
 

 

Historie názvu 
 

První písemná zmínka o obci je z roku 

1409 pod názvem Koety, což je možné 

dát do souvislosti s pozůstatky 

keltského osídlení. Název obce se měnil 

postupně z Ketten (1713) přes Chotyň 

(1919) a od roku 1923 dnešní název 

Chotyně. 

 

 Zápis z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně  

konaného dne 23. ledna 2023  

 
Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program:   
1/ Určení návrhové komise, 

zapisovatele a ověřovatelů zápisu, 

schválení programu 

2/ Odměny za kumulaci funkcí. 

3/ Schválení návrhu rozpočtu na rok 

2023. 

4/ Žádost o úpravu vnějších prostor 

prodejny Uzeniny Beta. 

5/ Schválení návrhu rozhodnutí o 

dalším postupu pořizování na pořízení  

3. změny územního plánování. 

6/ Rozpočet mikroregionu Hrádecko – 

Chrastavsko na rok 2023. 

7/ Různé 

 

 

1/ Starostka přivítala přítomné 

zastupitele a veřejnost. Byla navržena 

návrhová komise ve  

složení pí Morgensternová a p. 

Studničný, zapisovatelka pí Zemanová a 

ověřovatelé zápisu pí Klapková a p. 

Vele. Zastupitelé všemi hlasy 

přítomných (14) schválili všechny 

navržené a předložený program 

zasedání. 

 

2/ Zastupitelé projednali a všemi hlasy 

přítomných (14) schválili pro Petra 

Janeka odměny za kumulaci funkcí od 

1. února 2023.  

 

3/ Zastupitelé projednali a všemi hlasy 

přítomných (14) schválili návrh 

rozpočtu na rok 2023. 

 

4/ Přítomni zastupitelé (14) projednali a 

byli seznámeni s žádostí o úpravu 

vnějších prostor prodejny Uzeniny Beta. 

- bylo navrhnuto nejdříve se 

domluvit s panem Landou o jeho 

představách týkající se určitých úprav 

 

5/ Zastupitelé projednali a všemi hlasy 

přítomných (14) schválili návrh 

rozhodnutí o dalším postupu pořizování 

na pořízení 3. změny územního 

plánování. 

Ročník 31                       Únor 2023                            ZDARMA 

 

Již 100 let od roku 1923 se používá krásný název naší obce.  

CHOTYNĚ 

 
 



- na dalším zasedání by chtěli 

zastupitelé územní plán 

projednávat a seznámit se se 

současným návrhem 

 

6/ Všichni přítomni zastupitelé (14) 

berou na vědomí rozpočet mikroregionu 

Hrádecko – Chrastavsko na rok 2023. 

 

    7/ Různé : 

a) Předložena žádost za ZŠ Chotyně 

ohledně příspěvku na povinný 

plavecký výcvik 

b) Rugby – je potřeba domluvit 

společně s fotbalisty termíny 

c) Je potřeba, aby si finanční a 

kontrolní komise domluvili mezi 

sebou termín pro kontrolu, 

nejpozději do 6. 3. 2023 

d) Vánoční trhy – byl projednán 

návrh, aby se vánoční trhy konaly 

opět u DPS, jako byly v minulých 

letech před covidovým 

opatřením. Je potřeba se domluvit 

na určitých pravidlech ohledně 

stánků s pí D. Mlejneckou. 

 

Sokoli a Sokolíci 2022 

 
Jaký byl náš rok s covidem a po 

covidu? Cvičili jsme, cvičíme a budeme 

cvičit, to můžeme všem slíbit. 
První významnou událostí byla únorová 

výroční členská schůze , zde byl zvolen 

nový místostarosta Miroslav Holub a 

nová jednatelka Ivana Morgensternová. 

Touto cestou bych ještě jednou chtěla 

poděkovat za dlouholetou výbornou 

práci a spolupráci bývalé jednatelce 

paní Haně Němcové.  

 V naší jednotě jsou činné oddíly 

volejbalu, nohejbalu, fotbalu a oddíl 

všestrannosti. Všestrannost zastupuje 

především oddíl Cvičení rodičů s dětmi, 

který tvoří náš nejpočetnější oddíl. A 

zapomenout nesmíme ani na naše 

seniorky, které se stále pravidelně 

scházejí. 

Nyní se vrátím k našim nejmenším. 

Scházíme se pravidelně každý čtvrtek 

od 17. – 18.00 hodin, při hezkém počasí 

využíváme venkovní areál, v zimě jsme 

v tělocvičně. Cvičíme s dětmi od 2 let, 

horní hranici stanovenou nemáme, takže 

nejsou výjimkou děti školní. Symbióza 

malých s velkými je dokonalá a odráží 

hezké vztahy dětí v rámci rodiny. Ze 

společných akcí bych chtěla zmínit 

zdařilé vystoupení na Víle Nise, 

opékání buřtů na ukončení školního 

roku a Mikulášskou nadílku. Oddíl se 

zúčastnil soutěže ,,Hýbeme se hezky 

česky s Penny“, kde jsme obsadili druhé 

místo.  

Oddíl volejbalu trénuje úterky a pátky 

od 18. – 20.00 hodin. V průběhu roku 

pořádá několik turnajů, ze kterých bych 

zmínila  ,,Memoriál Karla Smetáka“. 

Členové oddílu se významně podílejí na 

organizaci společenských akcí a údržbě 

tělocvičny. 

Oddíl nohejbalu v naší jednotě působí 

druhým rokem. Oddíl je registrován 

v oficiální soutěži a v letošním roce se 

stal pořadatelem Mistrovsví ČR ve 

dvojicích a trojicích žen. Trénují : ženy: 

čtvrtky, neděle,  muži: středy. 

Oddíl fotbalu trénuje v úterý a čtvrtky 

na venkovním fotbalovém hřišti, v zimě 

pak soboty v  sokolovně. Zápasy hrají 

v soutěži: Třetí třída JIH. Na 

venkovním hřišti pravidelně hostují 

hráči Rugby Clubu Liberec. 

Co se týče budovy tělocvičny máme za 

sebou poměrně hodně práce. Řešili jsme 

požár, který vznikl od stropního 

svítidla. Kvůli této události jsme museli 

opětovně vymalovat sál. Při této 

příležitosti jsme pro snížení nákladů na 



energie vyměnili všechna svítidla na 

sále. Tady patří velký dík M. Holubovi 

a jeho pomocníkům K. Jägrovi a M. 

Hausmanovi, kteří výměnu zvládli 

v době prázdnin a dovolených. Další 

počin realizoval K. Čermák, jedná se 

regály v nářaďovně. Tyto plánujeme 

ještě rozšířit v příštím roce. 

První akcí, kterou jsme v tomto roce 

uspořádali byl Dětský maškar bál, plná 

tělocvična masek a řádících dětí nám 

byla tou největší odměnou. Připravovali 

jsme občerstvení na Pálení čarodějnic a 

Vílu Nisu,  v září jsme uspořádali 

tradiční sportovní odpoledne ve 

venkovním areálu sokolovny, jako 

pořadatelé jsme se se ctí zhostili 

pořadatelství Mistrovství ČR 

v nohejbale žen – dvojice, trojice.  

Oblíbenou podzimní akcí je pak 

Pouštění osvětlených lodiček na počest 

padlým Sokolům ve druhé světové 

válce. Pro děti pak Mikulášskou nadílku 

a několik volejbalových a 

nohejbalových turnajů. 

Tuto činnost bychom však nezvládli bez 

finanční pomoci Obce Chotyně a 

Libereckého kraje, kde čerpáme 

podporu z programu ,,PODPORA 

SPORTOVNÍ ČINNOSTI DĚTÍ A 

MLÁDEŽE VE SPORTOVNÍCH 

ORGANIZACÍCH 2022“. Současně pro 

organizaci akcí pro děti oslovujeme o 

pomoc místní podnikatele a 

živnostníky.  

Vám Všem, kteří nás podporujete ze 

srdce děkujeme a přejeme zdraví a 

spokojenost v nastávajícím novém roce. 

V případě zájmu o členství v našich 

oddílech , můžete volat na tyto 

kontakty: 

Fotbal: A. Kolínský: 602 448 187  

Nohejbal: K. Čermák: 776 718 940 

Volejbal: M. Nováková: 608 173 389 

Cvičení rodičů s dětmi: M. Nováková: 

608 173 389 

 

Za T. J. Sokol Chotyně 

Marcela Nováková 

 

 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 
 

Dopravní nehody v zimě 
 

 
 

Zimní podmínky každoročně přináší 
zvýšené nároky na řidiče i vozidla více než 
v jiných ročních obdobích. Hrozba nehody 
je při jízdě na sněhu a ledu 15krát větší než 
v létě.  

Na co si dát pozor před cestou? 
Nezapomínat na řádné očištění vozidla od 
sněhu a námrazy. Malé průzory v čelním 
skle nejsou pro bezpečný výhled z vozu 
zdaleka dostačující. Před jízdou odstranit 
ze střechy padající sníh a led z vozidla, 
kvůli kterému může dojít k dopravní 
nehodě. Používat zimní pneumatiky. Pro 
jízdu na sněhu bychom je měli hustit o cca 
20 kPa více než v létě.  
 
Udržujte správný odstup. S tvorbou 
náledí musíme nejčastěji počítat v lesních 
úsecích, na mostech a ve vyjetých 
podélných stopách. Odstup mezi vozidly je 
důležité udržovat větší než na suché 
vozovce  
 

A co když uvázneme na silnicích 
v koloně? Mysleme na to, že při jízdách na 
delší vzdálenost je dobré mít plnou 
palivovou nádrž, ve vozidle deku, případně 
teplé nápoje. Při jízdě do horských oblastí 
nezapomeňme na zimní řetězy, lopatu 



a trochu písku vhodného k podsypání kol 
vozu uvízlého na zledovatělé vozovce. 
 
Co dělat při dopravní nehodě?  
Zastavit vozidlo a vypnout motor, dále 
označit místo dopravní nehody výstražným 
trojúhelníkem nebo použít varovné 
světelné ukazatele, obléct si reflexní vestu. 
Při hromadné dopravní nehodě opustit co 
nejdříve vozidlo a nezdržovat se v blízkosti 
havarovaných vozidel (nejlépe za 
svodidla). Pokud by hrozil výbuch nebo 
požár, je nutné, aby všechny osoby 
opustily nebezpečný prostor. Dopravní 
nehodu je třeba nahlásit na tísňovou linku 
150 nebo 112. Důležité je sdělit konkrétní 
místo nehody a jaké jsou viditelné 
následky, např. zranění, požár, únik 
kapalin. K orientaci Vám poslouží vědět, 
odkud kam jedete (směr jízdy), na kterém 
kilometru se nacházíte, který sjezd, návěstí 
či kilometrovník jste minuli, jaké číselné 
označení má přejezd nebo jaké výrazné 
krajinné prvky se nacházejí v blízkosti 
(stromořadí, rybník…). Ve městě si pak 
můžete navíc všímat názvů ulic, čísel 
popisných domů, čísel pouličních lamp. 
Popřípadě můžete využít např. aplikace z 
mobilního telefonu a nahlásit konkrétní 
souřadnice GPS. Nezapomeňte, „Štěstí 
přeje připraveným!“ 
 
 

autor: kpt. PhDr. Tomáš Beneš 

HZS Libereckého kraje 
 
 

Občané Chotyně 

 

Je přeci úplně normální, že pokud 

chceme aby naše obec vzkvétala, 

musíme pro to také něco udělat. Apeluji 

tímto zvláště na „PEJSKAŘE“ ! Je 

dáno, pokud se váš miláček pohybuje 

mimo váš pozemek, je nutné jej mít 

minimálně na vodítku. Volný pohyb po 

obci není možný bez doprovodu a na 

vodítku. Pokud se už vydáte na 

procházku, je úplně jasné, aby jste 

exkrementy po svém zvířátku uklidili. 

Myslím, že je to nejmenší možná 

námaha, když už jste si ho pořídili. 

Děkuji 

Taky PEJSKAŘ 

Kraus Josef 
 

Výlet Senior Parku 
 

Ve středu 26.10.2022 se skupina 

naladěných výletníků ze Senior Parku 

vydala na další výlet. Tentokrát se 

jednalo o Oblastní galerii Liberec. Je 

pátou největší galerií v České republice. 

Galerie byla založena v roce 1953 a od 

roku 2014 sídlí v budově bývalých 

městských lázní. Galerie spravuje 

sbírky více než 21 000 uměleckých děl 

z Čech, Německa, Rakouska, Francie, 

Nizozemí a dalších evropských států a 

právem se tedy označuje jako Muzeum 

evropského umění. Vše jsme pečlivě 

prohlédli, prozkoumali a nechali se 

unášet krásou a monumentálností 

interiéru. Že se nemusíme za krásnými 

místy vypravovat do dalekých krajů, ale 

máme jich spoustu hned za humny, to je 

známý fakt. 

 

Nálada byla skvělá, stejně jako celý 

výlet! 

 

Senior Park, Hrádek nad Nisou. 

Fedáková Štěpánka 

 

 

Zhodnocení a činnost našeho 

klubu SPCCH za rok 2022. 

 
 V únoru jsme oslavili magické 

datum,,2.2.2022" opékáním buřtů 

u Sokolovny v Chotyni, počasí nám 

přálo. Další magické datum 22.2.2022 

jsme si na oslavu vybrali restauraci a 

pivovar u Kocoura ve Varnsdorfu, kam 



jsme ušili velkého kocoura kterého jsme 

této restauraci věnovali po prohlídce 

pivovaru a konzumaci dobrého oběda. 

Výlet vlakem do Turnova kde jsme 

absolvovali prohlídku města s 

návštěvou tamních památek a muzea za 

doprovodu turnovské rodačky p. 

Zajíčkové která nám též umožnila 

shlédnutí dokumentu o Českém ráji. 

 

Turistický výlet na Obří sud a zpět přes 

Libverdu do Hejnic s návštěvou 

tamního krásného kostela a zpět 

vlakem. Návštěva zemědělských 

prodejních výstav v Lysé nad Labem a 

Litoměřicích kde si naši členové mohou 

nakoupit mnoho výpěstků, 

sazenic a cibulovin. 

Dále výlet autobusem na prohlídku 

zámků v Mnichově hradišti, 

Sychrovského zámku, Ploskovic a 

zámku v Pardubicích. Neopomněli jsme 

ani na náš Grabštejn samotné prohlídce 

předcházela přednáška paní kastelánky 

o historii archeologických nálezech na 

hradě .Doplněním návštěvy byla ukázka 

z výcviku psů tamní vojenské posádky. 

Pěší pochod Bílý kostel-Chrastava 

z programu „rozchodíme civilky" 

V loňském roce jsme se opět zúčastnili 

celorepublikové výstavy ,,Šikovné ruce 

seniorů“, kde jsme vystavili téměř 100 

výrobků našich seniorů. Jako každý rok 

probíhaly týdenní rekondiční pobyty 

kde byli naši členové velice spokojeni. 

Nezapomněli jsme ani na návštěvy 

divadel v Praze a dvakrát v Jablonci nad 

Nisou. 

Adventní trhy jsme navštívili v Lysé 

nad Labem, Chotyni a Hrádku nad 

Nisou. 

Tři členky se též zúčastnily retro pobytu 

na Slovensku po stopách ,,Anděla na 

horách". 

Nesmím zapomenout ani na členy, kteří 

se zapojují v různých akcích 

pořádaných Obecním úřadem v 

Chotyni, jako je ,,Jablko braní, Víla 

Nisa, Adventní trhy a Diakonie. 

Mezi další akce patří slavnosti, 

Trojmezí s návštěvou Polska a 

společného plesu Trojmezí. Další pěkný 

výlet byl parníkem Ústí nad Labem-

Litoměřice. 

Dále jsme měli v klubu přednášku 

geriatričky paní Dr. Kašparové, která se 

zabývá seniory nad 60 let a jejich 

problémy co se týče chorobami 

správným užíváním léků. Závěrem bych 

chtěla poděkovat odstupující paní 

starostce Janě Mlejnecké za sponzorský 

dar klubu SPCCH a vstřícný přístup. 

Jsme přesvědčeni, že i naše nová 

starostka paní Iva Morgersternová nás i 

nadále podpoří a i mi se budeme snažit 

být nápomocni při akcích pořádaných 

Obecním úřadem. 

 

Jitka Tvrdikova za klub SPCCH 

 

 

Diakonie Broumov 

 

Sbírka se uskuteční v sobotu  
11. února 2023 od 10 do 16  
hodin v klubovně hasičů 
 
SEZNAM VĚCÍ, KTERÝMI MŮŽETE 
PŘISPĚT DO SBÍRKY: 
Veškeré letní a zimní oblečení 
(dámské, pánské, dětské) 
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, 
utěrky, záclony 
Látky 
(minimálně 1m2 , prosíme, nedávejte 
nám odřezky a zbytky látek) 
Domácí potřeby 



(nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené 
do krabic 
Péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 
Obuv – nepoškozená a v párech 
(svázaných gumičkou) 
Kabelky, batohy, drobné předměty z 
domácnosti bez 
poškození (dekorace, bižuterie ...) 
Hračky – nepoškozené a kompletní 
Menší elektrospotřebiče i poškozené 
Hygienické potřeby, drogistické zboží 
Časopisy, noviny, knihy 
Prosíme, aby vše co darujete, bylo 
funkční. To znamená především funkční 
zipy u bund, mikin a ostatních oděvů, 
funkční zipy a kolečka u kufrů, tašek a 
batohů. 
Nefunkční zapínání nejsme schopni 
opravit. 
 Děkujeme 

 

 

RUGBY CLUB LIBEREC 
 

Rugby club Liberec Vás zve na jarní 

sezónu 2. ligy rugby XV. 

Zápas se bude konat 12. března 2023 

na fotbalovém hřišti. Začátek zápasu 

upřesníme na plakátu. 

 

 

Dětský maškarní ples 
 

V sobotu 25. března 2023 v budově 

Sokolovny v Chotyni od 15 hodin se 

bude konat Dětský maškarní ples. 

Pestrá tombola 

Občerstvení zajištěno 

Děti v maskách 

Vstupné dobrovolné 

 

 

 

 

 

 

ODSTÁVKA VODY 

 
Dne 17. února 2023 od 9,30 do 13,30 

hodin nepoteče voda v č.p. 165, 149, 

148 a 144 

 

 

Poplatek za odvoz komunálního 

odpadu 

 
Z důvodu zdražení o 15% fa FCC, jsme 

nuceni zdražit poplatek za odvoz 

komunálního odpadu na 750,- Kč za rok 

na osobu. I přes toto zdražení obec stále 

doplácí na likvidaci odpadu naší obce. 

Za loňský rok jsme na poplatcích 

vybrali částku 519 771,- Kč a celkové 

náklady na likvidaci odpadu činily 

1 521 023,- Kč.  

 

 

Veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva 

 
Dne 20. února 2023 od 18,30 hodin se 

koná Veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva. Program bude zveřejněn 

na vývěskách. 
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