
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně 

konaného dne 19. dubna 2022 
 

Obecní zastupitelstvo po projednání: 
 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 

13 členů zastupitelstva. 
 

2. Schvaluje všemi hlasy bez výhrad hospoda- 

ření obce v roce 2021 a Závěrku obce za rok  

2021. Příjmy v roce 2021 byly ve výši  

21 081 310,- Kč, což je 103,32 % plánovaného  

rozpočtu. Výdaje byly ve výši 20 519 704,-   

Kč, což je 99,45 % plánovaného rozpočtu. Dá- 

le je součástí výdajů splátka jistiny úvěru na  

Dům s pečovatelskou službou ve výši  

1 636 104,- Kč. 

Hospodaření obce je přílohou Chotyňáčka. 
 

3. Schvaluje všemi hlasy bez výhrad Zprávu o  

výsledku přezkoumání hospodaření obce Cho- 

tyně za rok 2021, kterou provedl odbor kontro- 

ly Krajského úřadu Libereckého kraje. 

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021  

podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly  

zjištěny chyby a nedostatky. Při přezkoumání  

hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná  

rizika, která by mohla mít negativní dopad na  

hospodaření územního celku v budoucnosti. 

Zároveň schvaluje všemi hlasy Závěrečný účet  

obce Chotyně za rok 2021. 
 

4. Schvaluje všemi hlasy dary na sportovní  

činnost - jednotlivcům – M. Vele (závody  

OCR), J. Bursa (motocyklové závody),  

J. Keller (golf) a K. Zemanová pro dceru  

Michaelu (mažoretka) - pro každého dar  

10 000,- Kč. 

Sportovním spolkům byly dary přiděleny tak- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

to: FK Chotyně 60 000,- Kč, T.J. Sokol Cho- 

tyně, cvičení s dětmi 30 000,- Kč, TJ. Sokol  

Chotyně, nohejbal 20 000,- Kč , Démoni  

Chotyně 25 000,- Kč, Rising Stars Hrádek nad  

Nisou 10 000,- Kč, Junák – český skaut,  

středisko Chotyně 40 000,- Kč, Multisport  

Team 20 000,- Kč, KČT Hrádek nad Nisou  

15 000,- Kč na organizaci 51. ročníku Lužické  

padesátky. 
 

5. Schvaluje všemi hlasy a stanoví v souladu  

s ust. § 67 a § 68 odst. 1 a 3 zák. o obcích po- 

čet členů zastupitelstva obce Chotyně, který  

má být zvolen pro volební období 2022–2026,  

na 15 členů zastupitelstva. 
 

6. Schvaluje všemi hlasy bez výhrad 1. změnu  

rozpočtu na rok 2022: 

Příjmy 

Daň z příjmu PO za obce +   390 830,- 

celkem příjmy  +   390 830,- Kč 
 

Výdaje  

ZŠ a MŠ Chotyně  -    600 000,- 

Požární ochrana  +     70 000,- 

Činnost místní správy  +   300 000,- 

Humanitární zahr. pomoc  +     28 883,- 

Platby daní a poplatků +   390 830,- 

celkem výdaje  +   189 713,- 
 

Financování je mínus 201 117,-  Kč. 
 

7. Schvaluje všemi hlasy Dohodu o daru na  

provoz objektu č.p. 132 Chotyně – sokolovna  

T. J. Sokol Chotyně na roky 2022 – 2024. Dar  

se zvyšuje na 150 000,- Kč, vše ostatní zůstává  

stejné. 
 

8. Schvaluje  všemi hlasy OZV obce Chotyně  

č. 1/2022, o změně a doplnění obecně závazné  

vyhlášky č. 2/2021, o místním poplatku za  

Ročník 30                        Květen 2022                            ZDARMA 

 

Před 60 lety dne 29. září 1962 byla otevřena nová sokolovna.  

V letech 1932-33 probíhala stavba betonového mostu přes Nisu. 

 
 



obecní systém odpadového hospodářství ze  

dne 23. 11. 2021. 
 

9. Schvaluje všemi hlasy podporu sociálního  

auta pro Dětské centrum Liberec částkou  

5 445,- Kč. 
 

V různém byli zastupitelé informováni o  

výstavbě šesti plechových garáží u č.p. 179  

Chotyně (bytový dům před bývalou Pragov- 

kou). Obec zde nechá postavit tyto garáže a  

následně je včetně pozemku prodá jednotlivým  

majitelům bytů v č.p. 179. 

 

Dary na sportovní činnost 
Martin Vele 
Již čtvrtým rokem se věnuji závodům OCR  

(Gladiator Race, Spartan Race a dalším). 

 Dar bych použil na startovné na závody.  

V nejbližší době mě čeká několik závodů  

v Litovli a Harrachově. 

Výsledky v roce 2020 a 2021: 

Kroměříž – závod SUPER, celkově 79., ve  

věkové kategorii 7. Závod SPRINT, celkově  

144., v kategorii 18. 

Spartan Race Liberec 2020 – závod ULTRA,  

celkově 165, v kategorii 13. 

Spartan Race Dolní Morava 2021 – závod  

SPRINT, celkově 20., v kategorii 4. Závod  

SUPER celkově 72., v kategorii 12., závod  

BEAST celkově 37., v kategorii 6. 
 

Jiří Bursa 
Touto cestou bych vás chtěl požádat o  

sponzorský dar na motocyklové  závody,  

kterým se věnuji již pátým rokem. Věnuji se 

motocyklovým závodů na dromech a přírod- 

ních okruzích. Každým rokem se zlepšuji,  

mým cílem je se posouvat stále dopředu a  

vyvíjet motocykl k tomu, aby co nejlépe fun- 

goval a mohl docílit dobrých výsledků. 

Loňskou sezónu jsem ukončil z celkového  

hodnocení devátý. Nejlepší výsledek za  

loňský rok byl 3. místo na Slovensku.  

Celkově za celou loňskou sezónu jsem utratil  

cca 100 tisíc, což spočívá v zaplacení licen- 

ce, startovného, pneumatik, benzínu, dílů na  

motorku, když se něco rozbije atd. 

                 

Jakub Keller 
Tímto vás žádám o dar na sportovní činnost  

v oblasti golfu. Finanční příspěvek bych vyu- 

žil na startovné, tréninky a případně na nové  

vybavení. 

V roce 2021 jsem se zúčastnil celkově 16  

turnajů, z toho 7 turnajů bylo pořádaných  

Golfovým klubem Grabštejn, 2 turnaje 3. li- 

gy družstev mužů, 5 turnajů Dětské tour  

Severovýchod, reprezentoval jsem klub na  

turnaji v Olomouci a na konci sezóny jsem  

byl reprezentovat svou školu na Středoškol- 

ském poháru v Praze. V turnajích pořáda- 

ných klubem Grabštejn jsem se umístil 4x  

do 5. místa, 1x do 10. místa a 2x do 15. mís- 

ta. Zároveň byla vyhlášena soutěž na součet  

výsledků 9 turnajů zařazených do Grabštejn  

Cup 2021, kde jsem se celkově umístil na 12.  

místě ze 145 účastníků. V turnajích pořáda- 

ných Dětskou tour Severovýchod jsem se  

umístil ve své kategorii 3x do 3. místa.   

Golfová hřiště: Prosečné, Malevil – Heřma- 

nice v Podještědí, Ypsilon – Mníček u Liber- 

ce, Liberec – Machnín, Ještěd a Grabštejn.  

Celkové pořadí ze všech turnajů  Dětské  

tour Severovýchod bylo 14. místo z 85 úča- 

stníků. Druhým rokem po sobě jsem byl klu- 

bem zvolen a poslán společně se spoluhráči  

na reprezentování klubu na Mistrovství Čes- 

ké republiky družstev mládeže v Olomouci.  

Necelé dva měsíce poté jsem byl svou ško- 

lou poslán na reprezentaci týmů do Prahy na  

tamější golfové hřiště Zbraslav. 

Bezesporu za největší úspěch považuji le- 

tošní odehrání 3. ligy mužů, které jsem byl  

opět součástí. Povedl se nám obrovský ús- 

pěch, kdy jsme postoupili do vyšší ligy pro  

letošní rok, tedy do 2. ligy. První polovina  

soutěže se hrála na hřišti Lázně Bohdaneč,  

kde jsme po jejím skončení věřili, že letos  

by se mohl postup povést a po zbývající dru- 

hé půlce odehrané na hřišti Ypsilon (Mníšek  

u Liberce) jsme slavili úspěch. 

Před začátkem sezóny 2021 jsem si dal za 

 cíl přiblížit svůj handicap z hodnoty 9,3 na  

handicap 7. Navzdory nízkému očekávání  

jsem sezónu ukončil na hodnotě 5,9. Považu- 



ji to za obrovský úspěch a v letošním roce  

bych rád svůj handicap přiblížil k číslu 4,5. 
 

Bc. Klára Zemanová 
Žádám o dar na sportovní činnost pro mou  

dceru Michaelu Zemanovou. Michalka chodí  

na mažoretky již od tří let věku, kdy na je- 

den rok cca v pěti letech přerušila. Za tuto  

dobu se zúčastnila spousty soutěží ve for- 

macích a to jak v miniformacích, tak ve vel- 

kých formacích. Je velmi šikovná, a proto 

chodí do dvou skupin (do nejstarších a  

mladších) a tudíž i soutěží dvakrát s jinou  

choreografií. Na mažoretky také začala  

chodit i její sestra Maruška, s kterou mají  

od nového školního roku v plánu nacvičovat  

společné duo, které by mělo být také sou- 

těžní. 

Největším úspěchem bylo v roce 2019 mis- 

trovství Evropy EMA ve Francii, kde obsa- 

dili celkově 7. místo a z českých reprezen- 

tantů byli nejlepší. 

V roce 2020 získali ocenění pro skupinu  

Sluníčka na společenském večeru v Hrádku  

nad Nisou „sportovec roku“.  

V roce 2021 na mistrovství České republiky  

v Lounech získaly obě skupiny Sluníčka i  

Babybambulky zlato. 

Dar bychom použili hlavně na soustředění  

(4 300,- týden) a vše, co je spojené se  

soutěžemi (cestovné, vstupné, oblečení –  

kostým, kozačky a různé potřeby). 

                              Bc. Klára Zemanová 
 

FK Chotyně 2012 
Žádáme touto cestou o podporu činnosti na- 

šeho klubu. Klub vznikl roku 2012. Nyní regi- 

struje 64 členů registrovaných pod FAČR,  

z toho 15 hráčů do 18 let. Klub hraje soutěž  

FAČR III. třída jih okresu Liberec. Aktivně  

se fotbalových utkání průběžně účastní 25  

hráčů podle pracovní vytíženosti, zranění a  

podobně. K domácím utkáním jsou potřeba i  

registrovaní členové, kteří se starají zej- 

ména o pořadatelskou činnost. Podporu žá- 

dáme na dokončení rozpracovaného zavlažo- 

vání hřiště (osazení detenční nádrže, nákup  

čerpadla) a také na další nutné platby v rá- 

mci provozu klubu. Na renovaci hřiště dále  

pracujeme, v minulé sezoně jsme postavili  

pergolu a zastřešení stánku. 

                      Josef Kraus, předseda oddílu 
 

Cvičení rodičů s dětmi 
Žádáme o dar na sportovní činnost pro  

oddíl Cvičení rodiče s dětmi, který funguje  

od roku 2019 pod vedením cvičitelek Mar- 

cely Novákové a Ivany Morgensternové.  

Jelikož  tělocvična nebyla vybavena nářadím  

a cvičebními pomůckami pro tuto věkovou 

kategorii, máme stále, co zlepšovat. Cvičení  

probíhá každý čtvrtek od 17 do 18 hodin a  

v současné době máme 30 zaregistrovaných  

cvičenců. 

19. 3. 2022 jsme pořádali Dětský maškarní  

ples. Letos jsme zakoupili dva podlahové  

basketbalové  koše a rádi bychom zakoupili  

ještě RINOSET PROGRAM – sadu čtyř ží- 

něnek, které se dají využít jako doskočiště,  

lavičky švédská bedna atd. Toto vybavení 

 bude uloženo v nářaďovně a bude k dispozi- 

ci všem cvičencům sokolovny. V letošním ro- 

ce chceme nacvičit vystoupení na Vílu Nisu a  

tím ukázat, jak jsou naši svěřenci šikovní. 

                            Ivana Morgensternová 
 

Nohejbal 
Žádáme o dar na sportovní činnost pro oddíl  

nohejbal, který funguje od roku 2020 pod  

vedením Karla Čermáka. V současné době  

hrajeme 2. ženskou ligu pod ČNS, Okresní  

přebor a v budoucnu bychom se rádi účast- 

nili také dorosteneckých a žákovských sou- 

těží. Máme celkem 18 členů. Z toho 9 dětí a  

mládeže do 18 let. Neustále se snažíme o  

rozšíření členské základny formou různé  

propagace, např. inzerce v Chotyňáčkovi +  

připravujeme plakáty a banner. Rádi bychom  

také pořádali nábory ve školách. 

Každoročně kupujeme cca 10 nových nohej- 

balových míčů a různé tréninkové vybavení  

dle aktuální potřeby, např. tento rok nohej- 

balová síť a tréninkové sítě pro děti. Dále  

máme letos také v plánu zakoupit nové dresy  



a teplákové soupravy se znaky Sokola a pří- 

padných sponzorů. 

                                      Karel Čermák 
 

Démoni Chotyně 
Šipkový klub Démoni Chotyně byl založen v  

září 2016 a věnujeme se hře se softovými  

šipkami. Během uplynulých let náš tým docí- 

lil několika úspěchů. Několik hráčů se účast- 

ní velmi aktivně také různých REGIONÁL- 

NÍCH či REPUBLIKOVÝCH turnajů. Letos  

jsme zrekonstruovali naše zázemí. Tuto se- 

zónu bychom se chtěli přihlásit i do sysálové  

ligy, s čímž jsou spojeny naše další investice  

cca 20 000. K dnešnímu dni máme 27 členů  

ve třech týmech. Snažíme se také aktivně  

podílet na některých kulturních akcích pořá- 

daných zde v obci. 

Zápasy hrajeme pravidelně každou neděli  

buď na půdě soupeře nebo v našem klubu.  

Výdaje družstva tvoří převážně registrační  

poplatky, náklady na dopravu na zápasy v rá- 

mci Libereckého kraje, poplatky za každou  

jednotlivou hru a nákup materiálu a vybavení  

potřebného k soutěži (tj. hroty, letky, nása- 

dy,…). Případný dar bychom použili na tyto  

výdaje, na růst klubu a na výdaje spojené  

s dalším zlepšením našeho hracího místa. 

               Martin Votýpka, předseda klubu 
 

Rising Stars z.s. 
Jsme taneční skupina a věnujeme se tré- 

ninkům street dance pro děti ve věku 4 – 16  

let. Chodí k nám 16 dětí z obce Chotyně. 

              Lenka Szymszová, hlavní trenérka 
 

Junák – český skaut, středisko 

Chotyně, z.s. 
Tímto vás jménem naší neziskové organizace 

pracující s dětmi žádám o dar na činnost a 

děkuji za podpoření v loňském roce. 

V roce 2021 bylo zaregistrováno 38 osob, 

z toho 26 dětí. V letošním roce jsme zazna-

menali nárůst na 52 osob, z toho 37 dětí. 

Většina těchto dětí má zájem o letní tábor, 

takže budeme muset přistoupit k větší inve-

stici a dokoupit stany s podsadou. V roce 

2017 jsme i díky obci zakoupili 15 kusů 

těchto dvoulůžkových stanů a nyní tedy po-

třebujeme minimálně 4 další stany, abychom 

mohli uspokojit poptávku. Cena jednoho pod-

sadového stanu je kolem 13 000,- Kč. Život-

nost je přibližně 20 let. Letošní tábor se 

uskuteční ve dnech 3.7. – 15.7. 2022 v kata-

strálním území obce Náhlov. Vedoucí své ak-

tivity vykonávají bez nároku na mzdu. Výše 

ceny tábora bude 2 700,- Kč na osobu. Sku-

tečné náklady jsou přibližně o tisíc korun 

vyšší, ale využíváme dary, příspěvky a dota-

ce na činnost, abychom cenu snížili. Letos 

navíc chceme s dětmi na vícedenní výlet 

spojený s plavbou na lodích a budeme 

vyžadovat, aby rodiče dětem zakoupili 40 

litrové batohy, ve kterých si budou nosit 

vybavení. Cena takového batohu je poměrně 

vysoká, takže i z toho důvodu se letos 

budeme snažit udržet nízkou cenu za pobyt 

na táboře. 

                         Eva Kocourková Baumruková 
 

Multisport Team z.s. 
Tímto bychom vás rádi požádali o dar na náš 

tým Multisport Team. Situace se během po-

sledních dvou let bohužel nevyvíjela dobře. 

Závody byly omezeny nebo úplně rušeny. 

Přesto naši závoďáci během léta odjeli ně-

kolik triatlonů. Jde především o Pavla Jin-

dru, Tomáše Strnada, Milana Hroudu, Davi-

da Sirůčka a Míru Daňka. Jak už je klasikou, 

objevovali se na předních příčkách a často 

přímo na „bedně“. 

Roky 2020 a 2021 byly tedy hlavně trénin-

kové roky a pevně doufáme, že dřinu, kterou 

naši členové vkládají do tréninků, budou mo-

ci v tomto roce uplatnit na závodech. V plá-

nu jich je opět několik a budeme všem Mul-

tisporťákům držet palce. Rádi bychom také 

navázali na různé sportovní aktivity s dětmi, 

ať už na kole, v běhu nebo třeba v zimě na 

lyžích. Děti v týmu se rozrůstají, v minulém 

roce přibyl Jonášek Daňko, Natálka Štěpá-

nková a také František Sirůček. Už v příš-

tím roce je určitě uvidíme minimálně na 

startu našeho závodu Běh Trojzemím. 



V sobotu 9.4.2022 se po dvou letech opět 

konal závod na Kristýně, tentokrát s hlavním 

sponzorem FITHAM, tedy FITHAM Běh 

Trojzemím. Očekávalo se přes 500 závodní-

ků, bohužel počasí nám nepřálo. Konečný 

stav je cca 400 běžců, ať už dospělých ne-

bo dětí. Děti jsou stále ti hlavní, kvůli kte-

rým závod pořádáme, protože pohyb je dů-

ležitý od dětství a dva roky bez kroužků a 

pohybových aktivit tomu moc nepřidalo. 

Se závodem jsme spokojeni, vše klaplo, jak 

mělo. Dostali jsme spoustu pozitivních 

zpráv, takže už se těšíme na další, 5. ročník! 

Letošní dar bychom rádi využili na doplnění 

našeho týmového oblečení. 

                            Zuzka Daňková 

 

Když se Lužická 50 blížila 
Bylo krásné odpoledne, jedno z těch tep-
lých, co nám nadělil březen, než se znovu 
ochladilo. Hospůdka V zatáčce jen hučela, 
obsluha pobíhala od stolu ke stolu, vonělo 
tu jídlo a hosté spokojeně usrkávali pivo. 
U stolu alespoň trochu odděleného od 
všeho shonu a hluku seděla skupinka 
chlapů na další pracovní schůzce. A téma? 
Lužická padesátka. 
Sedím mezi nimi a poslouchám, místy se 
ptám, abych mohl napsat článek do Hrá-
decka, který se možná objeví i jinde. Na-
konec se zdržím přes dvě hodiny a musím 
přiznat, že to bylo příjemné setkání s opra-
vdovými nadšenci. 
Schylovalo se k tomu už dlouhý čas, po-
bočka Klubu českých turistů v Hrádku 
nad Nisou změnila své vedení. Uskupení, 
které dokázalo uspořádat 50 ročníků lege-
ndárního pochodu, a to i v posledních le-
tech, kdy většina členů už skutečně zestá-
rla, předběhl čas. Patří jim obdiv a úcta, na 
to nikdo nezapomíná, přesto generační 
obměna byla nevyhnutelná. Ne že by se 
stávající členové na činnosti klubu dále 
nepodíleli, ale otěže a odpovědnost pře-
brali mladší. Novým předsedou se stal 
Petr Nývlt. Ten s sebou do klubu přivedl 
přátele včetně svého bratra. “Bratři jak se 

patří”, směje se a hned dodává, jak mile jej 
překvapilo nasazení, se kterým se všichni 
pustili do práce. Bratr Martin obratem vy-
jmenovává další nové členy, kteří pilně 
pracují: Ondra Mlejnecký, Vašek Patočka, 
Lukáš Vojáček. Každý má na starosti 
něco.  
Ondra podniká a spolupracuje s lesními 
podniky. Dobře se vyzná v lužických hvo-
zdech u nás i za hranicemi v Německu. 
Stal se z něj plánovač tras. Nestačí jen na-
vrhnout cestu, je třeba získat i povolení a 
slušně se domluvit s lesními správci, kam 
mohou a kam ne, aby nedošlo k nějaké ko-
mplikaci. Trasy by v letošním roce měly 
zavést poutníky na nová místa. Oblíbená 
pětadvacítka tak například povede na 
Grabštejn, Bílý Kostel a Vápeňák. 
Padesátka zase nabídne vedle tradiční Lu-
že a Hvozdu i krásná místa v německé 
části hor. Letos bude velice náročná a po-
řadatelé upozorňují, že jí neujde každý. 
Zájemci musí být dobře připravení, čeká je 
odhadem dvanáct hodin dřiny cestou 
nahoru a dolů. 
Lukáš Vojáček vytvořil pochodu webové 
stránky. Naleznete je na adrese 
www.luzicka50.cz a již dnes jsou na nich k 
dispozici údaje o jednotlivých trasách, dů-
ležité informace a v neposlední řadě i mo-
žnost registrace včetně zaplacení účastni-
ckého poplatku. To vše v češtině, polštině 
i němčině. Web je první velkou novinkou, 
kterou dnes zmíníme. Ano, pochod dosud 
žádné internetové stránky neměl a jedním 
dechem dodejme, že spolu s nimi se Luži-
cká padesátka dočkala i facebookového 
profilu. 
Vašek navržené trasy prochází, prý někdy 
i bloudí a nachází jiné varianty. Zároveň 
se mu zalíbilo značení turistických cest a 
po tátovi přebral místo mezi značkaři. 
Kamarádi zlomyslně dodávají, že značí 
cesty, aby příště věděl, kudy dál. 
Turistika bývala v Čechách velice popu-
lární, jenže v posledních desetiletích jako 
by se zájem o ni vytrácel. Proto se ptám 
všech u stolu, co je svedlo dohromady. 

http://www.luzicka50.cz/


Shodují se na tom, že všichni rádi chodí, 
milují přírodu a také nezapomněli na to, 
jaká byla Lužická padesátka v době, kdy 
byli ještě dětmi. Jednou ze vzpomínek byl 
pohádkový les, který se po dlouhé době 
podařilo oprášit již v minulém ročníku. 
Na děti čekalo plnění úkolů u rozcestí pod 
Popovkou. Letos to bude ještě zábavnější, 
místo jednoho zastavení potěší pohádko-
vý les malé turisty na trase hned několi-
krát. 
Postupně se hledá nejlepší místo pro start 
i cíl. Od loňska se 50-ti kilometrová trasa 
startuje na náměstí a do budoucna se uva-
žuje o začátku akce na Kristýně, která by 
pochodu mohla poskytnout vedle krásné-
ho prostředí i ideální zázemí včetně uby-
tování. Cíl se stěhoval již před třemi lety 
na Dolní Sedlo. Odvážný krok se vyplatil 
a účastníci i pořadatelé si jej pochvalují. 
Sedelské hřiště ožilo atrakcemi pro děti, 
střílelo se z luku, malovalo na obličej, do-
vádělo ve skákacím hradu. Navíc u tábo-
ráku vuřty chutnají nejlépe. Turisté se baví 
ještě dlouho po tom, co prošli cílem. Kratší 
je potom i čekání na odvážlivce, kteří se 
vydali na nejdelší trasu. Letos to čekání 
zpříjemní i DJ Roura. 
Turistika byla i je v neposlední řadě také o 
setkávání a navazování nových přátelství. 
Současné vedení hrádeckých turistů by rá-
do obnovilo historicky dobré vztahy s ko-
legy z Chrastavy. Dál rozvíjet by se měla 
spolupráce s turistickým klubem v nedale-
ké Bogatynii. Silného partnera pro pořá-
dání akce získali také v hrádeckém Domě 
dětí a mládeže Drak.  
Mladá krev tak navazuje na to nejlepší, co 
se podařilo jejich předchůdcům vybudo-
vat. Zajímavé setkání, které jsem se Vám 
pokusil přiblížit, jsem opouštěl s dobrým 
pocitem. S elánem a nápady téhle partičky 
nemám o budoucí osud Lužické padesát-
ky žádný strach. Objevili se v pravý čas. 
Lužická padesátka vstoupí do další pade-
sátky své existence 7. května 2022. Tak 
neváhejte a přihlaste se! 
                                  Roman Sedláček 

Lužická padesátka 2022 
Jedenapadesátý ročník Lužické padesátky 
je za námi. Byl stejně příjemný a dobrý, ja-
ko počasí po celý den, úsměvy lidí na tra-
se nebo chuť piva v cíli. Pořadatelé napo-
čítali přes čtrnáct set účastníků, kteří si 
mohli vybrat podle své zdatnosti z 5 tras. 
Na nejdelší, padesátikilometrovou se vy-
dalo 123 chodců i běžců. Extrémně těžkou  
cestu s převýšením okolo dvou tisíc metrů 
zaběhnul nejrychleji Tomáš Kaše v téměř 
neuvěřitelném čase pět hodin a čtyřicet 
minut. Účastníci na opačné straně pole do 
cíle docházeli kolem jedenácté hodiny ve-
čer. Ale což, tady přece nešlo o čas. Proč 
pospíchat v tak krásný den uprostřed nád-
herné přírody Lužických hor. 
Trasu 35 km si zvolilo 67 účastníků, 25 km 
přilákalo 89 účastníků a 15 km 69 účastní-
ků. Zbylou část do celkového počtu startu-
jících tvořili dospělí s dětmi na 8 km trati 
doplněné hledáním odpovědí a plněním 
úkolů, které pro účastníky připravil hrá-
decký Dům dětí a mládeže Drak. 
Příjemné posezení v cíli pochodu doplnil 
program pro děti, hudba i občerstvení. Ží-
zeň v cíli se hasila 12 sudy piva a 6 sudy 
limonády. Po trati byla vedle češtiny sly-
šet i polština a němčina. Z největší dálky 
na pochod dorazil účastník z Gdaňska 
v Polsku, tedy ze vzdálenosti víc jak 620 
km. Veliké poděkování patří všem pořa-
datelům, nové vedení Klubu českých tu-
ristů v Hrádku nad Nisou do toho šlo po 
hlavě a nejspíš i trochu na riziko. Ale prá-
vě tak se rodí skvělé akce. A tou  51. roč-
ník určitě byl. Tak za rok! 
                           Roman Sedláček 

 

               Benefiční koncerty 

pro Grabštejn 
vzpomínáme 

 

14. benefiční koncert na záchranu 

kaple sv. Barbory – sobota 19. srpna 

2006 

pokračování 



Organizační zajištění: Rovněž při XIV. be-

nefici hlavní organizační role připadla cho-

tyňské starostce Janě Mlejnecké a jejímu 

Turistickému informačnímu centru, sídlící-

mu ve dvoře hrádecké radnice. Pracovnice 

centra Romana Vejstrková a její manžel ing. 

Jindřich Vejstrk zajišťovali vylepení bene-

fičních plakátů a prodej vstupenek i pro-

gramů na Grabštejně. 

Druhým rokem se do benefičních příprav 

výrazně zapojila chotyňská omladina, pomá-

hala zejména s úpravou scény, při transpor-

tu klavíru, s přenášením kostýmů a také 

s rozestavěním a úklidem židlí. 

Poprvé do benefičních příprav zasáhli i žáci 

chotyňské základní školy, před odchodem na 

letní prázdniny zvěčnili barevně na čtvrtku 

svou představu lišky Bystroušky. Jejich vý-

kresy zdobily šňůru s logy sponzorů, táhnou-

cí se od horní kasárenské brány až k hradu a 

jeden z nich, v rukou Luďka Veleho, hrál 

přímo na scéně. Stromky pro mlází insta-

lované v průjezdu na dolní nádvoří dodaly 

Pískovny Hrádek a.s. 

Vycpanou lišku pro představení zajistili Ma-

rie a Ladislav Lhotovi z Jablonce nad Nisou 

a ostatní vycpaná zvířátka zapůjčila z kabi-

netu ZŠ v Chotyni její ředitelka Mgr. Eva 

Futerová. 

Domeček, jemuž při představení připadla 

dvojrole myslivny a hostince U Pásků, byl 

objeven na zahrádce truhláře Ládi Otty 

z Grabštejna. Točnu k němu nabídl chotyň-

ský svíčkař Milan Koucký. Slunečnice, kte-

rou si žádala role Rechtora, vyrostla na 

zahrádce Ivy Dolenské. Kozlici do rukou 

Revírníka v podání Luďka Veleho – pro 

jistotu bez úderníků – svěřil Milan Landa 

z Chotyně. 

Platným pomocníkem ze správy hradu při 

instalaci výstavy a úpravě scény byl jako 

obvykle Miroslav Brůha, přezdívaný Nezmar, 

a skupina mladých přebývajících na hradu 

coby „brontosauři“. 

Významnou pomoc poskytla grabštejnská 

Veterinární základna Armády ČR díky po-

chopení jejího náčelníka pplk. ing. Pavla 

Onodiho, a to zapůjčením nákladního auta 

s osádkou na převoz stromků, židlí a stolů 

před koncertem i po něm a dále ozvučením 

dolního nádvoří pro četbu Těsnohlídkových 

textů, jež doplňovala představení. 

Josef Vinklát z Liberce jako pozornost pro 

účinkující vytiskl grafický list akademického 

malíře Jaroslava Švihly. 

Lékařskou pohotovost během koncertu jis-

tila opět MUDr. Ivana Pavlová z Hrádku nad 

Nisou. Pro rychlé občerstvení o přestávce 

sloužil divákům hradní bufet. 

Účastníkům benefice sloužily zmodernizova-

né hradní záchody a vedle nich byly k dispo-

zici ještě dva chemické. 

Přátelské posezení: Vlahé počasí umožnilo 

uspořádat přátelské setkání účinkujících 

s pozvanými hosty na travnaté terase přilé-

hající k západní stěně hradu. O kulinářskou 

složku setkání se už potřetí postaraly cho-

tyňské ženy z občanského sdružení Svazu 

žen. Značkové pivo včetně kvasnicového 

opět nabízel Soukromý pivovar Svijany. Víno 

červené (André 2003) a bílé (Rulandské po-

zdní sběr) bylo zakoupeno z Habánských 

sklepů ve Velkých Bílovicích. Příjemnou ná-

ladu již posedmé umocňovala liberecká cim-

bálová muzika primáše Dušana Kotlára. 

Velkému zájmu se těšila noční prohlídka 

kaple sv. Barbory, při níž na varhany tradi-

čně preludovala Adéla Velová, 

Sponzoři: Na uspořádání XIV. benefice po-

skytl grant Krajský úřad Libereckého kraje 

ve výši 100 000 Kč. Finančně přispěla města 

Hrádek nad Nisou (20 000 Kč) a Liberec 

(10 000 Kč) a také obce Chotyně (5 000Kč), 

Bílý Kostel nad Nisou (2 000 Kč), Nová Ves 

(1 500 Kč) a Rynoltice (1 000 Kč). 

V řadách sponzorů figurovali firmy i jedno-

tlivci z Prahy (Siemens Business Services, 

s.r.o.), z Teplic (Severočeská vodárenská 

společnost), z Liberce (Syner s.r.o., Lékárna 

U muzea a ing. Emil Dušek), z Jablonce nad 

Nisou (Nadace Preciosa), ze Smržovky Sil-

roc Cz s.r.o., ze Svijan Soukromý pivovar, 

z Rynoltic Gesta a.s. a pí. Jaloulová, z Hrá-

dku n.N. (Elmar s.r.o., D Plast Eftec, TS 



Hrádek n.N., Ernst Bröer s.r.o., Pískovny 

a.s., Hrádek potřebuje změny a Zahradnic-

tví, Eva a ing. Milan Faltusovi i Silwia a Ma-

rtin Půtovi) a v neposlední řadě chotyňské 

firmy Josef Dlouhý, Svixi a TeCon CZ s.r.o. 

Národní divadlo v Praze pro benefiční před-

stavení zapůjčilo kostýmy a také autobus na 

přepravu účinkujících z Prahy na Grabštejn 

a zpět. Do improvizovaného hlediště posky-

tly liberecké Lidové sady 500 bílých plasto-

vých křesílek a na 250 židlí opětovně zapůj-

čil Sokol Chotyně. 

Výtěžek: Na XIV. benefici sponzoři přispěli 

v podobě přímých finančních darů a poplat-

ků za prezentaci firemních značek 185 000 

korunami. Grant od úřadu Libereckého kraje 

představuje 100 000 korun. Prodejem vstu-

penek a programů se získalo 37 200 korun. 

Náklady na koncert činily cca 110 000 ko-

run. K 31. srpnu stav položky na účtu u 

České spořitelny v Hrádku nad Nisou byl 

286 607,12 Kč. 

                            Pokračování příště 

 

Chotyňský 
vzduchovkářský potlach 

28. 5. 2022  
Jste srdečně zváni na další nové místo 
závodu HFT, tektokrát na severu. Čas 

konání je plánován na sobotu 28. 5. 2022. 
Místo konání bude na cestě mezi Bílým 

Kostelem nad Nisou a Chotyní 50.837053, 
14.892594 

https://goo.gl/maps/j86z1s3Gv52quJKy5 
v areálu místního motocrossového klubu. 

1/ Závod je koncipován klasicky na 30 
stanovišť. 

2/ Bodování zavedeným způsobem 0-1. 
3/ Kategorie jsou: open, pružinovky, 

junioři, veteráni. 
Program: 

10:00 otevření zero range 
11:00 ukončení zápisů do startovní listiny 

11:30 zavření zero range 
11:30 poučení o bezpečnosti, focení 

12:00 zahájení závodu 

15:00 předpokládané ukončení závodu 
Startovné bude 150,- Kč 

Děti a ženy zdarma. 
Přihláška: 

https://forms.gle/sBBJPsUSZcM4QGdG8 

Zápasy FK Chotyně 2012 
Přijďte podpořit na hřiště náš tým. 

21. 5. v 17 hodin 
FK CHOTYNĚ : DOUBÍ B 

 
28. 5. v 17 hodin 

FK CHOTYNĚ : VRATISLAVICE B 

 

Klub českých turistů MNÍŠEK 
u Liberce pořádá v sobotu  

21. května pochody 

LOUPEŽNICKOU 
PĚŠINOU 

na 8, 16, 26 a 46 km 
prezentace na hřišti v Mníšku 

od 7 do 10 hodin 
Bližší info na plakátech. 

 
Útulek pro pejsky AZYL Pes 

v Krásném Lese slaví 30 let jeho 
fungování a pořádá 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ, DĚTSKÝ DEN a  

4. VOŘÍŠKIÁDU 
28. května od 11 do 17 hodin. 
Další info na www.azylpes.cz 

 

VÍLA NISA 
Bude v sobotu 18. června. 

Bližší info se dozvíte 
v červnovém 

Chotyňáčkovi. 
 

. 
Vydává Obecní úřad  Chotyně, registrační číslo 
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