
 
 
 
 
 
 
  
 
  1. Chotyňské adventní trhy 
Příjemné odpoledne plné adventu a vánoční atmosféry proběhne v sobotu 28. listopadu 2015 od 14 hodin do 17 hodin v Domě s pečovatelskou službou v Chotyni. A teď to nejdůležitější. Jelikož máme v Chotyni mnoho šikovných lidí, ráda bych, aby právě účinkujícími a prodávajícími byli oni. Aby to opravdu byla naše místní tradice a výrobky jsme mohli pořídit od „známých“. Takže moc doufám, že náš nápad podpoříte a budete sdílet. A hned, jak někoho napa-dne, že by rád vyrobil a prodal nějaké své produkty (ať už adventní věnečky, svícny, chaloupky, vánoční ozdoby, perníčky nebo i jakékoliv jiné dárečky, jako třeba dečky, náušnice, hrníčky atd.) nechť se mi přihlásí na číslo 603 510 417, ať je nás co nejvíce. Ostatní lidičky samozřejmě srdečně zveme, ať dorazí s dětmi něco pěkného pokoupit, zakousnout a popít svařáčka. Kdo se chce zúčastnit 1. Chotyňských adventních trhů jako prodejce, musí se mi přihlásit na tel. 603 510 417 do 16. li-stopadu 2015, abychom vše připravili.           Hezký den, Dituš Mlejnecká  Domluvili jsme se s Bílým Kostelem nad Ni-sou, že u nás budou trhy na začátek adventu a v Bílém Kostele n.N. budou předvánoční v neděli 13. prosince. A protože dobře spo-lupracujeme, tak našich se zúčastní šikovní Bílokosteláci a trhů v Bílém Kostele šikovní Chotyňáci. Už se moc těším, jak si ta dvě odpoledne nádherně vánočně užijeme.                                      Starostka 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Na žádost tajemníka Magistrátu 
města Liberec zveřejňujeme postup 

při vyřizování žádostí o doklady 
 Úřední doba Magistrátu města Liberec PO + ST 08.00 – 17.00 hod. 

ÚT + ČT 08.00 – 16.00 hod. 
PÁ 08.00 – 12.00 hod. každý posle-
dní pátek v měsíci je zavřeno – sanitární den SO 08.00 – 12.00 hod. občan musí 
být předem objednán (http://vs.liberec.cz) – bez 
objednání nelze žádost vyřídit 
 Pokud se žadatel dostaví krátce před koncem 
úřední doby, může nastat situace, že již nebude 
odbaven, vyvolávací systém je nastaven tak, aby 
všichni žadatelé, kterým systém přidělil pořadové 
číslo, byli vyřízeni – systém automaticky 
dopočítává maximální možný počet odbavených 
klientů do konce úřední doby. 
 Vyřízení občanských průkazů přímo v místě 
pobytu žadatele (ve výjimečných případech, s ohledem na 
zdravotní stav nebo na vysoký věk žadatele) 
V poslední době dochází bohužel ke zneužívání té-
to služby, která je výhradně určena pro žadatele, 
jejichž zdravotní stav nedovolí se osobně dostavit 
na magistrát k vyřízení nového občanského průka-
zu. V případě požadavku vyřízení žádosti o nový 
občanský průkaz přímo v místě bydliště, je nutné 
se předem objednat (lze i telefonicky), přičemž po-
žadavek je evidován a dle pořadí následně vyřízen. 
Bohužel, stávající lhůta pro vyřízení je až 3 měsí-
ce, a to z důvodu nejen velkého počtu žadatelů o 
tuto službu, ale i z personálních a organizačních 
důvodů magistrátu, a také stále častěji z důvodu 
zneužívání této služby ze strany žadatelů, kteří ne-
patří do výše uvedené skupiny žadatelů. 
 Pro starší seniory nebo žadatele obtížně pohyblivé, 
kteří se mohou dostavit na úřad osobně či v dopro-
vodu třetí osoby, nabízíme s ohledem na věk nebo 
zdravotní stav odbavení bez čekání. Doporučuji se 
předem objednat buď telefonicky přímo na odděle-
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ní dokladů a evidence obyvatel magistrátu, nebo 
lze přímo po příchodu do budovy Nového magi-
strátu nahlásit na recepci požadavek mimořádného 
odbavení. 
 Kontakty – objednání služby odbavení v místě 
pobytu či přednostní odbavení 
Martina Kohoutová    485 243 728 
Monika Prokopová     485 243 737 
Mgr. David Fátor        485 243 713 
 Výše uvedená telefonní čísla lze využít i v případě 
dotazů k uvedeným informacím. 
 Občan je povinen požádat o vydání nového 
občanského průkazu pokud: 
Dojde ke změně údajů zapsaných v občanském průkazu – občan má povinnost požádat o vydání 
nového průkazu nejpozději do 15 dnů ode dne 
účinnosti změny. 
Končí platnost občanského průkazu – občan mů-
že požádat o vydání nového OP z důvodu končící 
platnosti 60 dnů předem, nejpozději však do 15 
dnů po skončení platnosti dokladu. 
Při dovršení věku 15 let – při podání žádosti o 1. 
OP před dovršením věku 15 let, žádá zákonný zá-
stupce společně s dítětem, předloží rodný list dítěte 
a svůj občanský průkaz, vyhotoven je OP na 5 let 
za správní poplatek 50,- Kč. Při podání žádosti o 1. 
OP v den dovršení věku 15 let či později, si žádá 
občan samostatně (bez zákonného zástupce) + ro-
dný lis žadatele, vyhotoven je OP na 10 let zdarma. 
Po získání státního občanství ČR nebo po ná-
vratu ze zahraničí 

 Kotlíkové dotace v Libereckém kraji 
Smyslem projektu je snížit znečištění ovzduší z lokálního vytápění domácností a zlepšit tak kvalitu ovzduší i života v Libereckém kraji. 
Přidělené prostředky: cca 140 mil. Kč s plá-nem výměny min. 940 kotlů. 
Vyhlášení programu: předpokládané datum vyhlášení prosinec 2015 až leden 2016. 
Příjem žádostí: písemně nejdříve měsíc po vyhlášení programu na podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje. 
Oprávněný žadatel: fyzická osoba – vlastník rodinného domu specifikov. programem. 
Předmět podpory: výměna kotlů na pevná pa-liva s ručním přikládáním za tepelné čerpa-dlo, kotel na pevná paliva, plynový konden-zační kotel + instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TUV + realizace „mikro“ energetických opatření. 

Dotaci nelze poskytnout na výměnu kamen a krbů. 
Výše dotace: 70% - 85% způsobilých výdajů projektu z maximální částky 150 000,- Kč, výdaje jsou způsobilé od 15. 7. 2015. 
 Typ nově pořízeného kotle (v závorce % výše dotace) Kotel výhradně na uhlí (70%) Kombinovaný kotel uhlí + biomasa, plynový kotel (75%) Kotel výhradně na biomasu a tepelná čerpadla (80%) 
 Kontaktní informace: Krajský úřad Liberec-kého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení řízení grantových schémat. Tel. 485 226 linky 579, 574, 344, 653, e-mail kotliky@kraj-lbc.cz  Seminář pro žadatele programu Kotlíko-vé dotace v Libereckém kraji proběhne 14. prosince od 16 do 18 hodin v Liberci na Krajském úřadu. 

 Advent 
(z knihy Adventní čas Dagmar Šottnerové) Kouzelný podzim už vytáhl své poslední ba-revné trumfy. Hýřivé barvy, kterými nás příroda udivovala, se pomalu vytrácejí pod bělostným pápěřím prvních sněhových vlo-ček. Poznání, že dny jsou stále kratší a země se zahaluje do temného roucha dlouhých no-cí, dává tušit příchodu bělostného období – zimy. Nastává čas, kdy si zkřehlými prsty zapínáme i ten poslední knoflík na kabátě. Tento čas je časem adventním. Slovo „ad-vent“ je latinské a znamená „příchod“. Pří-chod čeho nebo koho? Podstata adventu vy-chází k křesťanské filosofie. Věřící lid se v tomto čase připravoval a očekával příchod (narození) Spasitele (jinak také Mesiáše, Krista). Křesťané se na jeho příchod připra-vovali hlubokým zbožným rozjímáním v ko-stelech a dodržováním půstu, tzn. střídmo-stí v jídle, pití a zábavách. Každý den ráno se sloužily mše, na nichž se zpívaly úvodní 



písně nazývané „roráty“ (z latinského Rora-te coeli …, česky „Rosu dejte, nebesa…“). Každoročně adventní období vrcholí 24. prosince na Štědrý den, kdy se narodil Je-žíš. Adventní období trvá asi čtyři týdny. Počet dní je pohyblivý (nejméně 22 dní a nejvíce 28 dní), protože začíná v neděli, která je nejblíže ke svátku sv. Ondřeje (30. listopad). Přestože to bylo období intenzivního ducho-vního života, prostý lid se zcela neodříkal zábav. V adventním čase má svátek několik významných světců a s těmito dny je spoje-no mnoho zvyků, pověr a magických praktik. Podoba dnešního adventu ve většině postrá-dá náboženský smysl. Je spjata především s tradicí mikulášské nadílky, rozsvěcováním vánočních stromů na náměstích a hlavně s prodejními akcemi a trhy zaměřenými na prodej stromků, hraček, potravin a dalšího zboží. Jakýmsi měřítkem adventu jsou čtyři adventní neděle. První je „železná“, druhá „bronzová“, třetí se nazývá „stříbrná“ a poslední „zlatá“ je nejblíže Štědrému dni. Svatý Martin (11. listopadu) Svatomartinské období je doba hodovní ne-boli posvícenská. Pro tyto slavnostní chvíle se krmily husy („Martinské husy“), na kte-rých si pochutnávali ve městech i na vesni-cích. Při porcování husy se prý dodržoval přesný řád, kdo kterou porci měl dostat. Údajně se ze zbylých kostí dalo předvídat počasí. Z kynutého buchtového nebo rohlí-kového těsta se peklo pečivo – rohy, buchty s povidly a mákem a rohlíky ohnuté do tvaru podkovy. To proto, že sv. Martin jezdil na koni. Tímto pečivem častovaly hospodyně čeleď, když odcházela ze služby, krajově se mu říkalo „vandrovnice“. Rohlíky také dle zvyklosti darovaly dívky svým milým. Svatá Kateřina (25. listopadu) Se svátkem sv. Kateřiny souvisely zábavy a tancovačky. Bývaly to, a i v současnosti jsou, poslední taneční zábavy v roce, proto-že brzy poté nastává postní adventní obdo-bí. V adventním čase se doporučovala stří-dmost v jídle i v zábavě. A proto si všichni 

chtěli ještě užít, a tak se tančilo, jedlo a pilo. O půlnoci bývalo někde zvykem, že oblékli „basu“ do černého sukna, na krk jí vložili věneček z chvojí a za smutečního průvodu a svitu rozžatých svíček ji „pocho-vali“ za vesnicí do předem vykopané jámy. Tento zvyk se však častěji provádí o maso-pustě. Kateřinské taneční zábavy byly oje-dinělé také tím, že jejich organizátorkami bývaly ženy a plně využívaly svého „ženské-ho práva“, a to i při volbě tanečníků. Všechno, co mělo kola (kolovraty, mlýny, po-vozy apod.) v tento den muselo stát, nesmě-lo se s nimi pracovat. Svátkem Kateřiny za-čalo období přástek, kdy se na kolovrátku zpracovával len (z přeslice na vřeteno). Zvykem bylo, že se přadleny scházely v je-dnom domě a při práci a při svíčce si poví-daly různé pohádky, příběhy. Svatý Ondřej (30. listopadu) K tomuto dni se váží různé magické praktiky, které však s tímto světcem nemají mnoho společného. Byl považován za ochrán-ce a patrona zamilovaných, zvláště pak ne-věst. Snad proto svobodná děvčata prakti-kovala různé věštby a hádání na milého. Tra-dovala se pověra o tom, co se komu tuto noc zdá, to se určitě splní. Podle jiné pověry si svobodné děvče napsalo na sedm lístků jmé-na sedmi chlapců a večer je dalo pod pol-štář. Ráno pak bez rozmyšlení vytáhlo jeden lístek a jméno, které na něm bylo napsáno, patřilo chlapci, který děvčeti měl být při-souzen. Jinde se lístky se jmény chlapců (byly jen čtyři) zavazovaly do čtyř rohů ka-pesníku a daly se rovněž pod polštář. Jeden roh děvče ráno rozvázalo a jméno na lístku bylo jméno jejího ženicha. Večer v tento den se nezadané dívky scházely, na slaměn-kách (ošatkách) točily šátky a říkaly: „Milý svatý Ondřeji, prosím tebe potají, aby se mi ve snu zjevil ten, který je mně za muže usouzen.“ Které dívce šátek při tom z ošatky vyskočil, ta se měla do roka vdát. Složitější zvyk, jak zjistit jméno ženicha, bylo vaření knedlíků. Vypracované těsto se rozdělilo na pět kousků a do čtyř se zabalily 



papírky s chlapeckými jmény. Knedlíky se daly do hrnce vařit a čekalo se na první, který vy-plave nahoru. Když se rozřízl, obsahoval buď jméno budoucího ženicha, nebo zprávu, že svatba zatím není v dohledu, protože byl prázdný. 
 FOTBALOVÝ „OLDIES PLES“ 

V sobotu 14. Listopadu, od 16 hod. v restauraci U lip pro děti a od 20 hod. pro dospělé. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, 
dražba, dobrovolné vstupné. 

Zveme vás na divadelní pátek a sobotu do Domu s pečovatelskou službou v Chotyni Divadelní soubor VOJAN Hrádek nad Nisou uvádí V pátek 13. 11. od 19 hodin hořkou komedii O DVA MÍŇ 
(Krásný lidský příběh dvou mužů, kterým zbývá pár dní života a kteří utíkají z nemocnice, aby se setkali se životem, který nepoznali. Dva pacienti se rozhodnou strávit čas svého života jinak než poleháváním v nemocnici. Odhodlají se k dobrodružnému útěku a potkávají se s celou řadou lidských příběhů.) 

 V sobotu 14. 11. od 19 hodin tragikomedii KRÁLOVNY 
(Hra Královny s podtextem „kde je humor, je i naděje“, se odehrává v lázeňském prostředí, na jednom pokoji. Tři ženy, které se na něm sejdou, by se za normálních okolností nemohly nikdy setkat, nebýt havárie vodovodního potrubí, ke které dojde v jednom z lázeňských křídel. Každá z hrdinek má odlišný problém, přesto však mají cosi společného – všechny byly v nedávné době vystaveny zlomovým životním okamžikům a teď stojí před nelehkým úkolem – naučit se žít své nové životy.) Vstupné dobrovolné a bude možno zakoupit i sklenku svatomartinského vína.  SBĚR PRO DIAKONII 

Letního a zimního oblečení /dámské, pán-
ské,dětské/ 
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte 
nám odřezky a zbytky látek) 
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- 
vše nepoškozené 
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
Obuv – veškerou nepoškozenou 
Hračky – nepoškozené a kompletní 
Peří, péřové přikrývky a polštáře 
Menší elektrospotřebiče – mohou být i 
nefunkční 
Knihy 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce 
– z ekologických důvodů 
nábytek 
znečištěný a vlhký textil 

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ 
v  pátek 20. 11. a sobota 21.11. 2015 

vždy od 10.00 do 16.00 hod 
v Hasičské zbrojnici Chotyně 

 Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či 
krabic, aby se nepoškodily transportem. 

 Rozsvícení  vánočního stromu 
Obecní úřad ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Chotyně zve všechny děti a rodiče na zahájení adventu. 

 Sejdeme se u školy v pátek 27. 11. v 17 hodin. 
 NĚCO DOBRÉHO SI DÁME, SPOLEČNĚ SI ZAZPÍVÁME. 
 

Do konce listopadu je třeba zaplatit 
druhou část poplatku za likvidaci 

odpadu. 
 

V úterý 24. 11. od 18.30 hod. se koná 
v restauraci Klub veřejné zasedání 

zastupitelstva obce.  
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