpožděním oslavíme v sobotu  

4. září 2021 v rámci Dne otevřených dveří u 

hasičů 131. výročí založení Sboru dobrovol-

ných hasičů v Chotyni. 

Trochu historie 

V roce 1890 byl v obci Chotyně založen 

Sbor dobrovolných hasičů. Chránit majetek 

spoluobčanů i s nasazením vlastního života – 

to byla ušlechtilá myšlenka. Chyběla však 

účinná technika, která by hasičům při jejich 

obětavé činnosti pomáhala. Do sboru se 

přihlásilo 50 členů, později se jejich počet 

měnil a sbor se neustále rozrůstal. Bylo zří-

zeno také zdravotnické družstvo, neboť při 

požárech docházelo dosti často k úrazům a 

popáleninám. Během 1. světové války byly 

v Chotyni – stejně jako v jiných obcích – 

zabaveny zvony, roztaveny a použity pro 

válečné účely. V roce 1919 byly z rozhodnu-

tí Obecního úřadu zakoupeny zvony nové. 

Jeden byl zavěšen do věže požární zbroj-

nice a druhý na hřbitov. Zvonilo se v pět ho-

din ráno, v poledne  a v osmnáct hodin ve-

čer, zvonilo se během pohřbu, při vypuknutí 

požáru ve vesnici a při nebezpečí povodně. 

Roku 1925 byla zakoupena pro místní hasič-

ský sbor motorová stříkačka od firmy R. 

Herold z Chomutova nákladem 62 000 ko-

run. U příležitosti 35. výročí založení ha-

sičského sboru byla uspořádána v obci velká 

slavnost, jíž se zúčastnilo přes 6 000 osob a 

byl zvolen nový výbor sboru. 

V červnu 1926 způsobila mnoho škod povo-

deň na řece Nise. Voda stoupla o 130 cm nad 

normál. Téhož roku zahájila firma ing. Stra-

ubeho z Ústí nad Labem regulaci toku řeky. 

Mezi prvními spolky, které se ještě v roce 

1945 ustavily, byl Sbor dobrovolných hasi-

čů. Jeho prvním předsedou byl Milda 

Janoušek. 

Hasiči pravidelně cvičili na louce mezi mlý-

nem a hostincem „U Patočků“ a jejich cvi-

čení se těšilo značnému zájmu veřejnosti, 

zejména kluků. Hasiči pořádali vyhlášené 

bály, asistovali při různých společenských 

událostech, jako byla např. v roce 1946 

vzpomínková slavnost k výročí upálení Mis-

tra Jana Husa. 

V prvních letech své existence zasahovali 

při požáru zemědělské usedlosti ležící při 

silnici k čokoládovně. Pomáhali při všech 

povodních, které postihly obec. 

Na sklonku roku 1972 bylo rozhodnuto začít 

na jaře 1973 s výstavbou nové požární zbro-

jnice. Jako objekt, z kterého měla být ada-

ptací požární zbrojnice vybudována, byla vy-

brána stodola bývalé hospodářské usedlosti 

Samlerovic. Bylo zpočátku více návrhů. 

Jeden z nich byl pro stavbu u sokolovny, zde 

byl již dokonce vypracován i nakreslen malý 

plán, i když za dosti peněz. Toto místo však 

nedostalo potřebnou většinu, snad pro vel-

kou vzdálenost od středu obce, či pro blíz-

kost řeky, která často dělala paseku mimo 



svůj tok. Dalším místem pak byla stodola bý-

valého hospodářství Brodských nebo pro-

stranství za hospodou u Patočků. Nakonec 

padlo rozhodné slovo zásluhou členů požár-

ního sboru i předsedy MNV pana Krejčíka a 

tajemníka pana Dontha pro zmíněnou již 

stodolu MNV. 

Bylo velké nadšení pro tuto akci. Kdyby sa-

motné nadšení mohlo stavět, tak jsme celý 

objekt snad postavily ještě v roce 1972. 

Jenomže nadšení nestaví, je k tomu zapo-

třebí ještě mnoho dalších prostředků a 

zejména pak ochotných rukou, které by 

pracovaly stále, dobře, rychle a zadarmo. 

Sedmého dubna 1973 prvními údery kladiv 

při rozbíjení žlabů byl dán signál k zahájení 

stavby, o kterou po celá předešlá léta požá-

rníci v Chotyni usilovali. Při takovýchto pří-

ležitostech je třeba uvést jména těch, kteří 

s kladivem v ruce se ohánějíce začali slav-

nou epochu budování stánku všech požární-

ků. Byli to: Mil. Janoušek st., Mil. Janoušek 

ml., M. Franz, Ev. Franz, K. Kolář, J. Gregor, 

M. Drahoňovský, F. Kobosil, Vl. Kočí st. a 

Jar. Studničný. 

Celou kapitolu o výstavbě nelze začít bez 

jakékoliv dokumentace. Veškerou dokumen-

taci vypracoval a stavbu řídil pan Fr. Dundr. 

Nutno podotknout, že během stavby dochá-

zelo k menším či větším odchylkám či změ-

nám proti původnímu plánu. Bylo to dáno po-

třebou a účelností všech plánovaných pro-

stor. Během stavby se projevila potřeba či 

spíše nutnost mít pracovníka, který by neu-

stále zajišťoval materiál, nářadí, evidenci…, 

prostě člověka s dobrými organizačními 

schopnostmi. Během roku 1973 se této fun-

kce ujal Mirek Franz, který za spolupráce 

MNV a stavitele, častěji spíš sám, potřebné 

zajišťoval a mimo to brigádnicky pracoval. 

Do konce roku 1973 bylo odpracováno 1 426 

hodin. V témže roce vyšly z výroční schůze 

malé osobní závazky, které představovaly 

jenom od členů cca 2 000 hodin. Bylo také 

dohodnuto pro rok 1974 zaktivizovat všech-

ny členy, aby celá výstavba nebyla roztaže-

na na dlouhé roky. Pracovní deník a záznam 

odpracovaných brigádnických hodin vedl až 

do skončení stavby pan Podzimek. 

Během roku 1974 se začaly projevovat potí-

že, které provází všechny stavby podobného 

druhu v akci „Z“. Nedostatek odborných 

pracovníků, zejména zedníku, spíš samostat-

ných zedníků, jimž nechybí odborné ani or-

ganizační schopnosti. I když stavbu vede 

pan Dundr, možno říct, že bez pomoci zej-

ména organizační předních funkcionářů 

(Janoušek, M. Franz, Podzimek, Gregor aj.) 

by se dostavba protáhla o několik let. 

Zima roku 1974 – 1975 zastihla stavbu pod 

střechou a pracovalo se na vnitřních úpra-

vách až do jara. Bylo dohodnuto dokončit a 

předat stavbu k 30. výročí osvobození naší 

vlasti Sovětskou armádou. A tak poslední 

termín byl stanoven na 21. června 1975. 

Poslední dokončovací práce (pokládání lino-

lea a výzdoba klubovny) byly dokončeny  

20. 6. 1975 ve 24.00 hodin. 

Na druhý den 21. 6. se konala při příležitosti 

otevření požární zbrojnice okrsková soutěž 

požárních družstev za účasti 12 družstev. 

Ráno v 7.30 hodin zahájila celou akci decho-

vá hudba. V 8 hodin se konala přehlídka sou-

těžících družstev. Odpoledne v 15 hodin 

vlastní otevření požární zbrojnice za účasti 

četných představitelů obce, hasičů a ONV. 

Byly předány odměny nejlepším brigádníkům 

a požární zbrojnice předána do užívání požá-

rnímu sboru. Večer ve 20 hodin taneční ve-

selice v místní sokolovně. 

 

Mnoho dalšího a zajímavého včetně růz-

ných vzpomínek se dočtete v brožurce 

BOHU KE CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI, 

která byla vydána ke 125. výročí založení 

SDH v Chotyni v roce 2015 a zdarma ji 

můžete získat buď na obecním úřadu nebo 

v knihovně. 

 

Budou z nás cvičitelky??? 
 

Zhruba před dvěma lety jsme založili od-
díl cvičení rodičů s dětmi. To bylo vcelku 
snadné , nadšení nám nechybělo a pod zá-



štitou pedagoga s příslušným vzděláním 
šlapalo vše jak na drátku. Dětí a rodičů pl-
ná tělocvična. Jenže nic netrvá věčně, a 
když pan učitel pro pracovní povinnosti 
přestal docházet, musely jsme odborné ve-
dení cvičebních hodin začít řešit. 
Přihlásily jsme se do kurzu pořádaného 
ČOS na cvičitele rodičů a dětí, předškol-
ních dětí III. třídy. První část kurzu jsme 
absolvovaly on-line, padl na to jeden kvě-
tnový víkend, sedmnáct přednášek, bola-
vý zadek a záda a hlava jak pátrací balón. 
Už jenom přihlášení do internetové třídy  
zaměstnalo naše široké okolí. Další pozd-
vižení vyvolalo, když nám během  výuky 
několikrát vypadl internet. Vtipně jsme si 
mezi sebou pak telefonovaly a odstraňo-
valy závady. Zatracený Covid! 
Po tomto zážitku jsme se těšily na prakti-
ckou část v Praze, netušíc co nás čeká. 
Navigace nás bezpečně dovedla do Prahy, 
pouze před Tyršovým domem nás povo-
dila uzoučkými uličkami, které jsme si 
cvičně daly dvakrát, než jsme trefily na 
parkoviště. Hned po příchodu jsme obdr-
žely hromadu brožur a materiálů ke stu-
diu a začala zdravověda. Každá máme po 
operaci ruky, takže jsme byly jedny z prv-
ních, kterým pacient při masáži srdce do-
dýchal.  
Pak následovala praxe v bazénu. Cíl lek-
torky byl potopit všem hlavu pod vodu a  
k tomuto směřovaly všechny hry a soutě-
že. Představa, že se mi roztečou oči, nateče 
do uší a nebudu si mít čím vyfoukat vlasy 
mě vedla k rozhodnutí, že já si hlavu ne-
potopím. Byla to dřina, nátlak v každé mi-
nutě. Nepotopila, ale zmáchaná jsem byla 
stejně. Naši čest zachraňovala Ivana, která 
se statečně zanořila, ale celý víkend pak 
bědovala nad svým účesem a pochrouma-
nou rukou. Odměnou nám byl vlahý ve-
čer, procházka po Karlově mostě, nábřeží,  
Kampě …….. 
Ráno jsme se svižně přesunuly do tělocvi-
čny v Hostivaři, kde začal cvičitelský ma-
raton: atletika, zdravotní a průpravná cvi-
čení, přirozená cvičení, akrobacie, cvičení 

na nářadí, psychomotorika, náčiní, hude-
bně pohybová ………. celkem  24 hodin 
praktického cvičení.  Nejlépe je všechno 
vyzkoušet si na vlastní kůži. Tohle se do-
bře řekne, ale v neděli dopoledne, po pát-
ku a sobotě už hůř provádí. Útěchou nám 
mohlo být to, že nejen nás pár cvičících 
babiček tahalo nohy a ruce daleko za se-
bou, podobně na tom byla i řada mladých 
adeptů cvičitelství. Přestávky mezi hodi-
nami se zkracovaly, aby se vše stihlo, ran-
ní kávu jsem dopila v poledne. 
Skoro to vypadá, že to byl horor. Nebyl, 
prošly jsme dokonale zorganizovaným 
seminářem, kde nebyla ani minuta naz-
mar. Poznaly jsme nesmírně kvalifikované 
lektory a cvičitele. A hlavně další 25 nad-
šených lidiček se stejnou chutí věnovat se 
dětem.  
Zábavná část skončila a nás čeká poměrně 
náročná zkouška. Datum zkoušek je vsku-
tku apokalyptický : 11. září. Držte nám i se 
svými dětmi palce, budeme to potřebovat.   
Těšíme se na vás po prázdninách v soko-
lovně.   
     Skoro cvičitelky Marcela a Ivana 
 

Jedenáct let od ničivých 

povodní 
Sobota 17. července letošního roku nám 

mírně připomněla jedenáctileté výročí od 

povodní, které byly 7. srpna 2010. 

Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko získal 

v roce 2013 dotaci od Ministerstva pro 

místní rozvoj, díky které jsme mohli vydat 

brožuru POVODNĚ 2010 – OBNOVA 

REGIONU. Měla jsem z dotace velkou ra-

dost, protože jsem chtěla, aby někde byly 

zaznamenány čerstvé poznatky starostů pro 

další generace. Pro připomenutí uvádím 

článek, který jsem za naši obec napsala já. 

 

   Máme historické fotografie z ničivých po-

vodní roku 1897. Vždy, když jsem si je pro-

hlížela, myslela jsem na to, jak je dobře, že 

toto už se stát nemůže, protože následně 

bylo postaveno několik přehrad, které dal-



ším takovým povodním měly zabránit. 

Sobota 7. srpna 2010 ukázala, že přesně 

toto se opakovat může. 

   Už po druhé hodině ranní nás začal zlobit 

Václavický potok, potom se přidal potůček 

od rybníka Zaďáku a přes den už stoupala i 

Nisa – prostě voda šla nahoru. I když byla 

noc, byli jsme já i hasiči, sice na úřadu a 

v hasičské zbrojnici, ale ještě stále docela 

v klidu. Rok 2010 byl od května náročný – 

dvakrát jsme měli v obci po kroupách bahno 

a potoky i Nisa se blížili k vylití každý mě-

síc. Jak ale postupoval den a stále a stále 

pršelo, začala být situace velice vážná. 

Nechci popisovat průběh povodně, tu máme 

ještě dobře v paměti. Chtěla bych tímto 

článkem předat pár zkušeností, nápadů a 

podnětů pro ty, kteří přijdou po nás a budou 

si myslet, že se to už opakovat nemůže. 

   Dokud stoupá voda, myslíte na ohrožené 

lidi a majetek, od určitého momentu vás 

přestane zajímat majetek a musíte myslet 

jen na to, kde ještě máte ohrožené lidi, 

případně i zvířata – lidé odmítnou odejít bez 

zvířat a vy musíte hledat další pomoc, jak 

zachránit lidi i zvířata najednou. Vrtulník 

zachraňoval lidi, se zvířaty a lidmi pomohla 

vojenská po-sádka v Chotyni, kdy velitel 

dokázal rychle vyřídit povolení, aby nám 

mohla pomoci vojenská technika. 

   Určitá úleva nastane, když zjistíte, že 

voda už nestoupá. Přesto i v těchto momen-

tech se najdou vtipálci, kteří pouští popla-

šné zprávy. Bylo k večeru, voda už nestou-

pala a přiběhli hasiči, že dostali zprávu, že 

se valí další vlna a má přijít asi za dvě ho-

diny. Okamžitě jsem zatelefonovala staro-

stovi do Chrastavy, jak to u nich vypadá. On 

řekl, „že dobrý“, voda už nestoupá. A byl 

klid. V žádném případě nesmíte panikařit, 

všechny informace si ověřujte – máte známé 

starosty proti toku Nisy, věřte, že jsou 

v pohotovosti a mají u sebe telefon. Musíte 

mít situaci pevně v rukou (aspoň ostatní si 

to musí myslet) a musíte bez váhání vydávat 

příkazy. V tomto momentě jste v tom na-

prosto sami se svými lidmi, takže musíte 

myslet jenom na ně a na vesnici. 

   Voda opadá a vy zjišťujete, že jste v ji-

ném světě. Hrůza. Neskutečná směs všeho 

možného, jiný slušný název mě nenapadá, je 

všude, kudy prošla voda. Jinde jsou veliké 

díry, stržené mosty a lávky, popadané stro-

my. Máme tady středovou plochu, kde jsme 

postupně osm let budovali různá dětská hři-

ště a odpočinkové zóny. Bylo to po vodě jako 

po válce, když jsem tam šla, tak jsem bre-

čela, ale to jsem byla sama, tak jsem si to 

mohla dovolit. 

   Chotyně je úžasná, protože v momentě, 

kdy se přižene vichřice nebo přijde povo-

deň, mám kolem sebe velké množství lidí 

s velkou chutí pomáhat. Naši hasiči, včetně 

celých rodin, pracovali neustále. Ukažte jim 

i po povodních, jak moc si jejich práce váží-

te. I další spolky, místní obyvatelé a podni-

katelé vám chtějí pomoci. Přijměte jejich 

pomoc, děkujte, případně zaplaťte, všechno 

se vám vrátí. 

   Pomáhejte hlavně postiženým lidem – 

finančně i morálně. Snažte se mít přehled o 

veškeré poskytované pomoci a aspoň trochu 

ji regulujte. V tomto momentě nekoukejte 

na to, co je obecní, co je soukromé – prostě 

pracujte na odstranění škod. Hned jsem vy-

dala příkaz k pálení všeho, co spálit šlo, a 

dodnes toho nelituji. V momentě, kdy vám 

obcí protekla řeka se všemi vypláchnutými 

septiky, nemůžete myslet na životní pro-

středí. Začnou se na vás hrnout nabídky 

všeho možného – materiálu, techniky, prací – 

vše regulujte a nepouštějte si do obce zby-

tečně moc techniky. Zavalí vás humanitární 

pomoc – najděte si čas promyslet, co vážně 

potřebujete teď a hlavně, co budete asi 

potřebovat následně. Např. téměř každý 

nám vozil kvanta obyčejného sava, ale poz-

ději jsme museli hodně nakupovat savo proti 

plísni. Nebojte se nabízenou pomoc i odmí-

tat, musíte si udělat jasno, co potřebujete, 

nebo místo pomoci budete mít velký pro-

blém. 



   Sledujte pomoc nabízenou státem a pomo-

zte lidem tu pomoc získat – neřešte, zda ji 

někdo potřebuje více než ten druhý a všem 

postiženým se snažte získat maximum. 

   Hejtman Libereckého kraje vyhlásil stav 

nebezpečí. Vyhlášení stavu nebezpečí vyu-

žijte, protože vaše rozhodnutí vydaná v to-

mto stavu, jsou téměř nenapadnutelná. Li-

kvidujte nepořádek, opravujte, zasypávejte 

díry, pokud můžete i stavte anebo aspoň 

nechte dělat projekty, ať jste připraveni 

žádat o dotace – máte kolem sebe lidi, na 

které se můžete spolehnout, tak jim dejte 

práci a na nic nečekejte. 

   Jedna krásná příhoda z povodní – v hasič-

ské zbrojnici se vařilo pro všechny, kteří 

pomáhali. Padla zmínka, že by se hodila ně-

jaká buchtička ke kávě. Poslala jsem naším 

SMS info kanálem prosbu, zda by nám někdo 

něco neupekl – úžasné, ze všech stran 

Chotyně nám nosili plné pekáče buchet 

všeho druhu. Dlouho jsme měli sladké. 

   Také se potvrdila stará lidová moudrost, 

že všechno špatné je k něčemu dobré. Díky 

dotacím z Ministerstva pro místní rozvoj se 

podařilo opravit všechny mosty a lávky v ma-

jetku obce a také se nám podařila vybudovat 

nová středová plocha pro sport a rekreaci. 

                                          Starostka 

 

EKO-KOM a.s. 
Osvědčení o úspoře emisí za rok 2020 

 

Díky rozvoji a provozu systému tříděné-

ho sběru a recyklace využitelných slo-

žek komunálních odpadů, včetně obalo-

vých, naše obec ve spolupráci se společ-

ností EKO-KOM, a.s. přispěla ke zlep-

šení životního prostředí a snížení „uhlí-

kové stopy“. 

Úspora, kterou jsme dosáhli, představu-

je: 

 

Emise CO2 ekv.:  10,160 tun 

Úspora energie:  246 321 MJ 

 

Množství tříděného odpadu za rok 

2020: 

 

1.čtvrtletí 3,151 tun   12 067,- Kč 

2.čtvrtletí 3,718 tun   14 619,50 Kč 

3.čtvrtletí 3,137 tun   12 597,50 Kč 

4.čtvrtletí 3,244 tun   12 894,- Kč 

 

Celkem za rok 2020 bylo vytříděno 

13,250 tun odpadu a získali jsme za to 

52 178,- Kč. 

 

Podrobněji 1. čtvrtletí roku 2021: 

Papír  0,162 t 290,82 Kč 

Plast  1,493 t 6 852,87 Kč 

Sklo  1,951 t 2 122,30 Kč 

Kovy  0,091 t 420,78 Kč 

Náp.karton 0,107 t 632,37 Kč 

Celkem 3,804 t      10 319,14 Kč  

+ odměna za zajištění zpětného 

odběru ve výši  5 936,50 Kč, odměna 

celkem  16 255,64 Kč 

 

V roce 2020 bylo díky recyklaci a vyu-

žití papíru, plastů, skla, kovů, nápojo-

vých kartonů a dalších komodit v rámci 

tříděného sběru a využití odpadů v sys-

tému EKO-KOM uspořena 22,4 mil. GJ 

energie, tedy zhruba tolik, kolik v prů-

měru spotřebuje za rok více než 344 ti-

síc domácností. V případě tolik diskuto-

vaného globálního oteplování přispěl 

systém tříděného sběru a využití odpadů 

EKO-KOM ke snížení emisí o 942 276 

tun CO2 ekvivalentu. 

    M. Filipová, ředitelka oddělení reg.            

provozu EKO-KOM a.s. 

 

Netradiční výlety po našem 
kraji 

(Liberecký deník) 

Vyzkoušejme si léčivé účinky libverdské-
ho pramene, ochutnejme lázeňské oplatky 
Libverdky, objevme bájného kohouta a 



vydejme se třeba také na vyhlídkový  
výlet na Kočičí kameny. 
Start výletu – městečko Lázně Libverda – 
láká na blahodárné účinky svých pramenů 
již od poloviny 19. století. Nezapomeňme 
si také nabrat vodu z Kristiánova prame-
ne. Než se vydáme na samotnou cestu, vy-
stoupáme pár schodů po zelené turistické 
značce k vyhlídce Libverdských pramenů 
s nádherným pohledem na lázeňský areál 
s kolonádou a panoramaty Jizerských hor. 
Po této odbočce se vydáme po červené 
k vyhlídce Hájníkova Kohouta. Poté po-
kračujeme po červené směr chata Hubert-
ka a vyhlídka Kočičí kameny. Příjemná 
vrstevnicová cesta nás dále dovede k Bart-
lově boudě, kde si určitě zasloužíme od-
měnu. 
Posilněni dobrým obědem pokračujeme 
po žluté směr Bílý potok a následně od 
vlakového nádraží po modré až do cíle 
výletu – Hejnic. Čekání na vlak či autobus 
si zde můžete zpestřit návštěvou unikátní 
Baziliky Navštívení Panny Marie. 
 
Za výhledy a skalními reliéfy 
Ponoříme se do klidu hlubokých lesů, ti-
cha pískovcových skal a vyhlídek v Údolí 
samoty mezi Novým Borem, městem pro-
slulým sklářskou výrobou a Cvikovem, 
městem s možná nejkrásnější křížovou 
cestou v kraji. 
Jsme v Novém Boru na náměstí, odkud 
vyrazíme na výlet do okolních hlubokých 
lesů. Vydáme se směrem na Havraní skály 
po zelené značce. Za městem pomalu sto-
upáme na první vyhlídku Jelení skok s vý-
hledem na dominantu Novoborska, kte-
rou je hora Klíč. Vrátíme se na zelenou, 
pokračujeme po ní až na rozcestí Půlnoční 
stráň. Cesta nám utěšeně ubíhá po zpev-
něné silničce až pod Havraní skály. Pokra-
čujeme dál po zelené a zanedlouho dora-
zíme na rozcestí k božím mukám, rozcestí 
Radvanec. Stále sledujeme zelenou značku 
směr Cvikov. 
Po cestě se nemůžeme vynadívat na pís-
kovcové skalní věže, jejichž součástí je i 

krásný skalní reliéf Krista po bičování. 
Máme-li čas a chuť, můžeme zaskočit do 
obnoveného pivovaru Cvikov na vychla-
zenou sklenku Klíče. 
 
Výlet za historií s blouznivci našich hor 
Výlet, který nás provede historií od 14. 
století až do současnosti. Navštívíme zří-
ceninu hradu, barokní zámek, rodný dům 
spisovatele Antala Staška a nejstarší čes-
kou vodní elektrárnu. 
Začínáme na vlakovém nádraží Návarov, 
Vydáme se kolem restaurace po modré a 
následně zelené turistické značce ke zříce-
nině hradu Návarov, Dále po zelené znač-
ce dorazíme do vesničky Stanový, kde si 
nenecháme ujít rodný dům spisovatele 
Antala Staška, poloroubenou chaloupku  
č. 9. Po prohlídce se vrátíme zpět na kři-
žovatku a pokračujeme vzhůru po cyklo-
trase 3026. Dále to vezmeme zkratkou u 
turistického přístřešku doprava, až se opět 
napojíme na cyklotrasu. Po chvilce odbo-
číme vlevo a po kilometru dojdeme k au-
tobusové zastávce Zlatá Olešnice – na Vr-
ších, a pak lesní cestou až do Haratic. A to 
už jsme na Palackého stezce značené mo-
drou turistickou značkou. Stezka nás po-
vede do Velkých Hamrů k Muzeu obno-
vitelných zdrojů s nejstarší funkční vodní 
elektrárnou v ČR. 
 
Z Hodkovic až na Obří sud 
Při dnešním výletě potkáme medvědici, 
projdeme se Skalním údolím, poobědvá-
me v sudu a svačinu si dáme u kamenné-
ho stolu. 
Dnešní výlet začneme na náměstí v Hod-
kovicích nad Mohelkou a vydáme se smě-
rem ke koupališti. Odtud půjdeme až na 
vrchol  stále po zelené turistické značce. U 
křižovatky s hlavní silnicí si uděláme si 
uděláme krátkou odbočku do Skalního 
údolí. Dostali jsme se do prostoru bývalé-
ho lomu se skálou zvaná Medvědice, na 
jejímž vrcholu je unikátní vodojem napáje-
ný pramenem z Javorníku. Vrátíme se na 
zelenou a podél skal na Kozí bradě poma-



lu začínáme stoupat přes Žďárek až do se-
dla u Javornické kaple. Otevře se nám je-
dinečný výhled na Liberec a Jizerské hory. 
Odsud je to jen kousek k restauraci Obří 
sud.  
Po červené budeme teď už jenom klesat až 
na Záskalí. Cestou nás ještě čeká malá bo-
jovka při hledání kamenného stolu, vede 
k němu totiž jen nenápadná pěšinka. Čer-
vená nás dovede až do údolí řeky Mohel-
ky a podél ní se vrátíme zpátky na začátek 
trasy. 

T.J.Sokol Chotyně 

Cvičení rodiče s dětmi 

Pořádá dne 21. srpna 2021  

od 14 hodin před sokolovnou 

ZIMNÍ OLYMPIÁDU 
Soutěžit budou dospěláci s dětmi 

v různých zimních disciplínách. 

Kdo si chce s dětmi zařádit, 

přijďte se zúčastnit. 

Občerstvení zajištěno. 

Státní hrad Grabštejn 

Jak pán na Grabštejně 

loupežníky vyhnal 

NOČNÍ PROHLÍDKY 
31. 7. a 28. 8. 2021 

Prohlídky začínají v 19:30, 

20:30 a 21:30 hodin. 

Kapacita omezena, doporučujeme 

rezervaci na grabstejn@npu nebo 

tel. 482 724 301 

Vstupné: jednotné 150,- Kč 

Město Chrastava zve na 

vzpomínkovou akci 

„10 + 1 ROK PO 

POVODNI“ 

Zahájení vzpomínkové akce je 

v sobotu 7. srpna 2021 v  

16 hodin na náměstí 1. máje. 

Program: 

16:00 – symfonická báseň Vltava 

– slavnostní zahájení 

- Projevy 

- Elektrické smyčcové trio 

Inflagranti 

- Státní hymna – slavnostní 

zakončení 

18:30 – koncert Dalibora 

Jandy a kapely Prototyp 

 
Zapište si do kalendáře. 
 
4. září 2021   
Den otevřených dveří u hasičů 
 
18. září 2021   
Oslavy mikroregionu Hrádecko-
Chrastavsko v Kryšto-fově Údolí 
 
25. září 2021    
Výstava ovoce, zeleniny a květin a 
Jablkobraní 

 

Permanentní 
vstupenka do ZOO 
je na úřadu stále k 

dispozici 
 

 

 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 

MK ČR U 11 793. 


