
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Informace ke kompostérům 
Před rokem jsem psala v Chotyňáčkovi člá-

nek o možnosti získat pro domácnosti za-

hradní kompostéry v rámci dotace z Ope-

račního programu Životního prostředí.  

Žádost o dotaci podával mikroregion 

Hrádecko-Chrastavsko na konci roku 2016. 

Do dnešního dne nemáme žádnou zprávu o 

tom, zda jsme uspěli nebo ne. V případě, že 

naše žádost bude úspěšná, čeká nás ještě 

se starosty mikroregionu debata, protože 

při zpracování žádosti jsme zjistili, že jako 

mi-kroregion budeme muset snížit množství 

od-padu za rok o 600 tun – a to opravdu není 

legrace. I když vše dobře dopadne, kompo-

stéry by nebyly dříve než na podzim. 
 

Dary na sportovní činnost 

v roce 2017  
Žádosti se podávají do úterý 18. dubna 2017 

do 11-ti hodin na Obecní úřad Chotyně. 

Jednotlivci podají žádost volnou formou, 

kde budou uvedeny sportovní výsledky 

v roce 2016 a plán sportovních akcí na rok 

2017. 

Sportovní oddíly v žádosti také psané 

volnou formou uvedou, na co dar chtějí 

použít, pokud dostaly dar v roce 2016, na co 

ho použily a počet členů. 

Žadatel musí být starší 18-ti let a nesmí 

mít u obce žádný dluh!!! 

 

Bleší trh a dílničky 
V pátek 7. dubna od 14 hodin uspořádal spo-
lek rodičů ZŠ Chotyně v Domě s pečovatel-
skou službou bleší trh a velikonoční dílničky 
pro rodiče s dětmi. Byla velká nabídka všeho  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
možného pro děti – oblečení, hračky, knihy, 
DVD a další. Při dílničkách si mohly vyrobit 
krásné velikonoční dekorace, s Martinem No-
votným si mohly uplést pomlázku. A k tomu 
všemu tam bylo výborné pečivo sladké i sla-
né, káva, čaj apod. 
Moc děkuji všem, kteří se na této krásné akci 
podíleli. 
A kdyby někdo potřeboval proutky na pomlá-
zku, jsou na lavičce před Domem s pečovatel-
skou službou. Můžete si vzít. 
                                                     Starostka 
 

Rady pro nejen začínající 

zahrádkáře od souseda Franty 
Protože se blíží kvapem plná sezóna zahrád-

kářů, kdy každý zahradní človíček plánuje 

zasadit a vypěstovat si chutné brambory 

(Solanum tuberosum) hlavně bez chemické-

ho hnojení, povím vám, jak to dělal můj pan-

táta nebo můj otec před hojnou řádkou let. 

Běžně se na podzim do políčka zaryje hnůj a 

na jaře se včas a podle počasí zasadí bram-

bory, nejlépe rané odrůdy. Já je v této ob-

lasti sázím v polovině dubna nebo chvíli dří-

ve, pokud není mokro. 

Zajímavý je způsob sázení do shrabaného 

listí. Na podzim ohraničím záhon 30 cm 

ohrádkou a do ní dám všechno spadané a 

shrabané listí. Přikryji 10 cm zeminy ze zá-

honu, na jaře zasedím brambory. Když to na 

podzim nepřipravím, je jednodušší způsob. 

Na trávník srovnám do řady na stopu od se-

be brambory a přikryji je posekanou trávou. 

Pokud chci další řadu, udělám ji 50 cm od 

první řady. Trávu neustále přidávám, kdyko-

liv sekám až do července. Na podzim roz-

hrabu, vyberu brambory a travní kompost 
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Před 85 lety začala stavba betonového mostu přes Nisu. 

Před 55 lety byla otevřena naše sokolovna. 
 



zaryji na záhon se zeleninou. Pokud to někdo 

zkusíte, přineste vaše vypěstované brambo-

ry na podzimní výstavu 30. září. Budeme se 

těšit. 

                                     Soused Franta 

 

Běh Trojzemím 
V sobotu 8. dubna se v areálu Kristýna (sever) 
uskutečnil 1. ročník Běhu Trojzemím. Pořada-
telem byl Multisport Team. Celkem se sešlo 
209 závodníků, 103 závodníků bylo v dětské 
kategorii. Celá akce se vydařila, dokonce i 
počasí se umoudřilo. 
Výsledky některých našich závodníků: 
Nikolka Daňková – 2.místo v kat. 100 m dívky 
Jindra Sršeň – 2.místo v kat. 100 m chlapci 
Deniska Daňková – 1.místo v kat. 1 800 m 
dívky 
Elenka Hroudová – 4.místo v kat. 100 m dívky 
Danielka Daňková – 6.místo v kat. 400 m 
dívky 
Daniel Musil – 2.místo v kat.50 m chlapci 
Za celý Multisport Team bych chtěla obci 
Chotyně poděkovat za zapůjčení stanů, lavic, 
stolů a finanční dar. 
                                      Zuzka Daňková 

Názvy dnů ve velikonočním 

týdnu 
Velikonoční týden se nazývá týdnem pašijo-

vým, jednotlivé dny v tomto týdnu mají své 

názvy a pojí se s nimi i některé pověry. 

Květná neděle: je poslední postní nedělí. 

Podle Bible v tento den přijíždí Ježíš a jeho 

učedníci oslavit do Jeruzaléma svátek Pe-

sach. Název této neděle je odvozen z květů, 

které připomínají palmové větve s květy, 

kterými lidé přijíždějícího Ježíše vítali a 

kterými se zdobí kostely. Na Květnou neděli 

se tradovalo, že: Nemá se nic péct, aby se 

nezapekl květ na stromech a ten by pak 

neměl žádnou úrodu. 

Spolknout jednu až tři svěcené kočičky 

zajistí zdravý krk po celý následující rok. 

Zvyky na Květnou neděli: Svěcené kočičky 

se zastrkávaly za kříž či svatý obrázek, 

jinde se zase dávaly do sklepa. Obydlí se 

zametalo zelenými ratolestmi, aby všechna 

neřest tam zahynula. 

Modré pondělí: je posledním masopustním  

pondělím, název Modré pondělí je pravděpo-

dobně odvozen od látky, kerá se ten den vy-

věšovala v kostele. Dříve se kostely zdobily 

modrým či fialovým suknem. V tento den by 

se nemělo pracovat ani nic dělat. 

Šedivé úterý: V tento den se důkladně 

vymetalo a uklízelo obydlí. 

Škaredá středa: Říká se jí též Smetná 

nebo Sazometná, podle tradice se v tento 

den mají vymetat komíny. Podle pověry, bu-

dete-li se v tento den mračit, pak vám to 

zůstane tak po celý rok. Podle Bible je Ška-

redá středa dnem, kdy Jidáš zradil Ježíše. 

Zelený čtvrtek: Na Zelený čtvrtek se na-

posled do Velikonoc rozezní zvony, říká se, 

že odlétají do Říma. Znovu se ozvou až na 

Bílou sobotu. Název čtvrtku je odvozen od 

toho, že se nosilo mešní roucho. V tento den 

se traduje, že je zdravé jíst něco zeleného, 

to proto, aby byl člověk zdravý po celý ná-

sledující rok. Také se tradovalo, že kdo se 

tento den ráno omyje ranní rosou, ten má 

pevné zdraví (a krásu) na následující rok 

rovněž zajištěno. Kromě zeleného se 

doporučuje jíst na zelený čtvrtek i med, 

uchrání nás před žihadly a uštknutím. Med 

se maže na speciální pečivo, zvané jidáše, 

které má tvar provazu a připomíná provaz, 

na které se Jidáš oběsil, když polibkem zra-

dil Ježíše. Na Zelený čtvrtek by se neměl 

nikdo s nikým hádat, jinak nás hádky a ne-

shody budou provázet celý rok. Také by-

chom si rozhodně v tento den neměli od 

nikoho půjčovat, ale pokud dříve půjčené 

dnes vrátíme, pak si k nám údajně najdou 

cestu i peníze. Chcete-li mít hojnost peněz, 

zacinkejte mincemi v kapse při zvuku zvonů 

právě na Zelený čtvrtek. 

Na Velikonoce bychom měli mít na stole ze-

lené osení, zelenou jarní dekoraci. Čtvrtek 

je dnem, kdy se hodí nejpozději toto osení 

si zasít, při běžné pokojové teplotě nám to-

tiž poroste 8 – 10 dní. Vhodným osením je 

ječmen nebo pšenice, ale můžete si zasadit 

třeba řeřichu, ta vyraší už do pěti dní a 

navíc je velmi chutná na chleba s máslem. 



Velikonoční triduum: Vrcholem a středem 

křesťanské liturgie je „slavnost tří veliko-

nočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání 

Páně“. Toto „třídení“ začíná večerní eucha-

ristií na Zelený čtvrtek a končí modlitbou 

večerních chval o velikonoční neděli. 

Velký pátek: V tento den byl podle Bible 

Ježíš souzen, odsouzen a ukřižován. Pro 

křesťany dnes platí přísný půst. Na Velký 

pátek se prý podle tradice otevírá země a 

vydává své poklady. V tento den se nemá nic 

půjčovat, ale ani darovat nebo prodávat. Na 

Velký pátek neperte prádlo, nemělo by se 

ani pracovat na poli nebo spát v sadu. 

Bílá sobota: V tento den končívá půst, kte-

rý trval celých předešlých 40 dní. Na bílou 

sobotu se v domácnostech uklízí, pečou se 

mazance a velikonoční beránci, zdobí se va-

jíčka a pletou pomlázky. Přípravy na oslavy 

Velikonoc jsou v plném proudu. 

Pro Křesťany je tento den dnem rozjímání, 

v sobotu večer pak začínají vigilie – veliko-

noční bdění a tím se začíná slavnost Kristo-

va, jeho vzkříšení. 

Zvláštní tradice se v tomto dni váže k ovo-

cným stromům. Za jejich „probuzení“ k pří-

ští úrodě se postřikovaly vodou, někde ho-

spodyně během zvonění otírala stromy čer-

stvě zadělaným těstem mazance nebo jiného 

obřadního pečiva. Nejčastěji lidé stromy 

třásli. Ke katolickým obřadům Bílé soboty 

dodnes patří Svěcení vody, nové křty dospě-

lých a obnova křesťanského slibu věřících. 

Název Bílá sobota pravděpodobně pochází 

od bílých křestních rouch křtěnců, kteří při-

jali křest právě o Velikonoční noci (vigilii). 

Bílé roucho je znakem čistoty, připomínající 

smytí hříchů křtem. Před vigilií se před ko-

stely světil paškál – oheň, od kterého se za-

palovala velikonoční svíce. Hospodyně před-

tím uhasily ohně doma a znovu je rozžhly až 

polínkem rozpáleným od paškálu. Z ohoře-

lých dřev se pak zhotovovaly křížky, které 

se nosily na pole, aby dobře rodilo. Někde se 

dávaly uhlíky za trám domu na ochranu před 

požárem. Popelem z posvěceného ohně se 

posypávaly louky. 

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční): 

Pro křesťany jde o nejdůležitější svátek ro-

ku, je to den, kdy Ježíš vstal z mrtvých. 

V kostele se světí jídlo, které se pak podává 

u slavnostní tabule. Kristus vstal z mrtvých 

za svítání „prvního dne v týdnu“, neboli „prv-

ního dne po sobotě“ (sobota byla podle žido-

vského kalendáře posledním dnem týdne). 

Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvoři-

telské a vykupitelské dílo. Proto se křesťa-

né v tento den začali pravidelně scházet 

k eucharistickému „lámání chleb“ („mši sva-

té“) a tento den nazvali „dnem Páně“.   

Velikonoční pondělí (Červené): Je někdy 

nazýváno i Červené pondělí, následuje po ne-

děli Zmrtvýchvstání Páně. V našem prostře-

dí je spojeno s nejrůznějšími zvyky a tradi-

cemi, které souvisí s přechodovými rituály 

končící zimy a začínajícího jara. Tyto pon-

dělní zvyky vesměs vystupují z křesťanské-

ho rámce chápání Velikonoc. 

V českých zemích je zvykem chodit s pom-

lázkou, ta je spletena z šesti až dvanácti 

vrbových proutků. Velikonoční mrskání děv-

čat jim má předat část jarní svěžesti. 

Především na Moravě má tzv. mrskut silnou 

tradici. Odměnou pro koledníky jsou barve-

ná a zdobená vajíčka a kraslice. Velikonoční 

koledování mívá v rámci krajových zvyklostí 

svá specifika. 

 

Velikonoční zvyky a tradice 
Tradice velikonoční pomlázky 

První zmínka o velikonoční pomlázce pochází 

ze 14.století. O velikonočním pondělí se jí 

prý šlehali manželé a milenci. Ospalci byli 

zas časně zrána poléváni studenou vodou či 

se do vody dokonce házeli, aby se probrali. 

Pletení pomlázky a koleda 

Muži a chlapci si pletou pomlázku z vrbo-

vých proutků, na konci ji ozdobí stuhami a 

s pomlázkou vyrážejí v pondělí Velikonoční 

za ženami a děvčaty na koledu. Pomlázkou 

bývá krom spletených proutků také nazývá-

na výslužka z koledování. Do různě velkých 

pomlázek z různého počtu vrbových proutků 



se vplétala barevná stuha. Malé pomlázky se 

nosily stočené v kapse, se středně velkými 

se chodilo na koledu a těm téměř dva metry 

dlouhým se říkalo obřadní pomlázky. Šlehá-

ním pomlázkou se ženám předává svěžest, 

mladost, ohebnost, mládí a zdraví. Svobodná 

děvčata chlapcům za to zavěšovala na pom-

lázky barevné stuhy. 

Zápis do 1. třídy  

ZŠ Chotyně 
ve středu 19. dubna 2017  

od 15 do 18 hodin v budově školy 
K zápisu nutný rodný list dítěte a 

občanský průkaz rodiče. 

Další informace na tel. 482 723 191 

Zápis do MŠ Chotyně 
(pro školní rok 2017 – 2018) 

Ve čtvrtek 4. května 2017  

od 14 do 17.30 hod. v budově MŠ 
Děti budou do MŠ přijímány na základě 

stanovených kritérií. K zápisu nutný občanský 

průkaz rodiče a rodný list dítěte. 

Další informace na tel. 482 723 150 

Tip na velikonoční výlet 
V parku před Obecním úřadem 

v Rynolticích je velký zelený zajíc a 

velké kraslice. Je to moc hezké, 

zajeďte se tam s dětmi podívat. 

Sběrný dvůr 
Již je otevřený každou sobotu a 

středu od 14 do 16 hodin. 
Na Obecním úřadu je stále k dispozici 

permanentní vstupenka do ZOO.  Je pro 
5 osob. 

 

Fotbalové zápasy 
Sobota 22.4. od 12.30 hod. starší žáci 
Chotyně : Rychnov u Jbc 
Sobota 22. 4. od 15 hodin   muži 
Chotyně : Rynoltice B 
Sobota 6.5. od 15 hodin muži 
Chotyně : Nová Ves 

Pálení čarodějnic 
Na ploše u sokolovny v neděli 

30.4. v 17.30 hodin zapálíme 

oheň. Pro děti špekáčky a pití 

zdarma, kdo přinese čarodějnici 

na spálení, dostane ještě dárek. 

Dospělí si budou moci špekáčky a 

točené pivo zakoupit – 

občerstvení zajistí T.J.Sokol. 

Běh Císařským údolím 
Horní Sedlo 22. 4. od 10 hod. 
41. ročník přespolního běhu pro 

všechny věkové kategorie. 

Moje hra 
Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana 

Bydžovská a další. 

DK Beseda Hrádek n.N. v pátek 12.5. 

od 19 hodin. 

Předprodej vstupenek v Bráně Trojzemí 

a na evstupence. 

V úterý dne 18. dubna 2017 od 18,30 hodin 

se koná   

v Domě s pečovatelskou službou 

VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ 

obecního zastupitelstva 
 

Program: 1/ Určení návrhové komise, zapisova-tele 

a ověřovatelů zápisu  

2/ Hospodaření obce v roce 2016, schválení 

Závěrky 

3/ Zpráva o kontrole hospodaření obce v roce 2016 

a schválení Závěrečného účtu obce 

4/ Hospodaření ZŠ a MŠ Chotyně, příspěvkové 

organizace v roce 2016, schválení Závěrky, 

kontroly hospodaření a rozpočtového výhledu 

5/ I. změna rozpočtu v roce 2017  

6/ Prodeje pozemků 

7/ Závěrečný účet mikroregionu Hrádecko-

Chrastavsko  

8/ Dary na sportovní činnost 

9/ Různé 

 

Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační  
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