
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dary na sportovní činnost  
v roce 2016  

Žádosti se podávají do úterý 19. dubna 2016 
do 14-ti hodin na Obecní úřad Chotyně. 
Jednotlivci podají žádost volnou formou, 
kde budou uvedeny sportovní výsledky v ro-
ce 2015 a plán sportovních akcí na rok 2016. 
Sportovní oddíly v žádosti také psané vol-
nou formou uvedou, na co dar chtějí použít, 
pokud dostaly dar v roce 2015, na co ho 
použily a počet členů. 
Žadatel musí být starší 18-ti let a nesmí 
mít u obce žádný dluh!!! 
 

Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko  
ve spolupráci  

se školou digitální fotografie IDIF s.r.o. 
pořádá 

 

FOTOGRAFICKÝ KURZ  
PRO VĚKOVOU SKUPINU 

50+ 
ve čtvrtek 19. května 2016 

(počet účastníků omezen na max. 45) 
Kurz je celodenní: začátek v 9.15 hodin, 

ukončení v 16.45 hodin. 
Místo konání: Chrastava, Společenský klub 

(Turpišova ulice). 
Cena kurzu 2 990,- Kč 

(bez fotoaparátu) 
Cena kurzu 4 999,- Kč  

(v ceně je kvalitní fotoaparát renomované 
značky, 16 MB rozlišení) 

Co se naučíte: 
Jak krásně fotit portrétní fotografii, rodinnou 

fotografii, krajinářské fotografie, exteriér, 
interiér 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak správně fotky v počítači ukládat a 
vyhledávat 

Jak dobře fotky digitálně zpracovat 
v programech, které jsou k dispozici zdarma 

 
V ceně kurzu je: 

1. Doprava do místa konání kurzu a zpět. 
2. Fotografický kurz s profesionálním 
fotografem a profesionální technikou. 

3. Oběd (polévka, hlavní jídlo, nápoj) a 
svačina. 

4. Případně kvalitní fotoaparát za velmi 
příznivou cenu. 

 
Další informace: 

Ø Závazné přihlášky a ostatní informace 
jsou k dostání na obecních úřadech 
mikroregionu nebo v infocentrech 
Chrastava a Hrádek nad Nisou. 
Ø Při přihlášení je třeba zaplatit 

kurzovné. 
Ø Při neuskutečnění kurzu se kurzovné 

vrací v plné výši 
Ø Přihlásit se můžete, je-li vám více než 

50 let a to do 10. 05. 2016 
 

Další informace z mikroregionu 
Hrádecko-Chrastavsko 

KOMPOSTÉR ZDARMA DO 
KAŽDÉHO DOMU 

Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko zvažuje 
zúčastnit se výzvy v rámci Operačního pro-
gramu Životního prostředí, kde je možnost 
pro všechny zájemce mikroregionu získat 
zdarma zahradní kompostér z finančních 
prostředků EU. Potřebujeme zjistit, zda 
bude o kompostéry zájem, proto je uvnitř 
Chotyňáčka anketní lístek. Pokud máte o 
kompostér zájem, vyplňte anketní lístek a 

Ročník 24            Duben  2016                       ZDARMA 
 
25. výročí osamostatnění obce Chotyně - od ledna 1991 má obec 

opět svůj obecní úřad a svůj rozpočet 



doneste na Obecní úřad Chotyně do 15.  4. 
2016. 
                                        Starostka 
 

Knihovna – statistika za rok 2015  
Registrovaní uživatelé 
Dospělí   33 
Děti, studenti, senioři  27 
Celkem poplatky za registraci   3 400,- Kč 
Výpůjčky 
Beletrie děti   168 knih 
Naučná děti   15 knih 
Beletrie dospělí  1 352 knih 
Naučná dospělí  130 knih 
Internet   136 návštěvníků 
Dospělí   21 návštěvníků 
Senioři, studenti do 15 let 115 návštěvníků 
Nové knihy 
Nákup  127 knih za částku 25 407,- Kč 
Dar Česká knihovna  37 knih 
Výměnný fond  116 knih 
Návštěva knihovny celkem    488 návšt. 
Dospělí   284 
Děti    68 
Internet   136 
Úbytek (ztráta) knih  13 
Kurz finanční gramotnosti  64 posluchačů 
MŠ Chotyně – čtení  13 
ZŠ Chotyně – čtení  96 
 

Filipojakubská noc 
(převzato z knihy Český lidový a církevní 

rok) 
Probouzející se příroda měla v dávných po-
hanských představách mimořádnou magickou 
sílu, již chtěli lidé spoutat ve svůj prospěch. 
A to znamenalo, že se museli bránit démo-
nům, lesním skřítkům, vílám a hejkalům, kte-
ří v lidové magii později splynuli v jediného 
nepřítele, čarodějnice. Víra v ně byla velice 
živá, jak dokládají četné spisy, pověry, ale 
také procesy. V tomto ohledu měla mimořá-
dné postavení filipojakubská noc, trvající od 
soumraku 30. dubna do úsvitu 1. května. 
Svůj název získala podle svátku apoštolů sv. 
Filipa a Jakuba (který církev teprve nedáv-
no přesunula na 3. květen). 
Podle lidové víry (podpořené ovšem fanatis-
mem inkvizitorů) byla právě tato noc hla-

vním dnem roku, kdy se projevovala činnost 
čarodějnic. Tato představa zřejmě navazo-
vala na původní strach z démonů, ale už 
v době renesance se personifikovala do pos-
tav čarodějnic, které se scházely s ďáblem 
při orgiích, létaly na koštěti, škodily lidem a 
především dobytku. 
Během času vznikly snad desítky různých 
jednoduchých i složitějších pověrečných 
praktik, jak čarodějnicím zabránit ke vstu-
pu do domu a chlévů. Lidé věřili, že jim vadí 
hluk, a proto práskali bičem, stříleli nebo 
tloukli železem či dřevem. Obcházeli domy, 
vesnice i pole a vytvářeli tak ochranné magi-
cké kruhy, někdy ještě zesílené vyoranou 
brázdou. Domy a chlévy měly ochránit drny, 
písek či plevy, nad dveře se upevňovaly po-
žehnané větvičky z Květné neděle, na vrata 
nebo na zem se malovaly kruhy a křížky. 
Oblíbeným trikem bylo nasypat před vchod 
trochu písku anebo jej obložit drny. Čaro-
dějnice musela všechna zrnka či stébla pře-
počítat, tím se zdržela až do úsvitu, kdy její 
moc zeslábla. Jinde zase lidé doufali, že ne-
projde přes nastražené vidle, koště nebo pi-
chlavé trní. Věřili, že některé čarodějnice 
žijí mezi nimi, jen nejsou k poznání. Proto 
před filipojakubskou nocí nic z hospodářství 
neprodávali ani nepůjčovali a hlídali, aby se 
nic neztratilo z chléva. Podle zásad černé 
magie právě prostřednictvím osobních věcí 
mohly totiž čarodějnice působit na člověka, 
stačil jim jen vlas. Stejně tak chránili před 
uhranutím dobytek, především krávy, a pro-
to si hospodyně bedlivě hlídaly dojačky. Za-
chovala se i mnohá zaříkávání, v nichž si lidé 
brali na pomoc Ježíše Krista, Pannu Marii a 
různé svaté. 
Pálení ohňů 
Ohňům, které se zapalují o filipojakubské 
noci, se říká pálení čarodějnic. Nejsou však 
zvykem příliš starým a rozhodně nemají nic 
společného s pohanskými ochrannými ohni. 
Důvod je nasnadě. O filipojakubské noci, 
kdy hrozily temné síly zla, se lidé opravdu 
báli. Podle pověrečných návodů zabezpečili 
okna a dveře, vytvořili magické kruhy a věři-



li, že je před čarodějnicemi ochrání. Je na-
prosto nereálné, aby pak vyšli do noci a ve-
selili se někde ve tmě u ohně, naopak zůsta-
li ukrytí doma a čekali, až se rozední a moc 
sil zla pomine. 
Pálení ohňů bylo od středověku typické pře-
devším kolem letního slunovratu, tedy na sv. 
Jana Křtitele, o ohních na filipojakubskou  
noc u nás nemáme ze středověku ani z před-
bělohorského období jedinou zmínku. Spoje-
ní lidové zábavy s pálením čarodějnic je na-
prostý nesmysl také proto, že pro naše pře-
dky to byla krutá realita. Mnozí na vlastní 
oči viděli hranice, na nichž v plamenech umí-
raly staré ženy. Ať si o nich mysleli, co 
chtěli, i kdyby věřili, že to jsou čarodějnice, 
rozhodně by z toho neudělali předmět zába-
vy. 
Pálení ohňů a čarodějnic tedy muselo vznik-
nout až poté, kdy v českých zemích ztratili 
svou moc jezuité (jejich řád byl zrušen v ro-
ce 1773). Je těžko myslitelné, že by v době  
rekatolizace takovou zábavu tolerovali, nao-
pak  by se mohla stát  předmětem inkvizič-
ního vyšetřování. Koncem 15. století vyšla 
známá příručka pro inkvizitory Kladivo na 
čarodějnice a v době rekatolizace platila ja-
ko předpis. První hranice, které u nás hořely 
už ve 14. století, však bývaly zapalovány, aby 
trestaly kacíře. První čarodějnické procesy 
se konaly v německém pohraničí (nejvíc žen 
bylo upáleno v letech 1579-1615 v Chomuto-
vě), k masovému upalování pak došlo v 17. 
století ve Slezsku (celkem se jednalo o ně-
kolik set osob).  Poslední inkviziční soud u 
nás se konal v roce 1756 na jihočeském 
lobkovickém panství. 
Pálení čarodějnic bylo tedy spíše ironickou 
připomínkou „starých časů“, kterou si vymy-
sleli lidé záhy poté, co byl zrušen jezuitský 
řád. Tehdy se vytvořilo několik schémat, jak 
pálit čarodějnice, je možné, že k šíření při-
spěl i dobový tisk, neboť v 19. století bylo 
publikováno mnoho zmínek o tomto obyčeji. 
V současnosti jsou filipojakubské ohně roz-
šířenou a oblíbenou zábavou. Hranice se za-
paluje se soumrakem a lidé pozorují, jak se 

v plamenech ztrácí figurína čarodějnice na 
jejím vrcholu. Dříve mládenci vyhazovali do 
výšky zapálená košťata, aby zasáhly 
čarodě-jnice, které letí tmou nad jejich 
hlavami, anebo pouštěli ze svahu hořící kola 
slámy. Přeskakování ohně (jako tomu bylo u 
svato-jánských ohňů) původně k oslavám 
nepatřilo, neboť smysl této zábavy byl jiný. 
Dnes bý-vají filipojakubské ohně 
doprovázeny přehlí-dkou kostýmů dětských 
čarodějnic a černo-kněžníků, opékáním 
buřtů a prodejem piva a díky přísným 
protipožárním předpisům je většinou 
organizují místní hasiči. 

 
Zveřejnění záměru prodeje budovy 

č.p. 145 Chotyně včetně st.p.č. 151a 
p.p.č. 716/5, vše v k.ú. Chotyně 

 

Zveřejňuje: Obec Chotyně 
  Chotyně 163, 463 34 
  IČ: 00672033 
zastoupená Janou Mlejneckou, starostkou 
tel. 724179805,e-mail: ou.chotyne@volny.cz 
Upřesnění prodávaného:  
budova č.p. 145 Chotyně 
st. p. č. 151, zastavěná plocha a nádvoří o 
velikosti 607 m2  v k.ú. Chotyně 
spodní část prostory k podnikání, v patře 
velký byt  
p.p.č. 716/25, ostatní plocha o velikosti 372 
m2  
Místo a lhůta podání nabídky: 
Nabídku možno podat na adrese: Obec 
Chotyně, Chotyně 163, 463 34. 
Minimální nabídka:  3 000 000,- Kč 
Poznámka: Prohlídka budovy možná po 
dohodě se starostkou. 

 

SBĚR PRO DIAKONII 
Letního a zimního oblečení /dámské, 
pánské,dětské/ 
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte 
nám odřezky a zbytky látek) 
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- 
vše nepoškozené 
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 

mailto:ou.chotyne@volny.cz


Obuv – veškerou nepoškozenou 
Hračky – nepoškozené a kompletní 
Peří, péřové přikrývky a polštáře 
Menší elektrospotřebiče – mohou být i 
nefunkční 
Knihy 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce 
– z ekologických důvodů 
nábytek 
znečištěný a vlhký textil 

 
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ 

 
v  pátek 8. 4. a sobota 9. 4. 2016 

vždy od 10.00 do 16.00 hod 
v Hasičské zbrojnici Chotyně 

 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či 

krabic, aby se nepoškodily transportem. 
V neděli 15. května jedeme do Prahy do 

divadla Radka Brzobohatého na představení  

VYHAZOVAČI 
Cena na osobu 540,- Kč, odjezd v 16.30 

(240,- Kč cesta + 300,- Kč vstupenka) 
Neuvěřitelně vtipný a nesmírně lidský pří-

běh se točí kolem disco klubu Cinders. 4 vy-
hazovači (Ondřej Brzobohatý nebo Přemysl 
Pálek, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr 
Vágner), na první pohled tvrdí a ostřílení 
chlapíci, kteří musí pohotově rozhodnout, 
náctiletí hoši připravující se na svůj velký 

večer, roztomilé nakadeřené dívenky 
užívající si narozeninovou párty. I kněz, 2 
rapeři a mnoho dalších postav ztvárněných 
čtyřmi zpívajícími herci. Komická paleta 

lidských charakterů, z nichž ovšem každý 
nabízí svůj osobitý příběh. Energií sršící 
hudební komedii dominuje skvělá hudba a 

písně Ondřeje Brzobohatého. 

Zápis do MŠ 
(pro školní rok 2016-2017) 

21. 4. 2016 od 14.00 do 17.30 hodin 
Děti budou do MŠ přijímány na základě 

stanovených kritérií. K zápisu nutný občanský 
průkaz rodiče a rodný list dítěte. Další 

informace na tel. čísle 482723150. 
  

V pondělí 18. 4. 2016 nepůjde elektrický 
proud od 7.00 do 18.00 hodin na levém 
břehu Nisy (od rodinných domů vedle 

činžáků až ke kravínu. 
 

V souvislosti s vypnutím el. proudu 
bude v pondělí 18. 4. celý den uzavřena 

prodejna potravin BETA. 
 

Pálení čarodějnic 
Na ploše u sokolovny. 

 V sobotu  30. 4. v 17.30 hodin 
zapálíme oheň. Pro děti špekáčky a 
pití zdarma, kdo přinese čarodějnici 

na spálení,  
dostane ještě překvapení. 

Dospělí si budou moci špekáčky a  
točené pivo zakoupit – občerstvení 

zajistí T. J. Sokol 
 

40. ročník Běhu Císařským 
údolím 

Horolezecká chata Horní Sedlo 
v sobotu 23. 4. 2016. 

Start první kategorie v 10.00 hod. 
Státní hrad Grabštejn 

MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK 
V sobotu 16.4. 2016 od 9 do 15 hod. 
Připomínka 500. výročí narození Jiřího 

Mehla ze Střelic. 
V 9 a 13 přednáška o životě a významu 

dr. J. Mehla 
V 10 a 14 speciální prohlídka 
renesančními prostory hradu 
V 11 a 15 prohlídka pro děti 

renesančními prostory hradu 
 

V úterý 19. dubna od 18.30 hodin 
veřejné zasedání v Domě 
s pečovatelskou službou. 

Program na plakátech. 
 



Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační  
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