
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dary na sportovní činnost 

v roce 2021  
Žádosti se podávají do pondělí 19. dubna 

2021 do 16. hodiny na Obecní úřad Chotyně. 

Jednotlivci podají žádost volnou formou, 

kde bude uvedeno jakým stylem se snažil 

sportovat v roce, kdy to moc nešlo a přípa-

dný plán sportovních akcí. 

Sportovní oddíly v žádosti také psané 

volnou formou uvedou, na co dar chtějí 

použít. Pokud dar dostaly v roce 2020, na co 

ho použily a počet členů (aspoň odhad po 

tom hrozném roce). 

Žadatel musí být starší 18-ti let a nesmí 

mít u obce žádný dluh!!! 

                                       starostka 

 

Dopis hejtmana LK 
 Liberec 11. duben 2021 

 

Vážení a milí, paní starostky, páni starostové, 

čtenáři mého pravidelného nedělního hlášení. 

 

je neděle večer, píšu vám po šestatřicáté a v 

nouzovém stavu snad úplně naposledy. Ten 

skončí dnes o půlnoci po 188 dnech a třech 

prodlužováních, a začne tak pomalý návrat k 

normálnímu životu. Tedy, pokud nás jako už 

poněkolikáté během této pandemie, něco ne-

překvapí. Od 5. října 2020 je to více než půl 

roku, během kterého za sebou máme tři vlny s 

vrcholem na začátku letošního března. Březen 

byl nejhorší měsíc nejenom podle statistiky 

nově pozitivní testovaných a z pohledu zátěže 

nemocnic, ale především v té nejsmutnější 

statistice. Od začátku pandemie koronaviru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zemřelo v našem kraji na tuto nemoc 1 199 

lidí. Současná čísla jsou podobná těm ze za-

čátku prosince. K zářijovým číslům, kdy bylo 

nově pozitivních méně než 100 i v pracovní 

dny, máme ale ještě daleko – v minulém týdnu 

jsme byli na dvojnásobku. To je také důvod k 

velké opatrnosti v dalších týdnech. Plán na po-

stupné rozvolňování je rozumné východisko ze 

situace, další zhoršení a návrat k přísnějším 

omezením si asi nikdo z nás nepřeje a pocit 

vítězství opravdu není na místě. 

 

A také máme dalšího ministra zdravotnictví, 

čtvrtého od začátku krize, snad to nebude z 

bláta do louže. Měli bychom si vlastně všichni 

přát, aby nejnovější výměna byla změnou k 

lepšímu a prof. MUDr. Petr Arenberger, 

DrSc., MBA dokázal zázrak a změnil přístup 

celé vlády ke krizi, kterou procházíme. Přál 

bych si to opravdu moc, a proto se nebudu 

výrazněji nimrat v prvních ministrových kro-

cích a změnách v ohlášených opatřeních, které 

provedl na poslední chvíli. Ale už nyní ministr 

Arenberger čelí kritice za nejasné informování 

o omezeních, která začnou platit po skončení 

nouzového stavu. Podle některých právníků 

jedná nový šéf resortu protiústavně. Bývalý 

pan ministr Jan Blatný má můj obdiv za to, jak 

dlouho dokázal trvat na celkem racionálním 

principu. Ten umožňuje používání jen těch 

léků, které jsou schválené. Tlak na používání 

neschválené vakcíny Sputnik nakonec vedl k 

jeho konci. Teď bude zajímavé sledovat, co 

vše bude nový ministr ochoten udělat proto, 

aby splnil přání pana prezidenta. Jen aby bylo 

jasno, nemám nic proti dobrovolnému očková-

ní jakoukoliv schválenou vakcínou, nejlépe s 

možností si vakcínu vybrat. 

Ročník 29                     Duben   2021                            ZDARMA 

 

Před 30 lety dne 1. ledna 1991 se obec Chotyně  

opět osamostatnila. 

 
 



Od zítřka se začnou děti vracet do škol. Do tříd 

se vrátí děti z prvního stupně a do mateřských 

škol předškoláci. Jsem rád, že se nám povedlo 

přesvědčit ministerstvo školství a děti zdravot-

níků, sociálních pracovníků a zaměstnanců 

kritické infrastruktury budou do školek a škol 

chodit v rámci nařízení ministerstva zdravot-

nictví. Nejsou tam zatím všechny profese, kte-

ré mohly posílat svoje děti do školek a škol, 

ale třeba se jejich výčet povede doplnit. 

Pochopení ministerských úředníků pro situaci 

v regionech není úplně největší, ale vlastně je 

to lepší než jejich původní myšlenka, že si to 

mají kraje „nějak“ zařídit sami. Pravidelné 

testování a nošení ochrany dýchacích cest jako 

podmínka pro výuku ve školách a školách je 

terčem kritiky od části rodičů. Někteří rodiče 

posílají ředitelům názory právníků, kteří testo-

vání a nošení roušek označují za nezákonné, 

jiní vyzývají k tomu, aby toto opatření v na-

šem kraji neplatilo.  

 

Každý rodič chce pro svoje dítě jistě jen to 

nejlepší, také proto vítám možnost pro rodiče 

být u testu přítomen, nebo zajistit test předem 

a do školy přijít s potvrzením. Část rodičů nej-

spíš nechá svoje děti doma, také to je možnost, 

jak k celé situaci přistoupit. Přál bych si, aby k 

rozdílným názorům a jejich nositelům i v téhle 

těžké době panoval respekt. Oboustranně. A 

aby i odpůrci omezení a opatření chápali, že 

ředitelé škol mají právní odpovědnost za dodr-

žování platných opatření v rámci stavu pande-

mické nouze, který nouzový stav nahradí. A že 

někteří rodiče nechtějí dávat dětí do škol a 

školek alespoň bez částečného snížení rizika. 

Koneckonců právě návrat dětí do škol byl jed-

ním ze spouštěcích mechanismů, které vedly 

loni v září k nárůstu počtu nemocných a k vy-

hlášení nouzového stavu 5. října 2020. 

 

Chtěl bych vám poděkovat. Za spolupráci a 

vše, o co se na úrovni vašich obcí a měst stará-

te. Do nejbližších dní přeji pevné nervy a vě-

řím, že na nouzový stav už budeme jen spole-

čně vzpomínat. 

 

Martin Půta 

hejtman Libereckého kraje 

 

 

1000 Miles Adventure   
Michal Ozogán 

Pokračování 

Den 8. – Jak se mi přestalo dařit 

Výjezdy z checkpointu jsou vždycky těžké. 

Jelikož jsme předchozí den jeli dlouho do 

noci, opět jsme zvolili trochu delší spánek. 

Delší … vyráželi jsme až v půl sedmé a spali 

sotva 4 hodiny, takže spíš jsme ho jen zby-

tečně nezkrátili. 

Ráno mě vzbudil déšť. Poprvé na mílích! Le-

tos nám počasí opravdu přálo. Ještě než 

jsme dobalili, vypršelo se. Ve stanu bylo 

dusno, až se mi podařilo propotit spacák. 

Péřový jsem vezl poprvé a právě navlhnutí 

jsem se docela bál. Další noc uvidím, jestli 

přežiju. Probral jsem, co se dalo z dárků od 

Globusu. Co se nevešlo do kapes, dal jsem 

alespoň do břicha. Později jsem stejně lito-

val, že jsem si kolem krku neomotal pár buř-

tů. 

Lužická samota 

Ráno se nám podařilo vyrazit společně 

v 6:40. Nohám to šlapalo skvěle. Ostatně 

tak to mělo být, když jsem projížděl svým 

rodným krajem. Jarda před kopcem svlékal 

spacák, který sušil tělesným teplem. Na té-

hle profesionální úrovni jsem ještě nebyl. 

Kopec jsem šlapal sám a získal menší náskok. 

Okolo větrných elektráren to dost foukalo. 

Teploměr ukazoval nějakých 9°C. Ještě 

jsem si přioblékl dlouhé rukavice. V dálce to 

vypadalo, že bude pokračovat déšť. Na dru-

hou stranu pro mě byla lepší zima než teplo. 

Zase jsme se sjeli před prodejnou v Hrádku 

nad Nisou. Tam jsme náhodou potkali Jardu 

Hrehu, fanouška závodu, který nám hned na-

bízel čaj. Bohužel na další stávkování nebyl 

čas a nejlepší recept na zahřátí jsou kopce. 

Ty jsem si užíval. Zase jsem vyrazil trochu 

dříve, protože Jarda mazal řetěz. Lužické 

hory jsem dobýval osamocen. Jako každý 

rok i letos jsem bojoval s otlačenými prsty a 

chodidly. Vybavil jsem se hydrofobními náp-

lastmi, které mě uchránily od nejhoršího. I 

díky pětiprstým ponožkám  a suchu se mi ne-



dělaly puchýře. Jen mě potrápily otlačeniny 

nad patami. Na pravé noze jsem je přelepil 

náplastmi, ale od bolesti už to nepomáhalo. 

Chůze do kopce byla nepříjemná. Na druhou 

stranu jsem díky tomu zdolal i výjezdy, o 

kterých se mi předtím ani nesnilo. Lužické 

hory mám rád a projet je byla radost. 

Plán na 105%. 

V Krásné Lípě byla zavřená moje oblíbená 

kebabárna, takže jsem si jen snědl svoji ba-

getu a pokračoval dál vcelku jezdivými ces-

tami. V Křečanech jsem se stavil u vietnam-

ce, ale jeho sortiment mi neposkytl příliš 

prostoru rozšířit svoje zásoby. Stavil jsem 

se spíš pro osvěžení. Trochu jsem se začal 

bát o dostatek jídla. Spoléhal jsem na je-

senku z Hrádku, ale byla nějaká ztvrdlá, že 

jsem ji musel vyhodit. 

Kousek za Šluknovem začíná bájné kořenové 

království – Nordkap. Postrach všech zadnic 

a vyklepaných rukou. Nevím, jestli za to mů-

že kolo či zkušenosti, ale letos jsem je pro-

jel docela v pohodě. Jasně, že v celku poma-

lém tempu, jenže posledně to byl pro mě vy-

ložené nejezditelný úsek, který jsem překo-

nával téměř pět hodin. Letos jsem šlapal ko-

řeny, nekořeny a během dvou hodin bylo ho-

tovo. Že to byl technicky náročný úsek šlo 

poznat i na tom, že mě Jarda opět dohnal a 

těsně před nejsevernějším bodem jsme tam 

opět jeli pospolu. Překvapilo mě, kolik cykli-

stů jsme v tom pekle potkali. 

Šlapalo nám to dobře, jenže před Tanečnicí 

to začalo nějak drhnout. Často jsme bloudi-

li, kola se nám netočila a vypadli jsme z ry-

tmu. Možná jsme jeli pořád stejně rychle, 

ale dobrý pocit z jízdy byl pryč. Chtěli jsme 

se na rozhledně občerstvit, ale už bylo po-

zdě, světla zhasnutá. Když padla noc, vjeli 

jsme do Českého Švýcarska. Poprvé jsme se 

v závodě dostali nad můj plán! Rozhodně to 

ale nebylo lehké. I když byl úsek jezdivý, 

mezi skálami se znatelně ochladilo. Dokud se 

střídalo nahoru a dolů, ještě to šlo. Když 

jsme ale klesali asfaltkou skrz Jetřichovice, 

vyloženě jsem klepal kosu a těšil se na stou-

pání. Cestou nás zkontroloval ochránce 

skautského tábora, jestli nejsme lupiči nebo 

teroristi. 

Den jsme zakončili kousek za národním par-

kem v nenápadném přístřešku. I když tam 

mělo být rozhodně tepleji než u potoka mezi 

skalami, očekávali jsme chladnou noc. 

Spánek: 3 hodiny 30 minut 

Najeto: 166 kilometrů 

Čas: 17 hodin 17 minut 

Čas pohybu: 14 hodin 44 minut 

Průměrná rychlost: 11,3 km/h 

Teplota: min 9°C, max 21°C 

 

                                              Pokračování příště 

 

Informace k zápisu do ZŠ pro 
školní rok 2021-2022 

Vzhledem k mimořádným opatřením mini-
sterstva zdravotnictví vydalo ministerstvo 
školství pokyny k organizaci zápisu do zákla-
dní školy, ve kterých se doporučuje podání 
žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez 
osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástu-
pce ve škole v termínu od 1. do 30. 4. 2021. 
Z tohoto důvodu prosím postupujte dle násle-
dujících pokynů. 
Potřebné formuláře vytiskněte (nebo vyzved-
něte na Obecním úřadu Chotyně), vyplňte, 
přiložte kopii rodného listu dítěte a kopii OP 
zákonného zástupce a: 

- Zašlete poštou na adresu ZÁKLADNÍ 
ŠKOLA A MATEŘSKÁ CHOTYNĚ, 
CHOTYNĚ 79, 463 34  

- Nebo můžete dokumenty a vhodit do 
schránky, umístěné u hlavního vchodu 
do ZŠ. 

- Případně je můžete zaslat v elektroni-
cké podobě na 
skolachotyne@seznam.cz opatřené 
elektronickým podpisem nebo poslat 
datovou schránkou na 8j8mb96 

 
Jakékoliv dotazy zodpovíme na tel.  
482 723 191 nebo na e-mailu 
skolachotyne@seznam.cz. 
 
Po předchozí dohodě může proběhnout indi-
viduální konzultace k otázce přijetí konkrét-
ního dítěte k plnění PŠD. 

mailto:skolachotyne@seznam.cz
mailto:skolachotyne@seznam.cz


Ve všech případech vám po námi fyzickém 
přijetí žádosti přijde na email, který uvedete 
v zápisném lístku, potvrzení o převzetí a při-
dělení registračního čísla. 
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn, pod 
přiděleným registračním číslem, na webových 
stránkách školy a na dveřích budovy ZŠ. O 
přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné rozho-
dnutí, které bude součástí spisu dítěte v zákla-
dní škole, toto rozhodnutí nebude zákonnému 
zástupci v písemné podobě zasíláno, ale může 
si je vyžádat. 
Předpokládaný termín zveřejnění je 10. 5. 
2021. 
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno 
zákonnému zástupci doporučenou zásilkou, 
případně elektronicky. 
 
K žádosti o odklad plnění povinné školní do-
cházky je potřeba doložit dvě doporučení. 
Jednak od školského poradenského zařízení 
(PPP, SPC) a druhé od odborného lékaře nebo 
klinického psychologa a to nejpozději do 30. 4. 
2021. 
Pokud nebudou ve stanovené době tato dopo-
ručení ze strany zákonného zástupce předlo-
žena, bude řízení o odkladu zastaveno. 
 

Zdravotnická záchranná služba 

Libereckého kraje 

Desatero pro nemocné z COVID-19 

1. Po oznámení pozitivního výsledku testu zů-

staňte doma. Telefonicky kontaktujte svého 

ošetřujícího praktického lékaře a domluvte se s 

ním na způsobu a frekvenci monitorace svého 

zdravotního stavu nejméně po dobu 14 dnů od 

prvního pozitivního PCR testu, z toho mini-

málně 3 poslední dny bez klinických příznaků. 

Informujte o situaci svého zaměstnavatele. 

Návštěvy v domácnosti nejsou povoleny. 

2. V případě zhoršení zdravotního stavu a výs-

kytu závažných příznaků (výrazná dušnost, po-

ruchy vědomí, dezorientace, útlum, několika-

denní vysoké horečky v kombinaci se závaž-

ným chronickým onemocněním nereagující na 

antipyretika) zavolejte vy nebo členové domá-

cnosti na tísňovou linku 155. Volající je při 

komunikaci s operátorem ZZS povinen uvést, 

že jde o pacienta s nemocí COVID-19. 

3. Nemocného je vhodné izolovat v samostat-

né dobře větratelné místnosti. V případě nutné-

ho kontaktu s ostatními členy domácnosti je 

vhodné dodržet vzdálenost od nemocného nej-

méně 2 metry, pokud je to možné. 

4. Nemocný má doma nosit roušku, zakrývají-

cí nos i ústa, a denně ji vyměňovat, nepoužívat 

opakovaně, textilní roušky denně prát (60-90°) 

a vyžehlit. Během používání a snímání roušky 

nesahat na její přední stranu. 

5. Pokud je nutná péče druhé osoby, měl by to 

být jeden člen domácnosti, který je v dobrém 

zdravotním stavu a netrpí závažným chroni-

ckým onemocněním nebo poruchou imunity. 

Při ošetřování nemocného s nemocí COVID-

19 musí mít ošetřující osoba roušku nebo re-

spirátor. 

6. Nezbytná hygiena: časté mytí rukou vodou a 

mýdlem nejméně po dobu 20 sekund, vhodné 

je používání dezinfekčního gelu s nejméně 

60% obsahem alkoholu a jednorázových papí-

rových ručníků. Členové domácnosti si vždy 

musí umýt/dezinfikovat ruce po kontaktu s pa-

cientem, po a před přípravou stravy, po konzu-

maci jídla, po provedení úklidu. 

7. Nemocný má mít své vlastní ložní prádlo a 

jídelní potřeby, které nesdílí s ostatními členy 

domácnosti, vhodné je používat papírové ka-

pesníky, které po použití ihned vyhodí. 

8. Je nutné zajistit častý úklid a dezinfekci po-

vrchů v okolí nemocného a společně používa-

ných prostor (kuchyně, WC, koupelna apod.), 

na úklid a manipulaci s prádlem je vhodné 

používat rukavice, před a po použití rukavic 

provést hygienu rukou dle bodu č. 6. 

9. Veškerý odpad vzniklý při péči o nemocné-

ho (rukavice, roušky, kapesníky aj.) se vyha-

zuje do igelitového pytle na odpadky, umístě-

ného v uzavíratelném odpadkovém koši, a 1 x 

denně se vynáší do sběrné nádoby na komu-

nální odpad. 

10. Členové společné domácnosti monitorují 

svůj zdravotní stav, jeho změnu a výskyt pří-

znaků nemoci ihned nahlásí svému ošetřují-

címu praktickému lékaři a na KHS, kde bude 

případně dohodnut odběr a navržen další po-

stup. 



HASIČI RADÍ OBČANŮM 
Pravidla pálení biologického 

odpadu 
  
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na 
svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou 
jarní měsíce každoročně spjaty s pálením 
biologického odpadu (listí, větví, rostlinné-
ho odpadu apod.). Z hlediska pohledu po-
žární ochrany je tato činnost spojena se 
zvýšeným rizikem vzniku požáru.  
Vypalování porostů je zákonem č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, zaká-
záno a porušení zákazu je možno trestat 
u fyzických osob až do výše 25 000 Kč 
a u právnických osob postihem do 
500 000 Kč. Také spalování „nepřírod-
ních“ materiálů a odpadu je zakázáno. Na 
rozdíl od vypalování porostů není pálení 
shrabané trávy, listí či klestu zákonem vý-
slovně zakázáno. I na tuto činnost však 
platí určitá pravidla a omezení. Některé 
obce svými obecně závaznými vyhláš-
kami pálení biologického odpadu ome-
zují nebo dokonce zakazují. 
 
Zákon jasně stanovuje podmínky pro pále-
ní, které provádí podnikající fyzické a prá-
vnické osoby. Je to zejména povinnost 
ohlašovat každé pálení na krajské ope-
rační a informační středisko Hasičské-
ho záchranného sboru Libereckého 
kraje (KOPIS HZS LK). Pálení lze nahlásit 
z pohodlí domova po internetu pomocí 
jednoduchého formuláře „NAHLÁŠENÍ 
PÁLENÍ“, který je uveřejněn na webo-
vých stránkách www.lk.hzscr.cz. Stejný 
formulář lze využít i pro nahlašování odpa-
lování ohňostrojů. V případě, že pálení ne-
ní možné nahlásit přes formulář na webu, 
lze využít také číslo 950 471 100.  
Při ohlašování pálení je nutno uvést zej-
ména následující informace: 

 datum a místo pálení 

 jméno osoby, která je za pálení 
odpovědná a kontakt (mobilní 
telefon) 

 dobu, po kterou bude pálení 
probíhat 

 spalovaný materiál 

 způsob zabezpečení místa 

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje 
na fyzické osoby, které tuto činnost prová-
dějí na svém pozemku. Pokud ale fyzic-
ká osoba plánuje pálení většího množ-
ství biologického odpadu, je vhodné 
také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. I 
pro tyto práce na soukromém pozemku 
platí určitá pravidla: 

 Je třeba dodržovat povinnosti vy-
plývající ze zákona o ovzduší a pla-
tných obecně závazných vyhlášek 
obcí (požární řád obce, vyhlášky o 
nakládání s komunálním odpadem 
apod.) 

 Pálení musí být po celou dobu pří-
tomna osoba starší 18 let. 

 Oheň by se neměl rozdělávat za 
pomoci hořlavých kapalin. 

 Při nepříznivých povětrnostních 
podmínkách (silný vítr, inverze) by 
se pálení mělo přerušit. 

 Je třeba dodržovat bezpečnou 
vzdálenost ohniště od zástavby a 
hořlavých předmětů (domy, auta, 
ploty apod.) a mít k dispozici jedno-
duché hasební prostředky (lopata, 
kbelík s vodou, písek apod.). 

 Velikost ohniště je třeba volit tak, 
aby všechen hořící materiál shořel 
v době, kdy je na místě přítomen 
dozor. 

 Po ukončení pálení se musí ohniště 
řádně uhasit. V období sucha je tře-
ba ohniště kontrolovat i v průběhu 
následujícího dne, popřípadě opa-
kovaně prolít vodou. 

 V případě, že se oheň vymkne kon-
trole a nelze ho uhasit vlastními si-
lami, je osoba provádějící pálení 
povinna okamžitě vzniklý požár 
ohlásit KOPIS HZS LK, případně 
na tísňové linky 150 nebo 112. 

Všechny zmíněné informace se samozřej-
mě týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pá-
lení čarodějnic“. Při těchto oslavách je 
třeba dát také pozor na konzumaci alko-
holu spojenou právě s otevřeným ohněm 
nebo manipulací se zábavní pyrotech-
nikou. 
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková 
Koordinátorka preventivně výchovné 
činnosti  HZS Libereckého kraje 

http://www.lk.hzscr.cz/


Jak jsme se v roce 2020 podíleli 

na ochraně životního prostředí? 

Díky svým obyvatelům se Obec Chotyně může 

v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra 

určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmo-

tnosti 7,20 t. Na každého obyvatele tak připadá 

7,06 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena 

spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, 

celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a 

recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo 

hliníku pro průmyslovou výrobu. 

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o 

podílu na zlepšení životního prostředí, které na 

základě dosažených výsledků vystavil kolektivní 

systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů 

Elektrowin. 

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 

2020 k úspoře produkce CO2 o 85,92 tun. Víte kolik 

smrků pohltí stejné množství CO2? 34 ks 

Nebylo nutné vytěžit 4 221,11 litrů ropy.  Před-
stavte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba 
pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do 
Brna po dálnici D1 a to 158 krát. 

Došlo také k úspoře 43 452,98 kWh energie. Asi 
stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus 
myčky nádobí 43 453 krát. 
Podařilo se recyklovat 4 141,53 kg železa. Toto 
množství recyklovaného železa by bylo možné 
použít pro výrobu 170 ks nových praček, bez nut-
nosti těžby železné rudy. 
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 
146,18 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 25 988 
1€ mincí, nebo 180,58 kg hliníku, který by stačil na 
výrobu 12 039 plechovek o objemu 0,33 l. 
                                        
                                   Roman Tvrzník 
                  Předseda představenstva Elektrowin a.s. 
 

Osvědčení o podílu na zlepšení životní-
ho prostředí najdete ve skříňce OÚ 
nebo na webových stránkách obce. 
 

 

Čarodějnice a  

stavění májí 
(z knihy Český rok – Lidové tradice a zvyky) 

Dříve se věřilo, že v noci z 30. dubna na 1. 

května létají povětřím čarodějnice na svých 

pometlech a škodí lidem i zvířatům. Proto se 

hospodáři snažili ochránit před temnou si-

lou, jak jen to šlo. Třeba tak, že zavřeli vra-

ta stavení na petlici, ke dveřím i oknům dali 

větvičky ze stromu zvaného střemcha a zví-

řatům kolem krku uvázali červené pentličky. 

Proti zlé moci čarodějnic se také v předve-

čer svátku svatého Filipa a Jakuba zapalo-

valy ohně. Velké hranice se stavěly hlavně na 

kopcích, aby byly plameny šlehající vysoko 

k nebi vidět za tmy do širého okolí. 

 

A jak to bylo s máji? Chlapci z vesnice vy-

brali už několik dní předem vysoký, zdravý 

strom, který pokáceli. Pak ho odvezli do ve-

snice, kde mu osekali spodní větve a kůru 

tak, že zůstal jen jeho zelený vršek. Ten 

děvčata ozdobila barevnými fábory, pentle-

mi, růžičkami a vyfouknutými vajíčky. 

Dospodu se pověsil velký, zelený, podobně 

vyzdobený věnec. Nakonec se strom, jemuž 

se také říkalo májka, musel vztyčit a zasa-

dit do předem připravené jámy. Tohle vše-

chno se odehrávalo uprostřed vesnice, nej-

lépe na návsi. Mezitím se rozhodlo, kteří 

z mládenců budou strom o filipojakubské 

noci hlídat. Mohlo se totiž stát, že by cha-

sníci ze sousední vesnice májku pod rouškou 

tmy naschvál pokáceli. To by potom byla 

ostuda! Když se zlomyslníkům májku povalit 

nepodařilo, vyváděli alespoň různé neplechy. 

Vyvezli vůz ze stodoly, natřeli okna kváskem 

či poházeli urovnané dříví. Chlapec, který 

měl ve vesnici vyhlédnutou dívku, jí mohl pod 

okny postavit menší májíček ve znamení své 

lásky k ní. 

 

Další den – na prvního máje – už od brzkého 

rána procházeli vesnicí muzikanti s mládenci 

a budili všechny spáče, hlavně děvčata. 



Dívka, kterou chlapec vyzval k tanci, přidala 

na připravený talířek peníz, aby večer u 

muziky dostali hudebníci zaplaceno. Mladí 

lidé si zatancovali před stavením či májkou a 

takto postupně obešla chasa dům od domu. 

Májový strom stával na návsi až do letnic. 

Poměrně novým zvykem je políbit dívku či 

ženu na prvního máje pod rozkvetlým 

stromem. Pokud by se tak nestalo, mohly by 

do roka uschnout. A to by byla škoda! 

 

Liberecký kraj žádá občany, 
aby hlásili nález uhynulých 

prasat divokých 
Na severu Čech je od 16. listopadu loňské-
ho roku z důvodu Afrického moru prasat 
povolen intenzivní lov divočáků. Nakaže-
ná zvěř se objevuje zejména v německém a 
polském pohraničí. Kraj nyní apeluje na 
občany, aby případný nález uhynulého di-
vočáka hlásili. 
Intenzivní lov prasat divokých je v rukou 
jednotlivých uživatelů honiteb a myslivců, 
a to ve vymezeném území ohraničeném 
hranicemi regionu na Tanvald a dále po 
silnici přes Harrachov na hranici s Pol-
skem. Do monitoringu výskytu nákazy 
Afrického moru prasat se mohou zapojit i 
občané. S nastávajícím jarem se totiž zvý-
šila návštěvnost lidí v přírodě. 
„Žádám tímto občany, aby byli více 
všímaví, a pokud naleznou uhynulé prase 
divoké, informovali příslušnou obec, 
případně krajskou veterinární správu či 
místní myslivce. Dále prosím, aby lidé na 
uhynulá prasata nesahali a současně před 
kontaktem chránili i své psí kamarády,“ 
prohlásil Václav Žídek, krajský radní pro 
resort životního prostředí a zemědělství. 

 
Putování Mikroregionem 

Hrádecko-Chrastavsko 
Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko při-
pravil pro své obyvatele a turisty krásný 
nový materiál. Jedná se o brožuru, papíro-
vý ubrousek do restaurací, cukráren apod. 

a krásné puzzle z každé obce mikroregio-
nu. Vše je součástí hry. 
Pravidla hry: 
Připravili jsme pro vás putování Mikrore-
gionem Hrádecko-Chrastavsko. Zveme 
vás na místa známá i neznámá na severu 
Čech. V brožurce, která se vám dostává do 
rukou, se můžete s každou obcí seznámit, 
dozvědět se krátce něco zajímavého. 
V každé z deseti obcí je k dispozici razít-
ko, které otiskněte na příslušnou stránku 
obce. Na konci můžete také vyluštit kří-
žovku, jejímž společným tématem je právě 
deset obcí mikroregionu. Za osm z deseti 
razítek si vyzvedněte na informačním cen-
tru v Chrastavě nebo v Hrádku nad Nisou 
nádhernou cenu. Na výběr budete mít 
puzzle s fotografiemi jednotlivých obcí. 
V případě zájmu si budete moci vytvořit 
originální sbírku. 
 
Info speciálně pro Chotyňáky – pokud 
budete mít těch osm razítek, můžete si 
přijít pro puzzle i na Obecní úřad Choty-
ně, ale zde bude k dispozici pouze puzzle 
Chotyně. 
 

Sčítání 2021 
Až do 11.5. sčítání online na scitani.cz 
Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mo-

bilu. Sečtěte celou domácnost přes internet bez 

nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to 

snadné a ušetříte čas. Přihlásíte se pomocí oso-

bního dokladu, přes elektronickou identitu 

(NIA) nebo pomocí datové schránky fyzické 

osoby. Sčítací formulář můžete pomoci vyplnit 

i někomu, kdo to sám nezvládne. 

17.4. – 11.5. sčítání pomocí listinného 

formuláře 
Pokud se nesečtete online, budete vyplňovat 

listinný formulář. Získáte ho spolu s odpově-

dní obálkou od sčítacího komisaře a na kon-

krétních místech sčítání, která se nacházejí na 

vybraných poštách. Sčítací komisař se dostaví 

v předem oznámeném termínu a vyčká na váš 

příchod před vaším domem. Vyplněný formu-

lář v odpovědní obálce můžete vhodit do poš-

tovní schránky nebo odevzdat na kterémkoliv 

kontaktním místě. 

 



Pálení čarodějnic 
Na ploše u sokolovny v pátek  

30. dubna v 18 hodin zapálíme oheň 

– pěknou vatru. Pro děti špekáčky 

a pití zdarma, kdo přinese 

čarodějnici na spálení nebo přijde 

jako čarodějnice, dostane dárek. 

Dospělí si budou moci špekáčky a 

pivo zakoupit. 

 

Permanentní vstupenka  

do ZOO 
Na Obecním úřadu je stále 

k dispozici permanentní vstupenka 

do ZOO v Liberci. 

Pokud budete chtít ZOO podpořit, 

určitě tam budou kasičky, do 

kterých budete moci příspěvek 

dát. 

 

Cukrárna v Chotyni už má 
ZMRZLINU 
Otevírací doba: 

Úterý až neděle od 11 do 17 hodin. 
 

Sběrný dvůr již je ve 

středu i v sobotu 

otevřený od 14 do 16 

hodin. 

 

Nové nájemní smlouvy a 

výpočtové listy 
Nájemníci, kteří nedostali nové nájemní 

smlouvy v roce 2019 nebo později, mají 

na úřadu připravené nové smlouvy, kde 

je pouze doplněno zvýšení o inflaci 

každoročně k 1. 4. 

Pro všechny jsou připravené nové 

výpočtové listy s upravenou cenou nájmu 

zvýšenou o inflaci. 

Zastavte se, prosím, na úřadu, vše 

podepsat a vyzvednout si. 

 

UPOZORNĚNÍ 
Mnozí ještě nemají zaplacený 

poplatek za odpad za rok 2020 – 

ten je ve výši 550,- Kč za osobu, 

poplatek za rok 2021 je již ve výši 

600,- Kč za osobu. 

Upozorňuji, že kdo nezaplatí poplatek 

v řádném termínu, může mu být 

vyměřen až trojnásobek poplatku. 

 

V úterý 20. dubna od 18.30 hodin se 

koná v Domě s pečovatelskou službou 

Veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva 
 

Program: 

1. Určení návrhové komise, 

zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Hospodaření obce v roce 2020, 

schválení Závěrky 

3. Zpráva o kontrole hospodaření 

obce v roce 2020 a schválení 

Závěrečného účtu obce 

4. 1. rozpočtová změna 

5. Dary na sportovní činnost 

6. Příjem daru od Benefičních 

koncertů 

7. Různé 
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