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Duben 2009

ZDARMA

1409 – 2009
600 let od první písemné zmínky o naší obci
Vyhlašujeme další ročník soutěže

O NEJHEZČÍ DŮM OBCE
CHOTYNĚ
Hodnotit se bude celkový vzhled domu,
květinová výzdoba na oknech, balkónech
apod., předzahrádka, zahrada a blízké
okolí.
Ceny:
1. místo
3 000,- Kč
2. místo
2 000,- Kč
3. místo
1 000,- Kč
Termíny, do kdy můžete vházet návrhy
do schránky Obecního úřadu Chotyně a
kdy bude provedeno vyhodnocení, budou
upřesněny v květnovém Chotyňáčkovi.

Zimo, zimo, táhni pryč …!

19. března, den před jarní rovnodenností,
byla naše školka vzhůru nohama. Odevšad se
ozývaly píšťalky, řehtačky, trubky – nástroje, které nám měly pomoci vyhnat dlouhou
zimu a přilákat jarní sluníčko.
Ve školce jsme se na tento den všichni náležitě připravovali. Děti si vyrobily sluneční
čepičky a paní učitelky velký klíč z vrbového proutí, kterým bychom zamkli zimu a
otevřeli vrátka přicházejícímu jaru. Společně jsme se naučili lidová říkadla na „odhánění“ zimy a „lákání“ jara.
Přestože přes noc napadl sníh, silnice i
chodníky byly pokryty rozbředlým sněhem –
nic nás neodradilo. Nasadili jsme si čepičky,
vzali nástroje, dobrou náladu a vydali se na

cestu. Za zvuků nástrojů a lidových říkadel
jsme procházeli obcí a plašili zimu. Když
jsme došli k Nise, vhozením klíče do řeky
jsme symbolicky zamkli zimu a odemkli
vrátka jaru.
Na zpáteční cestě začalo skrz mraky
vykukovat sluníčko a po poledni sníh
z chodníků zmizel úplně. Všichni jsme měli
obrovskou radost, že jaro snad už
doopravdy přichází…
děti a učitelky MŠ

Restaurace CLUB
Od 30. března se začala v Restauraci Club
vařit hotová jídla na objednávku. Každý den
je na výběr 1 polévka a 2 hlavní jídla. Cena
oběda je 60,- Kč ve vlastním jídlonosiči a 65,Kč v restauraci. Výdej obědů je pondělí až
pátek od 11 do 13 hodin. Je třeba si jídlo
objednat předem, nejlépe do 18-ti hodin
předešlého dne. Objednávky přijímáme na
telefonním čísle 607 619 684 (lze i SMS), na
emailové adrese: restaurace.club@seznam.cz
nebo osobně u nás v restauraci. Kdo má
zájem, je možné zaslat jídelní lístek emailem.
vytištěný jídelní lístek si můžete vyzvednout
v obchodě paní Zlatky Koutníkové, v Jednotě
nebo u nás v restauraci. Samozřejmě vaříme
pár obědů navíc, takže kdo nestihl objednat
předešlý den, může se přijít zeptat v době od
11 do 13 hodin nebo zavolat na výše uvedené
číslo.
Od 1. května bude v Restauraci Club nový
Jídelní lístek na minutková jídla, chystáme
spoustu změn. Máme domluveno, že k nám
přijde uvařit asijské speciality vyhlášený mistr
kuchař Lee Van Gun, který vařil po celém
světe. Přesný datum uveřejníme na letáčcích.

Od 1. května bude také nová otevírací doba –
letní provoz:
pondělí a úterý
11 – 13 hodin
středa a čtvrtek
11 – 13 15 – 22 hod.
pátek
11 – 13 15 – 24 hod.
sobota
12 – 24 hodin
neděle
12 – 18 hodin
Děkuji za návštěvu a přeji hezké dny.
Renata Hrabarová, restaurace Club

Část zprávy z výroční členské schůze
Mysliveckého sdružení Chotyně
Myslivecké sdružení Chotyně hospodaří v honitbě Chotyně – Dolní Suchá, kterou máme
pronajatou od Honebního společenství Chotyně o celkové výměře 1 402 ha, z toho je 520 ha
lesa, 309 ha louky, 492 ha orná půda a 81 ha
ostatní plochy.
Dle zákona č. 449/2001 Sb. a příslušných prováděcích vyhlášek je naše honitba zařazena do
III. bonitní třídy s těmito normovanými stavy
zvěře:
- srnčí, 68 kusů celkem, z toho 25 ks srnců (v I.
VTŘ 10 ks, ve II. VTŘ 6 ks a ve III. VTŘ 9 ks),
25 ks srn a 18 ks srnčat
- zaječí zvěř – 13 ks
- bažantí zvěř – 13 ks
Zvěř černá a vysoká v naší honitbě normována
není, neboť nemáme více jak 300 ha souvislé
lesní plochy, která je podmínkou pro hospodaření s touto zvěří.
Cýrus Vl. st., mysl. hospodář

Vlaková výluka na úseku
Liberec – Chrastava
Ve dnech 20. 4. až 24. 4. 2009 vždy od 8.00
hodin do 17.40 hodin bude vlaková výluka na
úseku Liberec – Chrastava. Důvodem těchto
výluk je údržba železniční trati.
V uvedených dnech a časech budou všechny
spěšné a osobní vlaky dopravce České dráhy,
a.s. a osobní vlaky dopravce RAILTRANS,
s.r.o. v úseku Liberec – Chrastava a opačně
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.

Vakcinace lišek proti vzteklině –
POUČENÍ pro občany
V době od 18.4.2009 do 28.4.2009 (v
návaznosti na klimatické podmínky) proběhne
na území okresů Česká Lípa, Semily, Liberec a

Jablonec nad Nisou vakcinace lišek proti
vzteklině. Jedná se o preventivní akci k
předcházení vzniku a šíření ne-bezpečné nákazy
– vztekliny, vzhledem k tomu, že liška je jejím
nejvýznamnějším reservoárem a šiři-telem.
Cílem této akce je vytvořit v liščí populaci na
širokém území imunitu proti vzteklině a tím zabezpečit ochranu zdraví zvířat a lidí.
Vakcinovat se bude shozem návnad z letadla,
v uvedeném časovém rozpětí, v závislosti na počasí. Návnady jsou vyrobeny z rybí moučky a tuku,
mají okrouhlý tvar o průměru 3,5 cm a výšce 1,7
cm, hnědozelenou barvu a silně zapáchají rybinou.
Uvnitř je zalisována ampule z umělé hmoty a hliníku, označená nápisy: „ ATTENTION RABIES
VACCINE, VORSICHT TOLLWUT IMPFSTOFF, ATTENTION VACCIN ANTIRABIQUE,
ATTENSIONE VACCINO ANTIRABICO“, která
obsahuje živý atenuovaný (zeslabený, utlumený)
virus vztekliny, který je za běžných situací pro
člověka a zvířata neškodný. Nelze však na 100 %
vyloučit určité riziko při jeho kontaktu se sliznicí
úst, spojivky oka a při vniknutí do čerstvé rány.
Proto v oblasti, kde jsou položeny návnady s
očkovací látkou proti vzteklině lišek, je třeba
dodržovat tyto pokyny:
- poučit děti
- nedotýkat se návnad
- nenechat volně pobíhat psy
- nepoužívat k výkonu práva myslivosti lovecké
psy po dobu 3 týdnů po vakcinaci
- v případě potřísnění kůže očkovací látkou (je
tekutá a je uložena v ampuli), je třeba omýt
zasažené místo mýdlem a vodou a dezinfikovat
dezinfekčním prostředkem. Pokud se očkovací
látka dostane do oka, úst či čerstvého poranění,
je nezbytně nutné vyhledat okamžitě lékaře.
MVDr. Josef K r á l , ředitel KVS pro LK

České zvyky a obyčeje

Svátky jara – lidé byli až do nástupu průmyslové revoluce zcela závislí na tom, jak
dobrá byla úroda na polích. Podle ní byl totiž
následující rok buď hojný nebo hladový.
Proto s radostí a optimismem vítali nové jaro a probouzení přírody. K tomu se vázalo
mnoho pověr a obyčejů pocházejících ještě
z doby před příchodem křesťanství. Některé byly tak zažité, že se ve zjednodušené
podobě dochovaly dodnes .
Boj o kočičky – Křesťanské církvi se starodávné lidové zvyky sice nelíbily, ale dávné

pověry zcela potlačit nedokázala. raději
mnohé z nich přijala, přenesla do kostelů
způsobila tím zajímavé prolnutí pohanských
obyčejů s církevními rituály. Typickým příkladem je svěcení kočiček, jarních větviček
jívy, které byly odpradávna symbolem jarní
přírody. Časem církev dokázala, že s nimi lidé nečarovali doma, ale nosili je do kostela
k pokropení svěcenou vodou. Tím se spojil
jejich dávný magický význam s křesťanským
požehnáním. A spokojeny byly obě strany.
Pomlázka – Nedávný průzkum v Čechách
přinesl zajímaví zjištění: Až na nepatrné
výjimky se tento zvyk dodržuje téměř ve
všech českých, moravských a slezských
městech a obcích. Je opravdu jen málo míst,
kde by se pomlázka nekonala. tak tomu ale
nebylo vždy, existují u nás oblasti (zejména
v jihozápadních a jižních Čechách), kde
pomlázka v podobě mrskání nemá dlouhou
tradici. Nejstarší záznamy o mrskání neboli
pomlázení pocházejí z přelomu 14. a 15.
století a hovoří o šlehání metlami z mladých
vrbových proutků. Šlehali se navzájem muži,
ženy, chlapci i dívky. Pomlázka nabyla
postupně nejrůznějších podob. V 17. století
se stala všeobecnou zábavou a módou,
provozovali ji chudí i bohatí, ve městech i na
venkově. Dobové prameny líčí, že se
v rudolfínské Praze o Velikonocích prodávaly
pestrobarevné metly, s nimiž pak mnozí
pobíhali po městě a hledali, koho vyšlehat,
přičemž největší zájem byl o mladé dívky.
Ty pak dávaly mužům za odměnu vajíčka.
Této zábavě prý holdovali na konci 16.
století i zemští úředníci.
Zázračné proutky – Zvyk velikonočního
šlehání patří do skupiny lidových obyčejů
využívajících magické vlastnosti zelených
jarních ratolestí. Vyskytuje se jich víc a při
různých příležitostech, dokonce i v zimě,
kdy je nutno nechat větvičky uměle narašit
(barborky). Nejvíce se proutky používaly na
ochranu polí a mladého osení, a to nejen
proti zlým silám, ale i proti myším a dalším
škůdcům. Tyto magické praktiky znají lidé
v různých zemích. Velikonoční mrskání je

však obyčej typický pro západní Slovany, u
nichž je nejrozšířenější. Nepraktikuje se
jen v pondělí, ale v některých regionech i
dříve či o den později. Někde se ustálilo
střídání – chlapci mají právo na pomlázku
v pondělí, dívky v úterý.
Filipojakubská noc (30. duben)
Obrana před čarodějnicemi – Rady, které
se nám zachovaly, přinášejí spoustu možností, jak čarodějnici odhalit a zahnat.
V každém kraji to dělali jinak. Vychytralý
způsob byl založen na tom, že se ke vchodu
položil drn nebo vysypala hromada písku.
Přepočítáváním stébel trávy nebo zrnek
písku se čarodějnice zdržela až do rána, kdy
její moc pominula. Právě tak nemohla projít
přes pichlavé trní či nastražené vidle a
košťata. Bála se svěcené vody i svěcených
větviček, neprošla přes znamení kříže ani do
ochranného kruhu namalovaného na zemi.
Venkovští lidé věřili, že čarodějnici mohou
očarovat dobytek, který se stal neduživý a
málo dojil. Báli se půjčovat čerstvě
nadojené mléko a hlídali, aby se neztratil ani
kousek hnoje z chléva. Na ochranu měli i
zaříkávání, v nichž si brali na pomoc Krista,
Marii a různé svaté. Nikdo nevysvětlí proč,
ale lidé věřili, že se čarodějnice obávají
hluku. Proto se na ochranu i střílelo.
Většinou jen do vzduchu, ale zachovala se
zajímavá vzpomínka ze Šumavy, kde
hospodář vystřelil do mléka od uřknuté
krávy, čarodějnice se prý polekala a krávu
nechala na pokoji.

KINO CHRASTAVA
pátek 24.4. v 18 hod. BOLT – PES PRO KAŽDÝ
PŘÍPAD – animovaná komedie v českém znění
pátek 24.4. ve 20 hod. PODIVUHODNÝ
PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA

38. ročník
Lužické padesátky
V sobotu 2. května, start v 7 – 10 hodin,
jídelna ZŠ T.G.Masaryka. Trasy 15, 25, 35
a 50 km.

Pálení čarodějnic

Na ploše u pergoly (po mlýnu).
Ve čtvrtek 30. 4. 2009 v 18 hodin
zapálíme oheň. Pro děti špekáčky a
pití zdarma, kdo přinese čarodějnici
na spálení, dostane ještě překvapení.
Dospělí si budou moci špekáčky a další
zakoupit.
Zazpíváme si při kytarách.

33. ročník

Běhu Císařským údolím
pořádají Klub horolezců, Dům dětí a
mládeže Drak a město Hrádek n. N.

Horní Sedlo u horolezecké chaty
V sobotu 25. dubna 2009
Start v 10 hodin
Odpoledne otevření skal, večer oslava
jara. Hudební nástroje a buřtíky sebou.

Grabštejnské čarodějnice
30. 4. hrad Grabštejn

16.00 Čaro-dílny
17.30 Divadlo pro malé i velké TEATRO
MATINA „Pozor, sob!“
pohádka o stařence, slepici a sobu
18.30 večerní program DIVODĚNÍ
animace a hudebně-pohybová
performance
RASPUTIN BAND, Word music s křetí
šraml
POITÍN, hudba Irska, Skotska a
Bretaně
FEKETE SERETLEK, živá hudba a
divadlo v jednom
ČARO-JAM, Husopasníci a další
muzikanti
čarodějnický oheň, lahůdky a pitivo…
Vstupné 120,- Kč, děti do 150 cm
zdarma.

XII. THERMICA RALLYE
LUŽICKÉ HORY
1. – 2. 5. 2009
Start 1. 5. v 9.00 Hrádek nad Nisou,
Horní náměstí
Úplná uzavírka od 1. 5. 8.00 hodin do 2. 5.
20.00 hodin na obchvatu města Hrádek nad
Nisou, kde bude servisní zóna a Horní náměstí
v celé ploše.
Vyhlášení výsledků na RockMoto vejkendu v
„traktorce“ v Hrádku nad Nisou.

Nákupní centrum Géčko připravuje
svoz zákazníků.
Nákupní centrum Géčko je situováno
v liberecké obchodní zóně Sever, v Růžodole a
obchodní pasáží navazuje na Hypermarket
Globus. Pro dospělé je zde ucelená nabídka
obchodů a služeb, pro děti pak řada trakcí.
Mimo jiné obří skluzavka pro děti ZDARMA.
Více informací na www.ncgecko.cz
Svoz se bude konat jednou měsíčně, vždy ve
středu a je pro občany zdarma.
Datumy svozu v r. 2009:
13.5., 10.6., 15.7., 12.8., 16.9., 14.10., 11.11. a
9.12. – zastávka Chotyně u mostu v 16 hod.
V úterý dne 21. dubna 2009 od 18 hodin se
koná v restauraci CLUB

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
obecního zastupitelstva
Program:
1/ Příspěvek na sportovní činnost
2/ Hospodaření obce v roce 2008, zpráva o
kontrole hospodaření a schválení závěrečného
účtu obce za rok 2008.
3/ Prodeje a směna pozemků
4/ Odkoupení pozemku do majetku obce
5/ Různé
Diskuse během jednání.
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo
MK ČR E 11 793.

