
CHOTOVICKÉ NOVINY 4/2016 - 03.10.2016 / čtvrtletník / 

Z obsahu:     

Uskutečněné akce  

Zasedání 6/2016 

Historie obce       

Volby do krajů 

Chotoviny 

Český statistický úřad 

Knihovnička 

Nákupy o svátcích 

Revize kotlů 

 



Historie obce 

Dnes vám nabízíme výňatek z knihy ORTSGESCHICHTE VON BüRGSTEIN IN NORDBHÖMEN. 
Chotovice 
K obci Chotovice patřilo také úpatí Chotovického kopce a osada, ležící po obou stranách císařské silnice Bor 

– Lípa nazývaná Steinewand. Je to malé osídlení pod pískovcovým hřbetem, na 
kterém se na vícero místech lámal pískovec pro potřebu různých staveb. Jméno 
Steinewand  je zaznamenáno v první matrice 1640 – 1656. V roce 1722 se sklá-
dal ze 3 dvorů. Roku 1900 z 5 dvorů a 8 domů. Až do roku 1928 byly také Nové 
Chotovice  na Hřebence součástí obce Chotovice. Roku 1873 se zde na pláni vy-
stavělo prvních 8 domů.  Do roku 1903 se rozrostly Nové Chotovice na 48 domů. 
Jelikož v průběhu let se město Nový Bor rozšířilo až k Novým Chotovicím, tak se 
roku 1928 Nové Chotovice připojily k Novému Boru. 
Starou vsí Chotovice, jejíž dvory a 
domy jsou nápadně blízko vedle 
sebe vystavěny, plazí se malý po-
tůček, který na úpatí Chotovického 

kopce vyvěrá. V části lokality Steinwand je potůček 
v prohlubni před skálou sveden k rybníčku, jehož voda pohá-
ní mlýnské kolo na skále vystavěného mlýna (Packelmühle). 
Toto jméno pochází od toho, že od roku 1850 se tu mlela to-
ho času používaná náhražka kávy ,,Cikorka,, z hořce chutnají-
cího restovaného kořene čekanky, plněná do balíčků. Později 
se tam usídlila brusírna borské sklářské rafinérie skla Proft. Za 
tímto mlýnem padá potůček přes 12 metrů hlubokou skalní 
stěnou do ,,Packetloch,,. Východně od vesnice se potůček 
rozšiřuje a teče mělčí rašelinou až na okraj Janova, dále do 
Cikánského údolí, kde se  spojuje s potokem vyvěrajícím pod Klíčem. 

Od roku 1741 mají Chotovice svůj vlastní zvon, 
který byl díky přispění od různých dárců umís-
těn v dřevěné kapli z roku 1726 . Na jejím místě 
byla v roce 1777 vystavěna zděná kaple. V roce 
1880 se odstranila přes sto let stará věžička a 
šindelová střecha byla nahrazena plechovou.  
Tímto zvonem se zvonilo, i když se  nebožtík 
odnášel do Skalice. Jinak chotovičtí málo chodili 
do skalického kostela – měli to do Sloupu blíže 
a lepší cestou. Oproti tomu borští, i když patřili 
pod Sloup nejčastěji navštěvovali skalický kos-
tel. Když se pak v Boru v roce 1747 vystavěl 
kostel,  nechodili chotovičtí tak často do sloup-
ského, nýbrž do Boru, kam vedla pohodlnější 

cesta. Kolem roku 1790 žil v Chotovicích Christophe Müller, který o sobě nechával hodně často slyšet. Vyu-
žil každé příležitosti, aby mohl kterémukoli židovi provést nějakou neplechu. Ani za tmavé noci mu nebyla 
cesta z Chotovic do Lípy příliš dlouhá, aby mohl v osídlení židů provést nějakou lumpárnu. Například vyba-
ven pilou nařezával nízké střechy židovských domků. Když se jednou z takového prapodivného výletu ne-
vrátil, věřilo se v Chotovicích, že byl židy chycen a odstraněn. Na pokraji chotovických a pihelských polí vy-
stavěl sedlák a hostinský Johann Wenzel Helzel v roce 1813 na počest Boží matky kapličku, která se nazýva-
la Helzelkapelle. Roku 1855 opatřil místní umělecký malíř Franz Werner přední stranu mariánským obra-
zem a postranní zdi obrazem zemského patrona sv. Václava a obrazem krajiny, která představuje sedláka 
vyhlížejícího lepší počasí. 



Výlukový jízdní řád                                                                                                       

Jistě jste všichni zaznamenali změny na komunikaci 1/9, která prochází naším katastrem v místě 
„Chotovičáku“. Jde o souběh několika událostí, které nejenom nám, místním, poněkud komplikují život. 
Za prvé jde o rekonstrukci vodárenského zařízení na Chotovickém kopci ve vlastnictví SVS, kvůli které je již 
delší dobu v tomto místě omezená rych-
lost na 50 km/h a to zejména z důvodu 
zajíždění nákladních vozidel k uvedené 
stavbě. Dalším důvodem je úplná uzavírka 
obce Janov kvůli výstavbě kanalizace a 
s tím spojený výlukový jízdní řád autobu-
sů. Ten nám všem z počátku dělal asi nej-
větší starosti. Vzhledem k faktu, že nám 
tato změna nebyla nahlášena včas, před 
dočasným zrušením zastávky autobusů 
v obci, nebylo moc možností, jak tuto situ-
aci řešit.  Rozhodnuto bylo  bez znalosti 
místních poměrů, čímž došlo 
k nebezpečné situaci, kdy byli všichni ces-
tující (včetně dětí) jedoucí z Nového Boru 
po vystoupení z autobusu nuceni přechá-
zet přes velmi frekventovanou komunika-
ci. Okamžitě jsme začali jednat se zástupci Libereckého kraje a příslušným dopravcem, abychom vzniklou 
situaci nějakým způsobem alespoň částečně napravili. Tato jednání trvala několik dní a po tuto dobu jsme 
spolu s policisty při každém příjezdu autobusu zastavili provoz na dané komunikaci, aby zejména děti 

mohly bezpečně přejít. Nakonec se povedlo vyjednat 
změnu jízdního řádu. Změna spočívá v otočení směru 
jízdy odpoledních spojů, které po dobu uzavírky 
v Janově (plánována do 31. 10. 2016) dočasně poje-
dou z Nového Boru nejprve přes Radvanec a Sloup 
do Chotovic a zpět do Nového Boru a Okrouhlé. Dů-
vodem této úpravy je bezpečnost cestujících 
(zejména dětí) při nástupu a výstupu v zastávce Cho-
tovice, rozc. 0,5. V rámci této úpravy budou autobu-
sy zastavovat ve směru přilehlém k obci a odpadne 
tak nebezpečné přecházení frekventované silnice 1. 
třídy I/9. V této lokalitě bylo také instalováno provi-
zorní dopravní značení pro větší bezpečnost chodců. 
A aby toho nebylo málo, tak i přesto, že ŘSD opět 

posunulo termín našeho společného projektu rekonstrukce této komunikace s místem pro přecházení, 
vybudováním odbočovacích pruhů, chodníků a osvětlení, my jsme, vzhledem k dotačnímu grantu 
s pracemi začali již teď. První fází projektu je stavba osvětlení v celkové délce 300 metrů, které také přiná-
ší drobná dopravní omezení. Ze všech těchto důvodů vás prosíme o trpělivost a věříme, že až budou 
všechny výše jmenované projekty za námi, bude se nám zde žít zas o trochu lépe a nynější krizová situace 
na ,,Chotovičáku,, upadne v zapomnění.  



Usnesení Zastupitelstva obce Chotovice č. 6/2016 ze dne 27. 9. 2016 
6/2016/A 

SCHVÁLILO rozpočtové změny č. 3/2016  

PRO - 8 
PROTI – 0 
ZDRŽEL SE – 0 

6/2016/B 

SCHVÁLILO uzavření darovací smlouvy a poskytnutí daru na       Ba-

bybox ve výši 2 000,- Kč a pověřilo starostu jejím podpisem  

PRO - 8 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 0 

6/2016/C 

SCHVÁLILO rozšíření zahrádkářské kolonie a pověřilo starostu tímto 

úkolem 

PRO - 7 
PROTI - 0 
ZDRŽEL SE – 1(Matulová) 

6/2016/D 

SCHVÁLILO prodej pozemku p. č. 171/1 za cenu 100,- Kč/m² + DPH  

PRO - 6 
PROTI – 0 
ZDRŽEL SE – 2(Mráček,Mráčková) 

6/2016/E 

SCHVÁLILO nabídku na zajištění stavebního dozoru na akci „ I/9 

Chotovice – chodník“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy.  

PRO – 7 
PROTI – 0 
ZDRŽEL SE –  1 (Horyna) 

6/2016/F 

SCHVÁLILO vydání plné moci panu Dřízhalovi k zajištění nabídek na 

dodavatele elektřiny pro rok 2017 

PRO—8 

PROTI—0 

ZDRŽEL SE—0 

A)  Projednání rozpočtových změn č. 3/2016 
Projednaly se rozpočtové změny ve kterých se příjmy i výdaje navýšily o 224 000Kč 
B)  Projednání žádosti o příspěvek na Babybox 
Byla projednána žádost Nadačního fondu pro ohrožené děti – Babybox pro odložené děti, zastoupeného 
jejím předsedou správní rady panem Ludvíkem Hessem na příspěvek na babybox nové generace, který 
bude umístěn v Krajské nemocnici Liberec a 22. 10. bude uveden do zkušebního provozu. Zastupitelé se 
shodli na uzavření darovací smlouvy a poskytnutí daru ve výši 2 000,- Kč a pověřilo starostu jejím podpi-
sem. 
C) Projednání rozšíření zahrádkářské kolonie 
Zastupitelstvo projednalo rozšíření zahrádkářské kolonie. Jedná se o pozemek p.č.134, který přímo nava-
zuje na současné pozemky kolonie. Výměra tohoto pozemku je cca 3 400m² a po dělení pozemku zde 
vznikne 8 nových zahrádek  
D) Projednání schváleného záměru na prodej pozemku p. č. 171/1 
Byl projednán schválený záměr na prodej pozemku p. č. 171//1 o výměře 23m² manželům Mráčkovým. 
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem tohoto pozemku za obvyklou cenu 100,- Kč/m² + DPH. 
E) Projednání stavebního dozoru na akci „I/9 Chotovice – chodník“ 
Zastupitelé projednali cenovou nabídku ing. Dany Kudrnové na zajištění stavebního dozoru na akci „I/9 – 
Chotovice – chodník, ve výši 27 000,- Kč a souhlasí s uzavřením smlouvy. Zároveň pověřilo starostu podpi-
sem této smlouvy. 
F) Projednání dodavatele elektřiny na rok 2017 
K 31. 12. 2016 končí současná smlouva s dodavateli elektřiny ( ČEZ, Centropol ) pro obec. Pověřujeme te-
dy pana Dřízhala ( plnou mocí ) zajištěním nabídek na dodavatele pro příští rok 2017 a předložením těch-
to nabídek zastupitelstvu k výběru a ke schválení. 
G) Různé  
Starosta informoval zastupitele o výsledcích částečného auditu za období leden – srpen 2016. Audit pro-
běhl bez závad. Dále informoval o zajištění autobusové dopravy během uzavírky silnice v Janově, o stavu 
akce rekonstrukce silnice I/9 a o opravě mostků na cestě k rybníku.  



Volby do zastupitelstev krajů  - 2016 

Tyto volby se podle rozhodnutí prezidenta repub-
liky, budou konat 7. a 8. října 2016.   „V krajských 
volbách je registrováno 88 volebních subjektů, 
které podaly ve 13 krajích 269 kandidátních listin. 
O mandát do krajského zastupitelstva se uchází 
aktuálně 11 888 kandidátů. Jejich průměrný věk 
je bezmála 47 let, 70 % kandidátů jsou muži a 44 % kandidátů je bez politické příslušnosti. Uvedla 

Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ. Kompletní seznamy kandidátů 
a kandidátních listin podle krajů naleznete na serveru volby.cz. 
Získáte tam i statistické přehledy o počtech kandidujících podle 
věku, pohlaví, politických subjektů, které kandidáty navrhly, ne-
bo podle politické příslušnosti. V nabídce Otevřená data jsou ke 
stažení také registry kandidátů, volebních stran a zastupitelstev.                                                                                                                               
Vzhledem k počtu obyvatel je v zastupitelstvu Libereckého kraji 
k dispozici 45 mandátů. Při posledních volbách v roce 2012 byla 
volební účast nejvyšší v historii s 38,55 % a mandáty byly rozdě-
leny takto:  Starostové pro Liberecký kraj 13,Komunistická strana 
Čech a Moravy 10,Změna pro Liberecký kraj 10,Česká strana soci-
álně demokratická 7,Občanská demokratická strana 5. Pro kraj-
ské volby je vytvořeno 13 660 stálých volebních okrsků. Jedním 
z nich je samozřejmě i naše obec. Volební urna bude, již tradičně, 
umístěna v 1. patře budovy Chotovické hospody ve volební míst-

nosti obecního úřadu. Volební účast má zvyšující se tendenci a my doufáme, že se v tomto trendu 
bude i nadále pokračovat a dočkáme se dalšího rekordu. Volební lístky byste již měli mít všichni ve 
schránkách. Hodně štěstí při výběru vašeho kandidáta. 

Dopis starosty obce 
Milí spoluobčané, 
že se blíží volby, jste dozajista z billboardů, televize, kontaktních kampaní a nyní i z našich Choto-
vin poznali. Možná jsou někteří z vás již politikou otrávení a k volbám jít nechtějí. Na jednu stranu 
se vám nedivím. Možná si říkáte, že před volbami slíbí někteří skoro modré z nebe a po volbách 
skutek utek. Na druhou stranu, jak jinak takovým kandidátům a stranám vystavit hodnocení?  
Volby jsou jedinečnou příležitostí, jak podpořit ty, kteří své sliby plní. Můžete vybrat  takové    
kandidáty, kteří mají za sebou kus odvedené práce. Výsledek voleb nastaví směřování a fungování 
kraje na další 4 roky. Mějte to na paměti a běžte 7. či 8. 10. 2016 k volbám do zastupitelstva    
kraje. Spojte to třeba s procházkou a věnujte naší společné budoucnosti těch 30 minut. Půjdu ta-
ké a osobně podpořím Starosty pro Liberecký kraj, protože za předchozí 4 roky dokázali, že umí 
dát sliby, které splní. A chci, aby ve své práci mohli pokračovat. Čí lístek do volební urny vhodíte 
vy, je jen na vás, jen si přeji, abychom vysokou volební účastí dokázali, že nám život v našem kraji 
není lhostejný. 
Cestu k volbám s dobrou myslí Vám přeje   
 Bohumil Mráček 
    váš starosta 
 



Chotoviny  
Toto označení nepatří pouze 
našim novinám, ale také obci 
ležící v jižních Čechách, 10 km 
severně od Tábora a tvoří ji 12 
osad s celkovým počtem 1700 
obyvatel. První zmínka o ní po-
chází z roku 1266. 
K nejvýznamnějším památkám 
obce patří kostel sv. Petra a 
Pavla, renesanční zámek 
s parkem a kostel sboru Církve 
československé husitské.  Obec 
má 15 zastupitelů, hasiče, škol-
ku, školu i zdravotní středisko. 
V obci je i pivovar stejného 
jména a možná v naší hospodě časem ochutnáme jejich pivo. 

Knihovnička 

Pod záštitou Trilobitu, tedy Oty a Jany vznikla na jednom z oken Chotovické hospody malá knihovna, která 
je k dispozici každému z vás po čas otevírací doby naší hospůdky. Použití je zdarma, bez jakékoli registrace 
a evidence. Knihy si můžete zapůjčit k posezení v hospodě, parku i doma nebo si můžete knihu vyměnit za 

jinou popřípadě tam nějakou věnovat. 
Knihy prosím nenechávejte mimo vy-
hrazený prostor a mějte na paměti, že 
každá kniha si zaslouží slušné zacháze-
ní. Projekt běží již dva měsíce a zatím 
bez problému. Doufáme, že tento stav 
bude nezměněn a budeme i nadále 
knihovnu moci hojně využívat.   
 
 
 

Chotovická hospoda 
K 1. 10. 2016 se změnila otevírací doba 
Chotovické hospody. Již tradičně bude 
až do jara v pondělí a úterý zavřeno. 

Revize kotlů na tuhá paliva 
Novela zákona o ovzduší ukládá vlastníkům všech kotlů 
(starých i nově instalovaných) na tuhá paliva provést kon-
trolu technického stavu a provozu kotle. První kontrola musí 
být provedena nejpozději do 31. 12. 2016 a opakována kaž-
dé dva roky. Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná 
osoba proškolená výrobcem kotle a musí být držitelem 
oprávnění kontrolu provádět. V případě, že nebudete 
schopni doložit doklad o této kontrole hrozí vám pokuta ve 
výše 20 000 Kč. Na tomto webu najdete techniky, kteří mo-
hou kontrolu provést:  http://www.aptt.cz/opravneni-
ozo.php?kraj=LBK 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aptt.cz%2Fopravneni-ozo.php%3Fkraj%3DLBK&h=UAQEBep1Z
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aptt.cz%2Fopravneni-ozo.php%3Fkraj%3DLBK&h=UAQEBep1Z


Letní hrátky – sobota 23. 7. 2016 
Pro nepřízeň počasí několikrát odložený dětský den se 
nakonec změnil na Chotovické letní hrátky. A hráli si 
opravdu všichni, děti i dospělí. Děti si v parku vyzkoušely 
překážkovou dráhu a u obecního úřadu byly připraveny 
různé hry, do kterých se zapojili i dospělí. Děti například 
měly poznat, z které pohádky je písnička, kterou jsme jim 
pouštěli bez textu a byly opravdu šikovné, při písničce 
Jede, jede mašinka vytvořily hada a protože bylo velké 
teplo, přivítaly osvěžení vodní sprchou. Celé odpoledne 
ovšem vyvrcholilo příjezdem dobrovolných hasičů ze 
Sloupu 

v Čechách, kteří pro děti připravili pěnu. Pak se stalo něco báječ-
ného. V prostoru, kam měla být napuštěna pěna, děti objevily 
malé žabky a tak je chytaly a odnášely do bezpečí. Bylo to oprav-
du spontánní a nás dospělé to překvapilo a zároveň potěšilo. A 
pak už se děly věci, děti naskákaly do pěny a za chvíli už nebylo 
poznat kdo je kdo a pěna byla všude. Hasiči to ještě vylepšili tím, 
že zapojili vodní mlhu a tak výskání, křiku a smíchu bylo všude 
plno. Pak už jen zbývalo všechny umýt a převléknout do suché-
ho oblečení. Letní hrátky se vydařily a k prázdninám určitě patří. 

 
Chotovická poutička – sobota 20. 8. 2016 
Ani se nechce věřit, jak ten čas letí. Byla to již devátá Chotovická poutička a tak vlastně vznikla už tradice, že 

koncem srpna se její příznivci scházejí na příjemné odpoled-
ne. Naše poutička se nemůže rovnat s ostatními poutěmi ve 
větších obcích a městech. Je to prostě naše poutička, malá, 
skromná, ale je milá, je prostě naše. Tentokrát se veškeré 
dění odehrávalo v prostoru před Chotovickou hospodou, 
kde bylo jen několik stánků. Samozřejmě nechyběly koláče 
a dobroty paní Pickové, stánek s novinami, časopisy a drob-
nými dárkovými předměty pana Kohouta a stánek 
s výbornými palačinkami a kremrolemi. Přijel i kovář a tak 
jsme měli možnost vidět výrobu zvonečků, podkov a jiných 
uměleckých předmětů. V průběhu odpoledne byl pro děti 
připraven skákací hrad a hry, k poslechu hrála skupina MP3 

a mohli jsme obdivovat výcvik psů, který si vyzkoušely i odvážné 
děti. Po celou dobu bylo také možné projet se parkem na ko-
ních. Naši poutičku navštívili i dobrovolní hasiči ze Skalice u Čes-
ké Lípy a přijeli se pochlubit úplně novým, plně vybaveným 
hasičským vozem Tatra. Děti si mohly auto prohlédnout a sku-
tečně toho využily, kdy se jim povede sednout si za volant tako-
vého krasavce.  
Na sále hospody se promítaly pohádky pro děti a v prvním patře 
v Trilobitu byla k vidění výstava plakátů z minulých kulturních 
akcí. Pan Pour připravil i hudební nástroje, které si mohli zájem-
ci vyzkoušet. Chotovická hospoda připravila pro tuto příležitost 
také minutkový jídelní lístek a kromě cvikovských piv a piva ze 
Svijan se tentokrát točil i Kamenický  Zlaťák. Odpoledne pak po-
kračovalo taneční zábavou a vyvrcholením byl velký ohňostroj.  
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Nákupy o svátcích 
Od října vchází v platnost zákon, který zakazuje maloobchodům a velkoobcho-
dům s prodejní plochou přes 200 metrů čtverečních prodej zboží ve vybrané 
svátky. Jedná se o Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. květen, 28. září, 28. říjen a 
vánoční svátky 25. a 26. prosince. Nakupte si tedy dopředu, ať nejste nemile 
překvapeni. 

Ve zkratce 
* Do 15.10 se můžete přihlásit do turnaje ,,Chotovice Open aneb Memorial Pinga a Ponga,,. Přihlášku za-
šlete na email: vencahoryna@gmail.com a jako předmět uveďte ,,Chotovice open,,. 

* Během následujícího měsíce bude v Chotovické hospodě zahájen 
zimní kulečníkový turnaj 
* Obec Prysk se stala Vesnicí roku 2016 Libereckého kraje a 2. nejú-
spěšnější vesnicí v celé České republice, jedná se o nejlepší umístění 
jakékoli obce Libereckého kraje v celé historii soutěže - tímto Prysku 
moc gratulujeme! 
* Během léta proběhly v altánu, v lesoparku Franze Hantschela další 
2 svatby. Celý park i s altánem jsou od svého vzniku v   roce 2013 
hojně využívány jak ke svatebním obřadům, 
tak i fotografování všeho druhu. 

* V září bylo odstraněno sršní hnízdo z budovy obecního úřadu 
* Jelikož nás v nejbližší době čekají  tzv. Dušičky  čili Památka zesnulých, prosíme o 
vhodné umisťování svíček na hroby, aby nedošlo k požáru. 

 

Grilfest – sobota 1. 10. 2016 
Kdo nebyl, může jen litovat. V tomto roce již podruhé proběhla u hospo-
dy soutěž o grilmastera. Připraveny byly naložená masíčka, saláty a další 
dobroty. Z rozpálených grilů se linula vůně špízků, grilované krkovice a 
kuřecích steaků. To vše za doprovodu příjemné hudby a dobrého pití. 
Bylo opravdu těžké rozhodnout, kdo byl nejlepší, ale nakonec zvítězila 
pikantní vepřová panenka pana Zdeňka Petráka, výborná krkovice paní 
Petry Tiché a papriky plněné sýrem paní Radky Šlamborové. Všichni jsme 
ochutnali a dobře jsme se najedli a to vše doprovázela dobrá nálada a 
krásné počasí. Tak zase příští rok. 
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