
 
 
 
 
 
 
 
 

Schůzka rady s dobrovolnými 
organizacemi 

Stává se již tradicí, že se ke konci roku schází rada 
obce se zástupci dobrovolných organizací, základní 
a mateřské školy a také soukromými osobami, kte-
ré pořádají v obci kulturní nebo sportovní akce. 
Letos tato schůzka byla 18. listopadu a zúčastnili 
se jí mimo radu obce zástupci T. J. Sokol, ZŠ a 
MŠ, myslivců, hasičů, skautů, Svazu žen, státního 
hradu Grabštejn a manželé Munzarovi. 
Společně jsme zhodnotili letošní rok, popovídali 
jsme o akcích a naplánovali akce na příští rok. Ka-
lendář akcí je přílohou Chotyňáčka. Samozřejmě 
může dojít k nějaké změně, ale upřesnění se vždy 
objeví na plakátech nebo dostanete zprávu přes 
infokanál. Termínově máme ten rok docela zapl-
něný, ale diskutovali jsme o tom, že by nebylo 
marné obnovit Den mužů. Možná se toho ujme o.s. 
Svaz žen a možná bude další hezká akce. 
V kalendáři akcí nejsou uvedeny fotbalové zápasy, 
protože rozlosování teprve bude. Ale mělo by to 
fungovat jako letos, že by se hrálo v sobotu od 13 
hodin žáci a od  15 hodin muži. 
Pokud by někdo z vás měl nápad, jak něco zlepšit, 
doplnit nebo vymyslet něco úplně nového, přijďte, 
probereme a uvidíme. 
 
Dobrý den, vážení chotyňští spoluobčané, 
Už nějaký ten rok koketuji s myšlenkou 
uspořádat v tomto čase předvánoční 
SBÍRKU PRO PEJSKY A KOČIČKY 
V ÚTULCÍCH. Je mi velmi líto opuštěných 
a týraných zvířat, o která se nikdo 
nepostaral, a proto skončila tam, kde 
skončila … v tom lepším případě v útulku, 
v tom horším napospas ulici, zimě, hladu a 
nebezpečí, která jim hrozí bohužel i od nás 
– lidí. 
Myslela jsem, že bychom u nás v Chotyni 
zavedli takovou dobročinnou sbírku, kde by 
se vybíraly od dobrých lidí granule, 
konzervy, pamlsky, hračky, pelíšky, misky – 
prostě vše, co by zlepšilo zvířátkům jejich 
„kočkopsí“ život. 

 
 
 
 
 
 
 
Zvířata nepotřebují značkové věci, stačí jim 
jen trocha lásky ze strany nás, lidí. Lidí, 
kterým jejich mnohdy těžký život není 
lhostejný a kteří chtějí třeba jen maličkostí 
udělat čtyřnohým kamarádům radost. 
A věřte, že by ta pomoc byla opravdu 
namístě, protože bez zvířat by náš život 
nebyl takový, jaký je, neříkám lepší, ale 
kamaráda potřebuje každý – ať má nohy dvě 
nebo čtyři. 
Veškeré dary je možné nosit buď na 
Obecní úřad nebo do knihovny nebo do 
hasičárny. 

A. Hejlková 
 
Provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, 
že ve dnech 8., 9., 10. a 11. prosince 2014  
vždy  od 7.30 hodin do 15.30 hodin bude 
probíhat výluka v úseku Chrastava – 
Hrádek nad Nisou. 
Umístění zastávky náhradní autobusové 
dopravy je na autobusové zastávce Chotyně 
„u mostu“. 
Upozornění: 
U všech vlaků nebudou v úseku s náhradní 
autobusovou dopravou garantovány služby 
uvedené v jízdním řádu, tzn. „Vůz vhodný 
pro přepravu cestujících na vozíku“ a 
„Rozšířená přeprava spoluzavazadel“. 
Přeprava kočárků bude možná pouze do 
vyčerpání kapacity autobusu náhradní 
dopravy. 
 

Prodej bytu v č.p. 156 Chotyně 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
bude v nejbližší době prodávat byt 1 + 3 v č.p. 156 
Chotyně (činžáky u Nisy). Prodej probíhá formou 
výběrového řízení a vše bude vyvěšeno na úřední 
desce OÚ kolem poloviny prosince. Cena by měla 
být kolem 410 000,- Kč. Byt se skládá z kuchyně 
(14,17 m2), předsíně (6,18 m2), koupelny s WC 
(2,87 m2), pokoje (14,20 m2), pokoje (19,02 m2), 
pokoje (18,98 m2), sklepa (13,23 m2) a půdy (1,34 
m2). Celková plocha bytu je 89,99 m2. 
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Předvánoční čas 
Nejen děti, i mnozí dospělí se nemohou do-
čkat Vánoc, a proto si s chutí užívají období 
adventu. Patří k němu také magické bytosti 
a rituály s nimi spojené. 
Zvláště v dnešní době převládajícího konzu-
mu, který má zvláštní dar zbavit život sku-
tečných hodnot a prožitků, stojí za to inspi-
rovat se v tradiční lidové kultuře, která si 
předvánoční čas oživovala tajuplnými „prů-
vodci“. Vždyť k atmosféře prosince trocha 
tajemna a nadpřirozena určitě patří. 
4. prosince: sv. Barbora 
Legenda: Barbora byla čistá panna v jedné 
z římských provincií v Malé Asii. Za časů 
císaře Galeria, tvrdě pronásledujícího kře-
sťany, tajně přijala křesťanství. A to proti 
vůli svého otce, který ji vydal římským úřa-
dům. Byla krutě mučena a nakonec poprave-
na – právě za to se později stala svatou. 
Tradice: V předvečer svátku Barbory se 
konaly obchůzky „Barborek“ – většinou bíle 
oblečených dívek se závojem nebo sčesaný-
mi vlasy přes obličej a se zeleným věneč-
kem. Chodily ve dvojicích nebo i v početněj-
ších průvodech, tvářily se tajemně, mlčely a 
hodné děti obdarovávaly drobnými pamlsky, 
zatímco ty zlobivé trestaly metlou. Svobod-
né dívky se navíc s pomocí svaté Barbory 
snažily nahlédnout do budoucna: 4. prosince 
si uřízly třešňovou větvičku a daly ji doma 
do vody – pokud do Vánoc rozkvetla, doufa-
ly, že jim to věští svatbu v příštím roce. 
Dnes: Ve skanzenech se pořádají průvody 
Barborek – stojí za to se na ně zajet 
podívat. Kromě toho si můžete dát do vody 
větvičku dřeviny vhodné k rychlení (kromě 
třešně se hodí zlatice, trnka aj.) 
6. prosince: sv. Mikuláš 
Legenda: Mikuláš byl skutečnou postavou – 
působil jako biskup v Myře, v dnešní Ana-
tolii. Přisuzuje se mu mnoho dobrých skutků 
a zázraků, které vždy souvisejí s pomocí 
druhým. Také on skončil za podporu křesťa-
nství v rukou kata – popraven měl být právě 
6. Prosince (asi roku 345 nebo 352) a poz-
ději byl prohlášen za svatého. 

Tradice: Kult sv. Mikuláše je velmi starý – 
do Evropy pronikl z Byzance už v 11. Století 
a brzy se zde stal jedním z nejoblíbenějších 
světců. Předvečer jeho svátku se už tehdy 
slavil dosti bujaře. Tradiční obchůzka s do-
provodem čertů a andělů zřejmě vznikla ze 
středověkých biskupských her, které se 
pořádaly v klášterních školách. 
Dnes: Dospělí i děti převlečení za Mikuláše, 
čerty a anděly k podvečeru 5. prosince ne-
odmyslitelně patří. Běžte se na ně alespoň 
podívat do ulic, pokud už nepřijdou přímo 
k vám domů nebo se sami nepřestrojíte. 
7. prosince: sv. Ambrož 
Legenda: Ambrož byl na konci 4. století 
biskupem v Miláně. Proslul jako kazatel a 
reformátor církve, ale také jako zastánce 
chudých. Boháčům prý říkal:“Těšíš se ze 
svých drahocenných ozdob, zatímco ostat-
ním se nedostává obilí.“ Jeho hlavními atri-
buty jsou metla a úl (jako malého ho údajně  
napadl roj včel, který mu ale neublížil). 
Tradice: Postava Ambrože bývala na vesni-
cích stejně populární jako Mikuláš. Předsta-
voval ho vysoký muž v bílém hábitu se za-
krytým obličejem, špičatou černou čepicí a 
metlou v ruce. Za soumraku chodíval kolem 
kostela či kapličky a rozhazoval cukrátka, 
na která lákal děti. Ale ouha! Ty děti, které 
pamlsky sbíraly, pak honil s metlou v ruce. 
Dnes: Také Ambrože lze potkat ve skanze-
nech a při různých tradičních předvánoč-
ních slavnostech. Poučení pro dnešek je, že 
bychom děti měli učit jisté skromnosti a ne-
zahrnovat je přemírou materiálních radová-
nek. 
13. prosince: sv. Lucie 
Legenda: Lucie pocházela ze Syrakus a pro 
svůj příklon ke křesťanství byla za římského 
císaře Diokleciána popravena. Její jméno po-
chází z latinského lux = světlo, takže se její 
svátek spojoval s pohanským kultem světla, 
který podle starého juliánského kalendáře 
připadal na slunovrat – odtud i pranostika 
„Lucie noci upije“. Podle nového gregorián-
ského kalendáře (platného dodnes) je to 
ovšem 13. prosince. 



Tradice: Svátek Lucie patřil hlavně ženám – 
ten den platil přísný zákaz předení a dalších 
ženských prací. Vesnicí procházely „Lucky“ 
(bíle oděné dívky), které trestaly porušení 
zákazu pracovat v domácnosti, ale zároveň 
dům rituálně vymetaly od nečistých sil (tak-
že vlastně „s úklidem“ pomáhaly). 
Dnes: Průvody „Lucek“ se také leckde obno-
vují a je to zajímavá podívaná. Určitě by si 
však ženy měly vzít k srdci onen zákaz do-
mácích prací – zřejmě už ve středověku bylo 
lidem jasné, že v předvánočním shonu, který 
je zátěží zejména pro ženskou část popula-
ce, to chce aspoň den klidu. Dopřejte si ho 
také – gruntování, pečení cukroví atd. vám 
neuteče! 
 

Informace o změnách v registru 
vozidel od 1. 1. 2015. 

Změny platné od 1. Ledna 2015 upravuje novela 
zákona o registraci vozidel č. 239/2013 Sb. 
1. Důležité lhůty 
- Vozidla v nedokončeném převodu (jen odhlášená 
na nového provozovatele – vlastníka) je nutno 
zaregistrovat nejdéle do 30. 6. 2015. Po uplynutí 
této lhůty vozidla zaniknou a nebude možné je 
opětovně zaregistrovat!!! 
- Dočasně vyřazená vozidla (tzv. depozit) k datu 
30. 6. 2013 zaniknou dnem 1. 1. 2016, pokud jejich 
vlastník v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 
neoznámí na registru vozidel, kde je vozidlo 
umístěno a účel jeho využití. 
- U dočasně vyřazených vozidle (tzv. depozit) od 
data 1. 7. 2013 je vlastník povinen ve lhůtě 
jednoho roku oznámit na registru vozidel, kde je 
vozidlo umístěno a účel jeho využití. 
- Žádost o zápis změny vlastníka vozidla a ostatní 
změny v registru vozidel se podávají do 10 
pracovních dnů, bez ohledu na to, zda je nebo není 
vozidlo provozováno. 
- Platnost dokladu o evidenční kontrole je omezena 
na 14 dní. 
 
2. Další změna 
- Převod vozidla se provádí pouze v registračním 
místě posledního evidovaného provozovatele. 
Neprovádí se samostatné odhlášení a přihlášení. 
Převod provádí společně původní a nový vlastník. 
Případná plná moc musí být úředně ověřena. 
- Technická způsobilost vozidel dovezených 
z členských států se neschvaluje (přebírá se 
stávající schválení členského státu). 

- Technická prohlídka nových vozidel dovezených 
z členských států se nezkracuje. 
- Možnost vydání značky na přání a třetích značek 
(nosiče jízdních kol) se odkládá do 1. 1. 2016. 
- Při převodu vozidel registrovaných v ČR se 
nevyžaduje platná technická prohlídka. 
 
3. Nové názvosloví po 1. 1. 2015  
- Dočasně vyřazená vozidla = vyřazená vozidla 
- Trvale vyřazená vozidla = zaniklá vozidla 
- Členský stát = státy EU, státy EHP a Švýcarská 
konfederace 
 
Životní situace týkající se registru vozidel uvedené 
na webových stránkách města jsou platné do 31. 
12. 2014. 
Případné informace k novele mohou občané získat 
na informační lince registru vozidel 485 243 841. 
        MML, odbor dopravy 
 

Vánoce na Grabštejně 
V sobotu 6. prosince od 9 do 16 hodin – stán-
kaři, hudba, živý betlém i prohlídky (vstupné 
150/100 Kč). 
Nejen prohlídky se během Vánoc na Grabštej-
ně odehrávají. Na nádvoří hradu si při zvuků 
tónů středověké hudby budete moci vychut-
nat medovinu, něco málo sladkého či povídá-
ní o středověké kuchyni, již budete mít do-
konce příležitost ochutnat. Celkovou vánoční 
idylu doplní i oživlý betlém, jehož několik de-
sítek „statických zmenšenin“ uvidíte během 
prohlídky hradu vedené vánočně vyzdobený-
mi interiéry. A navíc se budete moci kouknout 
mezi kulisy připravovanému – i na Grabštejně 
natáčenému filmu EMPEROR. 
6. prosince si navíc hrad můžete prohlédnout 
ve společnosti sv. Barbory v časech 10.00, 
10.40, 11.20, 12.00, 12.40, 13.20 a 14.00. 
Klasická prohlídka se bude také odehrávat 
v častějších intervalech. 
 
ADVENTNÍ PROHLÍDKY - 6.a 7. 12., 13. a 
14. 12, 20. a 21. 12 – vždy v 10, 11, 12 13 a 14 
hodin. Během prohlídky budete mít možnost 
zhlédnout také výstavu betlémů ze 
soukromé sbírky. 
 
Sbírka při rozsvícení vánočních 

stromků vynesla škole přes 
2 200,- Kč. Moc děkujeme 

všem, kteří přispěli. 



Stromky (smrčky) si budete moci 
koupit po 15. prosinci na OÚ. 
Kdo potřebuje větvičky – smrk, 

jedle, borovice – jsou za obecním 
úřadem nebo na louce vedle 
hřbitova. Můžete si nabrat. 
Otevírací doba OÚ během 

vánočních svátků 
29. a 30. prosince od 8 do 12 hodin 
2. ledna 2015 od 8 do 12 hodin 
Ostatní dny bude zavřeno. 

Knihovna bude naposledy otevřena 
v pátek 19. prosince. Potom až  

5. ledna 2015. 
Sběrný dvůr bude po dobu svátků 
uzavřen. Poprvé bude přijímat až 

v sobotu 3. ledna 2015. 
 

Advent ve stodole 
Zveme Vás na výstavu obrázků, grafiky a 
drobných vánočních dárků ve dnech 13. a 
14. prosince od 10 do 17 hodin do stodoly 

u Munzarů. 
Přijďte si zpříjemnit adventní čas a 

nakoupit drobné dárky. 
Občerstvení zajištěno. 

Minibazárek. 
Srdečně zveme, Munzarovi 

 
Mikulášská nadílka 

O.s. Svaz žen zve děti na Mikulášskou 
nadílku v sobotu 6. prosince od 15 hodin 

na sál Hospody U lip. 
 

Prodejní vánoční trhy v Bílém 
Kostele nad Nisou 

Kostel sv. Mikuláše 
Neděle 14.12.2014 od 13 do 18 hod. 

Prodej: 
Vánoční stromky, šperky, malovaná 

keramika, přírodní mýdla, věnce, svícny, 

perníkové chaloupky, patchworkové 
výrobky, výrobky dětí z místní školy a 
školky a mnoho dalších rukodělných 

výrobků 
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI 

 

Vánoční koncert 
V neděli 21. 12. 2014 od 18 hodin 

v kostele sv. Mikuláše v Bílém Kostele 
nad Nisou 

Vystoupí Luděk Vele s dcerou Adélou a 
pěvecký sbor z Hrádku n. N. pod 

vedením Rolfa Bartosche. 
Vstupné dobrovolné. 

 
Dětská diskotéka 

Na sále Hospody U lip v sobotu  
20. prosince od 14 hodin.  

Pro děti připraveny zajímavé akce. 
 

Polední vánoční rozjímání 
v kapli sv. Barbory na 

Grabštejně 
Zveme všechny CHOTYŇÁKY a příznivce 

hradu Grabštejn dne 24. prosince na polední 
vánoční rozjímání (přesně ve 12 hodin) na 

hrad Grabštejn. 
Za doprovodu klavíru si s A. a L. Velovými 

zazpíváme několik vánočních koled. U Světla 
z Betléma zapálíme svíčku a vzpomeneme na 

ty, kteří už s námi nejsou. 
Dáme si medovinu, děti čaj, opět můžete 

dodat něco málo cukroví a další. 
Chvilku popovídáme a půjdeme domu 

k vánočnímu stromku. 
 

Přejeme všem klidné a 
pohodové prožití vánočních 

svátků. 
 
 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační  
číslo MK ČR E 11 793. 




