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Před 100 lety vznikla Československá republika – 28. 10. 1918.
Jak se rodila republika
(Z časopisu Moje země si budeme
připomínat vznik naší republiky)
Národ prodchnut vřelou touhou
Ještě v roce 1917 projevovali čeští
poslanci rakouské Říšské radě vůči mocnářství vlažnou loajalitu a ani nálada v českých
zemích nebyla nijak vyhrocená. Ve Francii,
Rusku a Itálii už se sice rodily československé legie a zahraniční odboj sílil i politicky –
doma však dosud převládal zatuchlý klid.
Přitom byl nejvyšší čas na důrazné a
viditelné akce – jinak by u nás mohl vstoupit
v život jeden z článků známých Čtrnácti bodů amerického prezidenta Woodrowa Wilsona z 8. ledna 1918, který pro národy v c.k.
soustátí požadoval pouze autonomii. Tu
ovšem Češi už dávno měli – na rozdíl od Slováků – takže by ostrouhali. Ani Britové a
Francouzi v té době ještě s rozpadem Rakousko-Uherska moc nepočítali: považovali
ho za garanta klidu v daném prostoru a
trvali pouze na zrušení osy Berlín – Vídeň.
O to důležitější byla Tříkrálová deklarace přijatá v pražském Obecním domě
dne 6.1.1918, od níž už vede přímá cesta
k říjnovému vyhlášení Československé republiky. V jejím textu se poprvé objevuje přímý požadavek na státní samostatnost a spojení Čech se Slovenskem. Určitě neuškodí
ocitovat část deklarace, prodchnuté optimismem a tvůrčí energií:
„Národ náš hlásí se o svou samostatnost, opíraje se o své historické právo státní a jsa prodchnut všecek vřelou touhou, aby
ve svobodné soutěži s jinými národy svobo-

dnými a ve státě svrchovaném, plnoprávném,
demokratickém, sociálně spravedlivém i na
rovnosti všeho občanstva vybudovaném a
v hranicích historických zemí a sídel svých a
své větve slovanské přispěti mohl k novému
velkému rozvoji lidstva, založenému na volnosti a bratrství, přiznávaje v tomto státě
národním menšinám plná rovná práva
národní.“
Není divu, že tento dokument prohlásil c.k. premiér Ernest Seidler za velezradu.
Text byl okamžitě zkonfiskován, jenže mezitím už se natolik rozšířil mezi lidmi v opisech, že se konfiskace stala zbytečnou.
Deklarace poté vyšla tiskem a stala se základním dokumentem pro vznik nového státu.
O jak výrazný počin šlo, o tom svědčí fakt,
že jen pár dnů předtím c.k. ministr zahraničí Ottokar Czernin z Chudenic prohlásil, že
jeho vláda „neuznává právo národů na sebeurčení“. Ejhle – tady si Češi a Slováci dupli
a požadují pravý opak.
Mimochodem v těch dramatických
momentech nám mohlo posloužit za příklad
Finsko – tehdy chudá zemička – které právě
vyhlásilo nezávislost na Rusku.
Ještě vyteklo dost krve
Proti deklaraci vystoupili velmi ostře
němečtí politici. Jejich záměrem bylo vytvořit v českých zemích samostatnou provincii – budoucí samostatný stát – Deutschboehmen, tedy Německé Čechy. Tím by se
ovšem z Českého království stal neživotný
celek: došlo by ke zpřetrhání řady spojů a
hospodářských vazeb, nový státní útvar by
prakticky nebylo možno vojensky bránit atd.

Seidlerova vláda informace o plánování německé provincie v Čechách pustila do
tisku, zatímco Deklaraci tříkrálovou se do
poslední chvíle snažila hodit do koše. V této
situaci už však byly české protesty –
zvláště v Praze – natolik silné, že plány
českých Ně-mců nemohly projít. Definitivní
prosazení české moci na území českého
království ovšem přišlo až později a stálo
dost české krve.
Ta v té době – a naprosto zbytečně –
tekla třeba i v daleké Boce Kotorské. Velitel
oddílu světlometů, rodák z Přerova František Rasch se stal obětí nesmyslného
rozsud-ku, na jehož základě byl 11. února ve
věku 28 let zastřelen.
Proč? Kvůli hladu a stále se protahující válce v Boce kotorské manifestovali námořníci, kteří se pak vzbouřili proti svým
důstojníkům. Na vlajkové lodi v Boce – křižníku Sankt Georg – námořníci rozbíjeli kanceláře, stříleli do vzduchu a rabovali důstojnické sklady potravin a vína. Zmatenou spontánní akci se snažil uklidnit právě všeobecně
oblíbený František Rasch, který ovšem na
křižník vstoupil až ve druhý den vzpoury.
Byl zvolen za předsedu výboru námořníků a jako takový poslal do Vídně telegram, shrnující požadavky námořníků (velitelům věrná osádka radiostanice ale telegram nikdy neodeslala).
Vzpoura pak byla potlačena, přičemž
za mříže dočasně putovalo osm set námořníků. Čtyři z nich byli označeni za vůdce –mezi
nimi i Rasch, přestože na Sankt Georg
vstoupil až celý den po začátku vzpoury.
Jeho mladý život skončil u zdi bockého
hřbitova.
Pokračování příště

Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Chotyně
konaného dne 27. února 2018.
Obecní zastupitelstvo po projednání:
1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo
12 členů zastupitelstva.

2. Schvaluje všemi hlasy přítomných schodkový rozpočet obce na rok 2018, kdy příjmy jsou
ve výši 17195 400,- Kč, výdaje 15 674 271,Kč, financování je mínus 1 636 104,- Kč, což
je splátka jistiny úvěru ve výši 1 636 104,- Kč,
celkem výdaje včetně splátky jistiny jsou ve
výši 17 310 375,- Kč. Financování je plus
114 975,- Kč (schodek rozpočtu). Schodek
rozpočtu je krytý financemi na účtu k 31. 12.
2017, což je částka 1 032 221,13 Kč.
Rozpočet je přílohou Chotyňáčku.
3. Schvaluje všemi hlasy přítomných předložený rozpočet na rok 2018 Základní školy a Mateřské školy Chotyně, příspěvkové organizace.
Příspěvek obce na rok 2018 je ve výši
743 000,- Kč. Celkově se jedná o rozpočet,
kdy příjmy jsou ve výši 9 199 969,- Kč a výdaje ve výši 8 994 469,- Kč. Financování rozpočtu mínus 205 500,- Kč bude převedeno do
fondu rezerv.
4. Bere na vědomí rozpočet mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na rok 2018, kde příjmy
jsou ve výši 639 849,- Kč, výdaje ve výši
750 298,- Kč, financování je plus 110 449,- Kč
(částečně vykryto financemi na účtu mikroregionu, k 31. 12. 2017 částka 88 829,41 Kč a
zbytek bude dorovnán podílem obcí z realizované dotace z Libereckého kraje). Rozpočet
schválila členská schůze mikroregionu dne
12. prosince 2017.
5. Schvaluje všemi hlasy přítomných dar ve
výši 5 000,- Kč Multisport Teamu na podporu
2. ročníku běžeckého závodu Alisy Běh
Trojzemím dne 14. 4. 2018.
6. Schvaluje všemi hlasy přítomných Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě uložení inženýrských sítí – kanalizační stoky, šachty, vodovodu do pozemku p.č. 1048/2, ostatní komunikace v k.ú. Chotyně.
Celková cena za zřízení služebnosti je ve výši
1 000,- Kč.

Kdo je můj záchranář?
V životě už jsme to zažili skoro všichni. Někomu v našem okolí se přitížilo, měl nehodu,
úraz. A my jsme v tísni vytáčeli na telefonu

číslo 155. Minuty do příjezdu záchranky pak
byly asi ty nejdelší, co nás potkaly.
Čas od okamžiku, kdy operátor na tísňové
lince přijme hovor, do chvíle, kdy ze základny vyjíždí sanita s pomocí, se počítá na vteřiny. Rozmístění základen po Libereckém
kraji je takové, aby záchranáři byli schopni
do všech míst dojet do dvaceti minut. A to i
přesto, že jim mnohdy situaci komplikují neohleduplní řidiči, špatně zaparkovaná auta,
objížďky či počasí.
Pokud to zdravotní stav postiženého vyžaduje, operátor na dispečinku zůstává s volajícím o pomoc v telefonickém kontaktu. Pomáhá svými zkušenostmi a radami, uklidňuje.
Právě dispečeři spolu s volajícím bývají často těmi, díky komu nemocní/ranění přežijí.
V okamžiku, kdy na místo dorazí záchranářská posádka, dostane vše zpravidla rychlý
spád. Záchranáři zajistí životní funkce, vyšetří postiženého a v případě potřeby jej
transportují do nemocnice.
Víte, odkud právě k vám vyjíždí záchranářské vozidlo? Z přiložené mapky si sami můžete udělat obrázek, za jak dlouho k vám
v případě potřeby pomoc dorazí.
(Mapku neuveřejňujeme, ale pro nás platí
základna v Hrádku had Nisou) Může se ale
samozřejmě stát i to, že posádky z vám
nejbližší základny jsou zrovna v terénu a
k vám tedy vyjíždí nejbližší volný vůz.
A jak záchranářům můžete pomoci vy sami?
1. Operátorovi na dispečinku vždy sdělte co
nejpřesnější polohu, kde se nacházíte. Tzn.
buď adresu nebo nejbližší záchytné body
(park, typická budova, křižovatka, poslední
vesnice,…). Do telefonu si stáhněte aplikaci
Záchranka. Při jejím použití aplikace sama
odešle vaši přesnou polohu.
2. Zajistěte záchranářům přístup k postiženému (odemkněte dveře, pokud je to možné,
vyšlete někoho na ulici).
3. V noci rozsviťte co nejvíc světel směrem
do ulice.
4. Připravte doklady postiženého a seznam
léků, které užívá.

5. Zajistěte domácí zvířata, která by mohla
záchranáře napadnout.
6. Pokud byl hovor s operátorem ukončen,
zajistěte, že na vámi uvedené číslo bude
možné kdykoliv volat. Při jakémkoliv zhoršení stavu postiženého opět volejte operátora.
Naše motto je: „Milujeme život. Bojujeme o
něj každý den. Na zemi, ve vzduchu, bezdrátově.“ Přejeme vám, abyste nás v životě
nepotřebovali. Pokud nás potřebovat budete, buďte připraveni.
Vaše Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje www.zzslk.cz
A najdete nás i na facebooku jako Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje,
p.o.

Co je třeba v letošním roce
udělat
Na hřbitově doděláme přístupy k rozlučkové
místnosti – vedle hřbitova i uvnitř.
Střed obce čeká rekonstrukce nízkého napětí,
které bude provádět ČEZ. V rámci této akce
obec vybuduje nové veřejné osvětlení, protože
zmizí veškeré sloupy, na kterých byly dráty a
zároveň i osvětlení. Zmizí i trafostanice z parku. Na nové veřejné osvětlení obec podala žádost o dotaci ve výši 300 000,- Kč na Liberecký kraj.
U budovy mateřské školy dojde k opravě
vstupu u vchodu do družiny – je třeba tam
opravit kanalizaci, schodiště a celkově vchod.
Je třeba opravit i prostor, kde je vchod do mateřské školy, ale to je závislé na tom, jak se
budou vyvíjet finance.
Na středovou plochu budou instalovány nové
odpadkové koše.
O dalším vás budu informovat během roku.
Starostka

Dary na sportovní činnost
v roce 2018
Žádosti se podávají do pondělí 23. dubna
2018 do 16. hodiny na Obecní úřad Chotyně.

Jednotlivci podají žádost volnou formou,
kde budou uvedeny sportovní výsledky v roce 2017 a plán sportovních akcí na rok 2018.
Sportovní oddíly v žádosti také psané volnou formou uvedou, na co dar chtějí použít,
pokud dostaly dar v roce 2017, na co ho použily a počet členů.
Žadatel musí být starší 18-ti let a nesmí
mít u obce žádný dluh!!!

Vlajka pro Tibet
Dne 10. března 2018 si prostřednictvím mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ připomeneme již 59. výročí povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky a při němž zahynulo na 80 000 Tibeťanů. Statisíce Tibeťanů zemřely v následujících letech ve věznicích, pracovních táborech nebo během hladomoru. Počet tibetských uprchlíků v exilu dosáhl zhruba
140 000. Na protest proti porušování lidských práv v Tibetu se za posledních deset
let sebeupálilo již 152 Tibeťanů.
Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině
devadesátých let v západní Evropě a stala
se jednou z nejvýznamnějších symbolických
akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských
práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel Čínské
lidové republiky. V roce 1996 se k akci připojila první čtyři česká města, v loňském
roce už to bylo 752 obcí, měst, městských
částí nebo krajů.

Velikonoce
Časové zařazení a průběh svátků
Postní neděle
Čas předvelikonočního půstu, čas odříkání
trvá 40 dní. Tento Velký půst začíná Popeleční
středou a trvá do Božího hodu velikonočního,
tedy Velikonoční neděle. V tomto čase vládlo
omezování se v jídle, ale také ve společenském životě (byly zakázané svatby, zpěv a
zábavy). Celé toto období je naplněno pestrou
paletou pohanských zvyků a křesťanských
tradic. Jarní probouzení přírody provázely od
nepaměti různé magické praktiky, jejichž
smyslem bylo znovuvzkříšení zimní přírody.

První neděle postní – „Černá“
Název vznikl pravděpodobně proto, že v době půstu ženy odkládaly pestré součásti oděvu a namísto toho se oblékaly do tmavých šatů a zástěr a na hlavu vázaly černé šátky.
Tato postní neděle měla i jiná pojmenování.
Někde se jí říkalo „Pytlová“, jinde to byla „Pučálka“ podle pokrmu z namočeného a usmaženého hrachu, který se v tento den vařil.
V oblastech středních Čech se jí říkávalo
„Liščí“ neděle. Název vznikl podle zvyku
hospodyní péct tajně v noci z pšeničného těsta
kynutého pod vodou preclíky sypané solí a
mákem. Byly to pamlsky pro děti, které se
navlékaly na vrbové proutky, ty se svázaly
červenou pentlí a pak se zavěsily venku na
stromy s tím, že je tam dětem nadělila liška.
Liška byla symbolem prosperity.
Druhá neděle postní – „Pražná“
Takto se nazývala podle tradičního jídla „pražmy“, což byl staroslovanský pokrm z praženého nedozrálého obilí. Někde se jí také říkalo
„Sazometná“, protože se v tento očistný den
děla pořádek a vymetaly komíny.
Třetí neděle postní – „Kýchavá“
Pověra, kolikrát člověk v tento den kýchne,
tolik let bude ještě naživu, dala název této neděli. Ve východních Čechách se věřilo, že
zdraví po celý rok bude zajištěno tomu, kdo si
v tento den kýchne třikrát. Původ tohoto
zvyku pochází z doby morové epidemie.
První projevy nákazy byly spojeny právě s kýcháním, a proto se při něm přálo „Pozdrav tě
Pán Bůh!“, aby se nebezpečí zažehnalo.
Čtvrtá neděle postní – „Družebná“
V tuto neděli bylo možné mírně porušit jinak
přísný půst. Uvolnila se postní kázeň a mládeži bylo povoleno sejít se a poveselit na návsi
nebo v některém stavení ve vsi, kde měli svobodnou dívku nebo mládence. Pro tuto příležitost se pekly větší kulaté koláče s několikerým plněním („družbance“).
Pátá neděle postní – „Smrtná“
Nebo také „Smrtelná“. Váže se k ní starý zvyk
„vynášení Smrti (krajově též Moreny, Mařeny
nebo Mořeny)“. Je to figurka zhotovená ze slámy a hadrů (režná košile a sukně), s pomalovaným obličejem a na krku má korály z vyfouknutých (nebarevných) vajíček. Někde ji
zdobí stuhami, papírovými věnci. Je připevněna na dřevěné tyči a za zpěvu mládeže vynášena ze vsi a vhozena do vody nebo spálena.

Tento zvyk symbolizuje vyhánění zimy. Někde se praktikoval obchůzkou po nejbližších
příbuzných. Figura byla malá, upletená z režné slámy, měla papírovou hlavu s obličejovými rysy a ostatní části těla měla zformovány
ze svazků slámy. Říkalo se jí „Smrťák“ nebo
„Mařák“. Tento zvyk mívá krajové odlišnosti.
Ve Slezsku vyrábějí Mařenu z došků. Na hlavu jí dají bílý šátek, do týla uvážou dva lněné
copy, oblečou ji do mužské košile a tři až čtyři
sukně opášou červenou nebo zelenou zástěrou. Na hlavu jí dají věnec s pentlemi.
Na Jičínsku průvod nese Mařenu k lesu, kde jí
svlečou šaty a roztrhají je. Mezi tím chlapci
useknou „májíček“ a nesou ho zpět místo Mařeny do dědiny.
V okolí Zábřehu a na Šumpersku se Mařena
nastrojí do pěkných šatů. U lesa za dědinou se
odstrojí, došek se spálí. Do šatů se obleče děvče, kterému se říká „Léto“ nebo „Anděla“.
Chlapci v lese utnou májíček, dají ho „Létu“
do ruky a přivádějí ho zpět do dědiny namísto
Mařeny. „Léto“ se cestou vždy po dvou krocích zatočí.
Kroměřížsko: Ráno chodí děti s „májem“ nebo
s „borkem“ a odpoledne děvčata se „smrťó“.
Za dědinou ji hodí do „dola“ a zalijí zelnou
vodou, kterou nese jedno děvče v putýnce.
Západní Morava: Děvčata chodí se „Smrtolkou“ (smrček ověšený vejdumky nebo šneky a
věnečky ze sečky a hadérek). Na vršku je panenka z hader.
Na Hané je „Smrt“ dutá dýně s vykrojenýma
očima, v níž hoří svíce. Před večerem ji nesou
na plachtě za dědinu a vhodí ji do vody.
Někde chodí děvčata s Mařenou a chlapci
s Mařákem (Smrťákem) současně.
O této neděli se zahalovaly kříže. Ve 3. a 4.
století byly kříže s postavou umírajícího Krista
bohatě zdobeny. Aby výzdoba nerušila vážnost tohoto období, byly kříže zahalovány,
tento zvyk přetrvává dodnes.
Šestá neděle postní – „Květná“
Tímto dnem se připomíná vjezd Krista do Jeruzaléma. V tomto kraji rostou palmy, které
bylo zvykem světit. V našich krajích palmy
zastoupily nejčastěji větvičky jívy – kočičky,
ale světily se také košťata z břízových větví,
jedlové chvojí, lýkovec, klokočí, jalovec, krušpánek, narašené pruty vrby, lípy, hlohu,
z nichž se vytvořil svazek a ovázal se červenou stuhou nebo povijanem. Svěceným kočičkám se přisuzovala zázračná moc, měly

pomáhat proti pohromám, kouzlu, nemocem.
Zastrkovaly se za rám svatých obrazů, za domácí kříže ve světnicích nebo se zapichovaly
na kraj pole, aby ochránily úrodu. Také se jimi
vytíraly oči, aby nebolely, a někde se jedna až
tři kočičky polykaly, aby nebolelo v krku.
Jiným zvykem bylo, že se v tento den nesmělo
péct, protože by se „zapekl květ“ a nerodily
by ovocné stromy.
Někde se konala procesí. V tento den si lidé
oblékali své nejlepší nebo nové šaty.
S touto nedělí se pojí další tradice, a to přinášení „létečka“, někde „líta“. Stromové „líto“
byl zdobený živý stromek (jehličnatý nebo jíva) asi 70 cm vysoký. Zdobený byl bílými vejdumky na šňůrce, řetězy ze slámy a ústřižků
textilu navlékaných střídavě na nit. Na vršku
byla panenka z hadříků. V jiných krajích mívalo „líto“ podobu větve jívy, na niž byly pomocí stuh upevněny bílé nebo barevné či zlaté
vejdumky, ptáčci z těsta a také řetězy z papíru, textilu a slámy a papírové květy. Někde se
přivazovala navíc holubička, jejíž tělo bylo vyrobeno z vejdumku a křídla a ocas z poskládaného papíru – varhánků.
„Líto“ symbolizovalo život a jaro a mládež ho
přinášela do vesnice. Tam s ním chodila po
koledě, za kterou dostávala vejce, omastek,
slaninu atd. Z koledy si pak všichni udělali
svačinu pod širým nebem.
Pašijový týden
Je to poslední týden před Velikonocemi.
Modré pondělí, Žluté úterý
V tyto dny se ve všech chalupách gruntovalo
(uklízelo).
Škaredá středa
Tento den se nesměl nikdo na nikoho mračit,
aby se nemračil po celý rok.
Zelený čtvrtek
Název dostal podle zelené barvy Olivové hory, kde začalo Kristovo utrpení. V tento den
bývá zvykem připravovat jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin (špenát, šťovík, mladá kopřiva apod.), aby byl člověk po celý rok zdráv.
Zvyk měl poměrně reálný základ. Na jaře je
totiž nutné dostat do těla vitamíny a ty jsou
obsaženy právě v zelených jídlech.
V křesťanských kostelech v tento den po ranním Gloria zmlknou zvony („zavážou se“ provazy) a říká se, že odletěly do Říma. Dokonce
i dobytku se odebraly zvonce, aby nezvonil.

Až do Bílé soboty je zvonění nahrazováno
hlukem klapaček, hrkaček, řehtaček, ščekotek,
valch a bukálů, s nimiž chlapci chodí po vsi
ráno, v poledne a večer a naposledy na Velký
pátek ve 3 hodiny odpoledne. Poté vybírají za
hrkání po domech vejce a peníze, o které se
podělí. Věřilo se, že tímto zvukem se vyžene
z domů všechno zlé, včetně hmyzu a myší
usazených přes zimu v domech.
Na Moravě u Bučovic honil hrkače Jidáš. Byla
to maškara s obráceným kožichem chlupy nahoru a s beranicí na hlavě. V ruce měla plechovku na drátě a v ní rozvařená povidla. Koho maškara chytila, toho pomazala husí peroutkou povidly, kde se dalo.
Hospodyně vstávaly časně ráno, zametly dům
před východem slunce a smetí odnesly za vesnici nebo na křižovatku cest, aby se v domě
nedržely blechy. I ostatní členové vstali v tento den brzy, společně se pomodlili a omyli se
proti nemocem rosou.
Před uštknutím hadem, píchnutím vosou a
sršněm ochraňoval zvyk posnídat před východem slunce chléb s medem. Ten se také házel
do studně, aby se v ní celý rok držela voda.
Odpoledne bylo zakázáno pracovat a po západu slunce hospodář svěcenou vodou vykropil
dům a jeho okolí. Ke kropení použil věchýtek
slámy, čímž chránil dům před čarodějnicemi.
Kdo nechtěl mít nouzi, měl na Zelený čtvrtek
zacinkat kovovými penězi v kapse a ty se ho
pak držely po celý rok.
Velký pátek
Je to den ukřižování Krista, den hlubokého
smutku, kdy se nekonaly mše a při bohoslužbě v katolických kostelech se pouze zpívalo a
četly texty. Důležitým momentem je odhalení
a uctění kříže, strojení Božího hrobu. Součástí
tohoto obřadu se časem staly také Pašijové
hry, které znázorňovaly události posledních
dní Kristova života a jeho zmrtvýchvstání.
Jednodušším způsobem se v pozdější době tyto hry hrály při obchůzkách na Bílou sobotu.
Podobně jako na Zelený čtvrtek, tak i v tento
den se v některých krajích časně ráno lidé
omývali v potoce a tím se chránili před nemocemi. Někde chodili ze stejných důvodů plavit
dobytek.
Mladí chlapci mívali ve zvyku chodit se dokonce koupat a potápět, a přitom lovit z vody
oblázky, které potom zahodili. Věřilo se, že
tento zvyk chránil před bolestmi zubů. Dívky

zase stíraly rosu z obilí, aby byly chráněny
před žhnoucími slunečními paprsky.
Nesmělo se nic půjčovat z jiných domácností,
protože tyto předměty mohly být očarovány.
Nesmělo se prát prádlo, protože by se máčelo
ne do vody, ale do Kristovy krve.
Také se věřilo, že jediný den v roce, kdy se země otvírá a vydává své poklady, je právě Velký pátek, ale pouze na krátký čas. Takové místo se prý poznalo podle modravého světýlka
nebo kvetoucího kapradí. Člověk s sebou
ovšem musel mít magickou pomůcku – posvěcené vajíčko, kterým třikrát poklepal na
zem či na skálu, a ta se měla otevřít. Vajíčko
také zaručovalo, že se hledač pokladu vrátil
zdravý zpět. Nejvýhodnější čas pro hledání
pokladů byla prý doba, kdy kněz začal odříkat Pašije. Jestliže se člověku nepodařilo vyjít
z podzemí do soumraku, musel tam bloudit
po celý rok.
Na Velký pátek bylo také zakázáno hýbat se
zemí (orat, kopat, sázet apod.). Projevovala se
tím úcta k zemi – matce, která je v této době
„samodruhá“. Odtud pochází zvyk padat a
klekat na zem, klanět se jí a líbat ji.
Bílá sobota
V mnohých krajích bývalo zvykem v tento
den světit oheň před kostelem. Od tohoto
ohně se zapálila velká Velikonoční svíce
(Paškál) a pomocí ní se oheň přenesl do kostela. Bývalo zvykem, že se doma uhasila všechna ohniště. Před kostelem hospodyně vložila polínko do ohniště, z něhož po posvěcení
ohně knězem odnesla domů žhnoucí oharek a
doma od něho zažehla nový oheň. Ohořelá
polínka se v podobě kříže dávala kolem pole,
aby dobře rodilo. Nebo se tato ohořelá dřívka
dávala v domácnostech za trám, aby stavení
chránila před požárem.
K obřadům na Bílou sobotu patří Vzkříšení (z
Božího hrobu se vyzvedla monstrance s Nejsvětější svátostí a Kristova socha nebo obraz).
Sváteční průvod s černými korouhvemi je nesl
vesnicí. Na Bílou sobotu se zvony vrací z Říma a opět se rozezní.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční)
Je to den zmrtvýchvstání Krista. Vrcholí velikonoční svátky, končí půst. V kostele se provádělo svěcení pokrmů (beránek, mazanec,
vejce, chleba, víno). Posvěcené jídlo se jedlo
vestoje buď v kostele, venku pod širým nebem nebo v polích. Kousek z posvěceného jídla dostala i každá návštěva, zvěř, voda, sad,

aby byla hojnost ovoce, dobrá voda, plodnost
zvěře apod.
Bývalo zvykem, že hospodář rozdělil při nedělním obědě vajíčko na tolik dílů, kolik bylo
členů rodiny. Kdo by v tomto roce zabloudil,
měl si vzpomenout na to, s kým jedl vejce, a
našel by cestu domů.
Plachta, ve které se jídlo ke svěcení nosilo, se
později používala při setí obilí. Nepsaným zákazem v tento den byly některé práce, např.
nesmělo se zametat, stlát lůžkoviny, vynášet
hnůj z chléva, mýt nádobí, šít nebo čistit boty.
Velikonoční pondělí
K tomuto dni se žádné důležité liturgické
úkony nevážou, o to významnější je z hlediska
zvyků.
České Velikonoce charakterizuje živá tradice –
„velikonoční pomlázka“. Je to obyčej, kdy
chlapi obcházejí domy s pomlázkou spletenou
z vrbového proutí a zdobenou stuhami. Pomlázka je symbol předávání síly, zdraví a svěžesti (omlazení). Šlehány jsou dívky a ženy,
aby byly zdravé, veselé a pilné. Odměnou za
pomlázku jsou malovaná vajíčka.

Pranostiky
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Velký pátek děštivý – dělá rok žíznivý.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude v létě
nouze o vodu.
Na Velikonoce jasno – bude laciné máslo.
Omrzne-li na Velký pátek stromový květ,
nebude ten rok ovoce.
Na Boží-li hody prší, sucho úrodu vysuší.

Sbírka pro Diakonii již nebude
Diakonie Broumov, která dříve tyto sbírky organizovala, nezajíždí do Libereckého kraje.
Z toho důvodu obec zajistila dva další kontejnery od společnosti TextilEco a.s. Jeden bude
na místě dalších separačních kontejnerů u
parku a druhý bude umístěn u č.p. 115 Chotyně (bytovky pod nádražím). Do těchto kontejnerů budete moci dávat použité oděvy
(čisté), obuv a hračky. Tato společnost posky-

tuje oblečení potřebným, třídí textil pro Červený kříž a také pro Afriku. Podporuje ADRU,
TAP-EKO-TAP, UNICEF, Lékaře bez hranic.
Třetí kontejner na textil a obuv, který patří
společnosti Dimatex, je vedle prodejny Beta
uzeniny za mostem.

Nabídka pracovního místa u
Centra vojenské kynologie
Chotyně Armády České republiky
(posádka Grabštejn)
Ředitel Agentury vojenského zdravotnictví
Armády České republiky:

občanský zaměstnanec - technický
pracovník
- Požadujeme:
- střední vzdělání;
- dobrá znalost práce na PC (word, excel);
- velmi dobrá pracovní morálka,
zodpovědnost, pečlivost a ochota dále se
vzdělávat, samostatnost;
- trestní bezúhonnost;
- bezpečnostní prověrka – není požadována;
- cizí jazyk – není požadován
- orientace v problematice účtování
materiálu v systém ISL MO (informační
systém logistiky) a v podmínkách MO
AČR výhodou.
Nabízíme:
- platová třída 9;
- místo výkonu Centrum vojenské kynologie Chotyně.
Náplň práce:
- Provádění inventur materiálu,
zpracovánní inventarizačních
seznamů a ověřování souladu
fyzického a účetního stavu majetku u
Centra vojenské kynologie.
- Komplexní zajišťování správy
jednotlivých částí majetkových
souborů.
- Úplná a podrobná operativní
evidence majetku, provádění kontrol
s účetní evidencí tohoto majetku.

-

-

Vedení průkazné agendy, včetně
opatření provedených při zjištění
nežádoucího stavu.
Zpracování Dohod o hmotné
odpovědnosti cestou ISL.

Pracovní doba:
Po – Čt
06,30 – 15,30 hod.
Pá
06,30 – 13,00 hod.
Nástup možný 1. května 2018.
Nabídky se strukturovaným životopisem
zasílejte do 20. března 2018 na adresu:
Centrum vojenské kynologie
Chotyně, p. Hrádek nad Nisou,
PSČ 463 34
nebo na e-mail: viteka1@army.cz
nebo Štábní informační systém:
andrej.vitek@sis.acr, vit.fucik@sis.acr
kontaktní osoba:
pplk. Ing. Andrej Vítek, tel. 973 264 601,
724 692 940.
o. z. Vít Fučík, tel 973 264 613.

Zveme vás do Divadla
HYBERNIA v Praze na muzikál
Janka Ledeckého
IAGO
V sobotu 21. dubna, začátek
představení v 18 hodin. Odjezd
autobusu z Chotyně v 15 hodin
z parkoviště před Domem
s pečovatelskou službou. Cena
vstupného včetně dopravy 505,Kč za osobu. Vstupenky možno
zakoupit na OÚ v Chotyni.

plechovky a jiné odpady. Taky sem nepatří
polystyren a sádrokarton. Ten můžete dávat do
kontejneru za prodejnou BETA.

Sběrný dvůr
Od soboty 10. 3. 2018 již bude
otevřený každou středu a
sobotu od 14 do 16 hodin.
Na Obecním úřadu je stále
k dispozici permanentní
vstupenka do ZOO v Liberci.
Je pro 5 osob.
Maškarní ples pořádaný Svazem žen
se koná v sobotu 17. března.
Bez témat, fantazii se meze nekladou.
Hraje skupina MAX BAND. Bohatá
tombola, skvělé občerstvení zajištěno.

Začnou fotbalové zápasy.
31.3. ve 12.30 hodin mladší žáci
Chotyně proti Stráži nad Nisou
V 15.00 hodin muži
Chotyně proti Hlavici
14.4 v 10.00 hodin mladší žáci
Chotyně proti Bílý Kostel nad
Nisou/Rynoltice
Ve 12.30 hodin starší žáci
Chrastava/Chotyně proti
Višňová/Habartice
V 15.00 hodin muži
Chotyně proti Stráži nad Nisou
B

Kontejner na stavební suť
Opět necháme přistavit v druhé polovině
měsíce března. Čistou stavební sutí vhodnou
k recyklaci se rozumí: cihly, beton, omítka,
keramika, dlaždice, kameny, asfalt.
Mezi čistou stavební suť NEPATŘÍ například
dráty a kabely, papíry (např. pytle od
cementu), rákos ze stropů, PET lahve,
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