
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jak se rodila republika 
(Z časopisu Moje země si budeme 

připomínat vznik naší republiky) 

Březen a duben roku 1918 byly nabité udá-

lostmi, jež bořily „starý zpuchřelý svět“. 

Bolševici mírem v Brestu Litevském vydali 

Němcům obrovské území od Finska po Kav-

kaz, Paříž ostřelovala německá dalekonosná 

děla, v Rakousko-Uhersku končila platnost 

známek se „starým Procházkou“ a TGM 

(ještě ne Tatíček) přes Sibiř odjel vyjedná-

vat do Ameriky. Hlavně však lidé měli hlad a 

strach a třásli se zimou. 

Co do úst a kde ulehnout? To byly hlavní 

starosti téměř celé Evropy. Lenin ovšem 

právě v těchto dnech píše plamennou výzvu 

k zavedení „sovětské státní evidence a kon-

troly“; „za rozchod se zlořečenou minulostí, 

která lidi naučila vidět ve sháňce za živoby-

tím soukromou záležitost a v koupi a prodeji 

akt, který se týká jenom mne samého“. „So-

cialistický stát může vzniknout jedině jako 

síť výrobně spotřebních komun, které usta-

vičně zvyšují produktivitu práce a dosahují 

tak možností zkracovat pracovní den na 

sedm nebo šest a ještě méně hodin!“ popisu-

je zářnou budoucnost vůdce proletariátu, 

zatímco bědný ruský lid peče chléb z mleté 

stromové kůry. 

Bachmač: bratři ve zbrani 

 V Rusku, Francii a Itálii té doby 

vzkvétaly československé legie, které měly – 

podle různých pramenů – v dobách své nej-

větší slávy buď 90 000 nebo dokonce až 

150 000 bratrů (nesoulad v číslech zřejmě  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

způsobuje fakt, že se do legií vstupovalo i 

v období těsně po skončení války). Slováků 

mezi nimi bylo zhruba od pěti do deseti ti-

síc. Legionáři se navzájem oslovovali „bratři“ 

a skutečně se k sobě jako bratři chovali. Po-

kud se někdo z nich provinil proti psaným i 

nepsaným pravidlům, přestalo se mu – obvy-

kle na přesně stanovený čas – říkat bratře. 

Byl to velmi těžký trest. 

 Na pomoc rodícímu se státu přijížděli 

krajané až z Austrálie či z USA (kde bylo 

na 40 000 Čechoameričanů povoláno do US 

Army). V lednu 1918 byl ve francouzském 

Cognacu ustaven československý střelecký 

pluk, v Itálii pak se našinci osvědčili nejen 

jako vojáci, ale především jako skvělí rozvě-

dčíci. Jejich odvahu musíme obdivovat i 

dnes – vždy věděli, že pokud je c.k. armáda 

zajme, budou ihned oběšeni jako vlastizrád-

ci! Což se také 28 československým rozvěd-

číkům v severní Itálii stalo. 

 Přesně na MDŽ – tedy 8. března 1918 

– začala bitva u krajinského Bachmače; je-

dno z legendárních vystoupení našich legio-

nářů. Ukrajina v té době už vyhlásila samo-

statnost a právě ji v rámci „pomoci“ obsazo-

vali Němci. Ti postupovali tak rychle, až 

hrozilo, že legionáře obklíčí a zajmou. Bach-

mač přitom byl veledůležitý železniční uzel, 

přes který naši dědové a pradědové mohli po 

železnici ustupovat na východ. 

 Při bojích o Bachmač se vyznamenaly 

především Hanácký a Tatranský pluk: spole-

čně dokázaly město udržet a dokonale krýt 

ústup spolubratří, přestože byl proti nim na-

sazen celý armádní sbor! Bojovalo se pět 
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dnů – pak se oba československé pluky stá-

hly za jednotkami, jejichž bezpečný ústup 

umožnily. Z Bachmače bylo mezitím na vý-

chod vypraveno šedesát vlaků. 

 Ve slavné bitvě padlo 45 Čechoslová-

ků a 210 bylo zraněno. Němci měli více než 

300 padlých a blíže neurčený počet zraně-

ných. Hrdinství legionářů v denním rozkaze 

vysoce ocenil i vrchní velitel ukrajinských 

vojsk Antonov-Ovsejenko. Po návratu legio-

nářů do vlasti se pak bitva o Bachmač stala 

jednou z „kultovních“ bitev, na nichž se do-

kazovaly schopnosti a odhodlání našich mužů 

ve zbrani. 

   Pokračování příště 
 

Požár v Domě s pečovatelskou 
službou 

První jarní den nám letos vůbec nezačal hez-
ky. Po třetí hodině spustil požární poplach 
v DPS. V bytě v přízemí, který obývala nájem-
nice s pohybovým hendikepem, vypukl po-
žár. V nohou postele byl peřiňák a na něm stá-
la lampička bez krytu se čtyřicítkou žárovkou. 
Ve spánku paní lampičku shodila na hranu 
postele a lampička se rozsvítila a od toho chy-
tla deka. A opět se osvědčilo, že v DPS bydlí i 
mladší nájemníci. Houkající sirénu zaregistro-
vala nejdříve paní, která pracuje na vojenské 
posádce a zavolala záchranné složky. Paní 
z hořícího bytu se podařilo včas dostat, s dý-
chacími potížemi a popáleninami byla odve-
zena do nemocnice. V nemocnici skončil i 
příslušník policie, který paní z bytu vyvedl. 
Naštěstí byl brzy propuštěn do domácího lé-
čení. Jinak byt i chodba byly úplně černé a 
zařízení bytu na vyhození.  
Velký dík patří paní Bc. Lence Havelkové, 
která zavolala záchranné složky a zabránila 
tak mnohem větším škodám a zachránila 
lidský život. 
                                                   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 ro-

ce 2017 a plán sportovních akcí na rok 2018. 

Sportovní oddíly v žádosti také psané vol-

nou formou uvedou, na co dar chtějí použít, 

pokud dostaly dar v roce 2017, na co ho po-

užily a počet členů. 

Žadatel musí být starší 18-ti let a nesmí 

mít u obce žádný dluh!!! 

 

Malá nebo velká sanitka? Je 

mezi nimi rozdíl? 
Lámete si někdy hlavu, proč k někomu jede 

malá sanitka, k někomu velká a k někomu do-

konce obě? Důvody jsou přitom prosté. Ten 

rozhodující je, zda je u pacienta třeba lékař ne-

bo zda stačí zdravotník. O tom, který vůz vy-

šle, rozhoduje dispečer na operačním středisku 

bezprostředně po kontaktu s volajícím. V jeho 

kompetenci je také vyslat další vůz, je-li potře-

ba pomoc posílit. 

V malé sanitě je lékař vždy, v té větší být ne-

musí. Výjezdové posádky jsou minimálně 

dvojčlenné a jsou tvořeny zdravotnickými pra-

covníky. Výjezdová skupina Rendez-Vous 

(RV – malé auto) pracuje ve složení lékař a 

řidič-záchranář. Ke své práci využívají plně 

vybavené osobní vozidlo, které ale neslouží 

k přepravě pacienta. K té je využívána výjez-

dová skupina rychlé zdravotnické pomoci 

(RZP – velká sanitka), která pracuje ve složení 

zdravotnický záchranář a řidič-záchranář. A 

velkou sanitu využívá i výjezdová skupina 

rychlé lékařské pomoci (RLP). V ní jezdí 

vždy lékař, záchranář a řidič-záchranář. I toto 

vozidlo je určené k přepravě pacienta.  

Podle závažnosti zdravotního stavu pacienta 

vysílá operátor, tedy ten, s kým se pacient ne-

bo jeho okolí telefonicky spojí na čísle 155, na 

místo události pouze samostatnou skupinu 

RZP nebo RV, případně obě skupiny zároveň. 

Vyslat může také vrtulník Kryštof 18, kde pra-

cuje posádka ve složení lékař, záchranář a pi-

lot. Dvoumotorový vrtulník je vybaven stejně 

jako sanitka a umožňuje například rychlejší zá-

sah ve špatně přístupném terénu nebo rychlejší 

a šetrnější transport pacienta do vzdálenějších 

specializovaných zdravotnických zařízení. 

Posádka vrtulníku je také speciálně vycvičena 

pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 
 



Vaše Zdravotnická záchranná služba Liberec-

kého kraje -  www.zzslk.cz 

Najdete nás také na facebooku jako Zdravot-

nická záchranná služba Libereckého kraje, p.o. 

Zpráva mysliveckého hospodáře za 

rok 2017 

Dovolte mi, abych zhodnotil z pozice myslivec-

kého hospodáře mysliveckou činnost a následně 

pak plnění PLÁNŮ CHOVU A LOVU za uplynulý 

rok, tedy za rok 2017.  Jak většina z vás ví, náš 

myslivecký spolek hospodaří v honitbě CHOTY-

NĚ- DOLNÍ SUCHÁ, kterou máme pronajatou od 

HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA CHOTYNĚ. 

Tato má celkovou výměru 1402 ha. Je rozdělena 

do 5 úseků. Její skladba je následující: 

– 520 ha lesa 

– 309 ha luk 

– 492 ha orné půdy 

– 80 ha pak tvoří ostatní plochy 

Dle zákona č. 449/2001 Sb. a příslušných prová-

děcích vyhlášek je naše honitba zařazena do III. 

bonitní třídy s následujícími normovanými stavy 

zvěře: ZVĚŘ SRNČÍ normováno máme celkem 

68 ks, z toho je:25 ks srnců, 25 ks srn a18 ks srnčat 

ZVĚŘ ZAJEČÍ - normováno máme 13 ks 

ZVĚŘ BAŽANTÍ - normováno máme 13 ks 

ZVĚŘ ČERNÁ A ZVĚŘ VYSOKÁ není v naší 

honitbě normována a to z toho důvodu, neboť 

nemáme více než 300 ha souvislé lesní plochy, 

které je podmínkou pro hospodaření s uvedenou 

zvěří. A nyní skutečná čísla, která se váží k výše 

uvedenému plánu. 

SRNČÍ ZVĚŘ - plán nám ukládal slovit 31 ks 

srnčí zvěře a to takto: srnci 12 ks, srny 11 ks a srn-

čata 8 ks. Skutečně bylo sloveno 16 ks a to násle-

dovně: srnci 14 ks, srny 1 ks a srnčata 1 ks. Tyto 

ulovené kusy srnčí zvěře představují celkem 187,5 

kg zvěřiny (r. 2016 – 203 kg). Tak, jak se to stává 

již bohužel nepsaným pravidlem, k těmto ulove-

ným kusům musíme, chtě-nechtě , připočítat kusy 

jakýmkoliv způsobem uhynulé. Ať už je to při srá-

žkách s automobilem, vlakem, či sklizni obilovin a 

pícnin. Za uplynulý myslivecký rok se součet uhy-

nulých kusů zastavil na čísle 23. Konkrétně se je-

dná o jednoho srnce, 11srn a 11 srnčat. A to se je-

dná o zvěř, o které hmatatelně víme. Pro zimní 

přikrmování především srnčí zvěře bylo zajištěno 

tak, jak již každoročně dostatečné množství jadrné-

ho krmiva a lizu. Nedílnou součástí tohoto krmiva 

byl oves, který má, jak je známo, dietetické účinky. 

Seno tak, jak je již nepsaným pravidlem, si do 

krmného zařízení zajišťuje každý člen z vlastních 

zdrojů. Při výčtu vždy zmiňuji kaštany a žaludy, 

které každoročně odebíráme za úplatu z místní ZŠ. 

Každoročně se jednalo o stovky kg. Minulý rok byl 

ale výjimkou, jelikož se ze stovek staly desítky…. 

Co se léčení srnčí zvěře týče, se tato celorepubli-

kově neléčila. Důvod byl jasný a jediný – africký 

mor prasat, o kterém budu hovořit později.I když 

tato zima byla skoupá na sněhovou pokrývku a by-

la tím pádem, když nebudeme zmiňovat mrazivé 

teploty v únoru, ke zvěři milosrdná, probíhalo a 

vlastně ještě probíhá krmení bez závažných obtíží. 

O jeho ukončení budou členové informováni na 

následující členské schůzi, společně s informací o 

zazimování krmných zařízení. Pro osvěžení paměti 

uvádím, že v honitbě máme 14 krmelců, z toho je-

den menší velikosti. Oproti předminulému roku je 

to o jedno krmné zařízení méně, neboť krmelec v 

úseku IV. byl zrušen. V letošním roce bude nahra-

zen krmným zařízením v úseku V. O jeho umístění 

bude informován předseda HS. 

JELENÍ ZVĚŘ - Jak jste již v úvodu slyšeli, tato 

zvěř není v naší honitbě normována. Dle zákona č. 

449/2001 Sb. můžeme trofejovou jelení zvěř lovit 

pouze do stáří dvou let a to při dodržení jasně da-

ných pravidel chovnosti. Na základě žádosti o mi-

mořádný odstřel trofejové jelení zvěře starší dvou 

let, která byla podána ostatně tak, jako v r. 2016 na 

patřičný odbor Magistrátu města Liberce a jejího 

následného schválení byly uloveny dva ks této zvě-

ře. I tento odstřel má dána jasná pravidla- s nimi 

byl každý člen do detailu seznámen. O správnosti 

odstřelu se můžete tak, jako u zvěře srnčí, přesvěd-

čit na zde vystavených trofejích. K tomuto kroku 

jsme se rozhodli z jasného a dokladatelného důvo-

du. Vysoká zvěř nám v úseku I., III. a IV.  páchala 

na sklonku zimy a jara loupáním na lesních kultu-

rách značné škody. Po zkušenostech z předminulé-

ho roku se nám podařilo tím, že jsme poškozené 

porosty včas a následně pak průběžně ošetřovali 

nátěrem k tomu určeným, škody z větší části eli-

minovat. V uplynulém mysliveckém roce bylo 

sloveno: Jelen 2 ks, Laň 3 ks a Kolouch 7 ks. 

Součet dohromady činí 12 ks o celkové hmotnosti 

684 kg zvěřiny (r. 2016 – 362 kg).  

ZVĚŘ ČERNÁ - Stejně tak, jako zvěř vysokou 

nemáme tuto normovánu a tudíž nám nebyl stano-

ven plán lovu. O této zvěři, především o jejich sta-

vech, a následných škodách bylo v minulosti vede-

http://www.zzslk.cz/


no nesčetně diskusí. Tyto diskuse dostaly v první 

polovině minulého roku bohužel úplně jiný směr. 

Vše zastínilo to, co si nikdo (a to nehovořím jen o 

nás myslivcích) nepřál slyšet ani v tom nejčerněj-

ším snu. Na naše území, konkrétně na Zlínsko, byl 

zavlečen AFRICKÝ MOR PRASAT. Uvádím zá-

měrně zavlečen, neboť vzdálenost Zlínského regio-

nu k oblasti nejbližšího výskytu činí více než 300 

km. Reakce a kroky  SVS a ministerstva zeměděl-

ství na sebe nenechaly dlouho čekat. Ať už se jed-

nalo o vytyčení ohniskových pásem, stavby elekt. 

ohradníků, snaha o odlovení veškerých kusů v 

oploceném ohnisku nákazy atd atd. 

Nejzásadnějším opatřením proti šíření nákazy je 

ale beze sporu nařízení SVS, ve kterém se ukládá 

všem uživatelům honiteb intenzivní lov černé zvě-

ře, bez ohledu na věkovou kategorii i pohlaví, s 

možností využití jindy zakázaných způsobů lovu. 

V našem spolku jsme toto nařízení vzali na vědo-

mí. Výsledkem bylo odlovení o 22 ks černé zvěře 

více, než tomu bylo v roce předminulém! Přistu-

povali jsme k lovu ale především jako myslivci – 

nelovili jsme bezhlavě….. . Ke konkrétním číslům 

se dostanu záhy. Při této příležitosti bych chtěl po-

žádat, částečně i apelovat na p. Špalkovou, zástup-

kyni Agro Chomutice, jestli právě nyní není ta pra-

vá doba na to, aby bylo možno černou zvěř lovit 

celoročně, v uvozovkách opatřit obvody polí s vyš-

šími obilovinami, či řepkami, plodinami nižšími, 

tak jak již bylo několikrát diskutováno. Kukuřici 

záměrně neuvádím, neboť ta se v minulých letech 

na polích v naší honitbě nepěstuje. A nyní již k avi-

zovaným konkrétním číslům. Skutečně bylo slove-

no: sele 44 ks, z toho 23 ks kňourek,   21 ks ba-

chyňka, lončák 29 ks, z toho 16 ks kňourků,   13 ks 

bachyněk, bachyně 1 ks. Z těchto počtů bylo slove-

no 10 ks (r. 2016 - 16 ks) na 2 tradičně pořádaných 

naháňkách. Celkem tedy 74 ks (v roce 2016 to by-

lo 52) o celkové hmotnosti 2 254 kg.  

Z veškerých uváděných čísel vyplývá, že v roce 

2017 bylo sloveno celkem 3 125,5 kg zvěřiny,            

(r. 2016 - 2142 kg), což představuje 2,22 kg/ha 

honební plochy (r. 2016 - 1,52 kg/ha). Zvěřina byla 

z větší části prodávána, poměrná část rozdělena 

členům a určitá část použita pro potřeby spolku. Ať 

už do tombol či na vaření na naháňky, ples, Den 

otevřených dveří  atp.. Uváděné akce organizujeme 

především z toho důvodu, abychom široké veřejno-

sti ukázali myslivost  i z jiného úhlu pohledu, než 

jak bývá často publikována v médiích, nebo jak je 

na ni někdy nahlíženo. Nezakrýváme ale ani také 

tu skutečnost, že finanční prostředky z nich získané 

obstarávají značnou část našeho ročního rozpočtu. 

Však není tajností, že např. roční  nájemné honitby 

činí bezmála 113 000 Kč. Na závěr výčtu odstřelu 

je nutno uvést ještě 14 ulovených lišek, dvou kusů 

jezevce lesního a jednoho kusu psíka mývalovité-

ho (na základě schválení  žádosti o mimořádném 

odstřelu  mohou lovit až do r. 2025 všichni členo-

vé).  Pro řádný výkon práva myslivosti je také nut-

né splňovat dostatečný počet lovecky upotřebitel-

ných psů, které nám určuje zákon. Tuto povinnost 

náš spolek splňuje beze zbytku, ba tento počet pře-

vyšuje, byť je pravdou, že se již někteří čtyřnozí 

lovečtí kamarádi blíží k loveckému důchodu…. . 

Jejich vlastníky podporujeme tak, jak se již stalo 

pravidlem, finančním příspěvkem na krmení. 

V minulém roce nám, konkrétně Lubošovi Landovi 

odešel po vleklých zdravotních problémech do 

loveckého nebe Bret, který patřil mezi nejaktiv-

nější pejsky našeho spolku. Nedlouho po jeho od-

chodu si ale Luboš pořídil pejska nového, ze kte-

rého jistě vychová opět plnohodnotného, lovecky 

upotřebitelného člena naší psí rodiny!         

Nedílnou součástí pro výkon práva myslivosti jsou 

i myslivecká zařízení. Péči o ně nám taktéž ukládá 

zákon. Myslím si a asi nebudu sám, když uvedu, že 

toto je část naší činnosti, na které máme co zlepšo-

vat. Do některých našich posedů či kazatelen se 

čím dál tím více zakusuje zub času. Musíme se na 

ně zaměřit, některá opravit, některá vyměnit za no-

vé. V tomto duchu jsme tento proces započali 

v minulém roce a v tom letošním v něm budeme 

pokračovat. Takto jsem popisoval tuto záležitost ve 

zprávě na minulé VČS. Jsem si ale vědom, že 

v tomto směru nám naše činnost pokulhávala a 

značná část potřebného se nám realizovat nepoda-

řila. Musím na svou osobu sebekriticky uvést, že 

nebylo naplánováno a následně uskutečněno potře-

bné množství brigád, které by tuto skutečnost zle-

pšily. V letošním roce se k této záležitosti postaví-

me jinak, ve výboru jsme se již domluvili, že vy-

tvoříme tzv. celoroční plán brigád s pevným termí-

nem. Na základě tohoto plánu budete mít dosta-

tečně dopředu možno plánovat váš volný čas 

v návaznosti na vaši brigádnickou účast. Abych ale 

nehovořil negativně více, než je zdrávo, je na místě 

uvést i záležitost, kterou je třeba se i pochlubit. Jak 

většina z vás ví, že jsme si dali do léta minulého 

roku za úkol zprovoznit chladící box na ukládání 

zvěře a na její bourání, které nám mělo zajistit její 

bezstarostné uložení po jejím ulovení nejen v let-

ních měsících. Tento úkol se nám povedl uvést 

v život a chladící zařízení je nám našim již neod-



myslitelným pomocníkem. V současnosti si již naší 

činnost bez něj nedokáži představit! Musíme ko-

lem něj i v něm dokončit určité dodělávky jako je 

zastřešení s přesahem pro uložení palivového dře-

va, venkovní nátěr neobložené strany směrem k ry-

bníku, či stěrková podlaha v bourací části. To už 

jsou ale záležitost, které nikterak neomezují jeho 

chod! Myslím, že je více  než na místě, poděkovat 

všem, kteří jste se na této akci podíleli, následně 

pak př. Tomáši Libnarovi, který vnitřní úpravy na-

projektoval a následně pomocí své firmy i zreali-

zoval.                                                              

Vážení přátelé, vážení hosté, závěrem mi dovolte 

poděkovat Honebnímu společenstvu Chotyně za 

spolupráci a pronájem honitby, Zemědělskému 

podniku AGRO CHOMUTICE zastoupené paní 

Špalkovou, Obci Chotyně zastoupené nejvyšším 

vedením, lesům ČR a v neposlední řadě našim 

manželkám a přítelkyním za podporu pro většinu z 

nás srdcového, čas beroucího a ne zrovna levného 

koníčku. Úplně  nakonec děkuji vám všem, kteří 

výkon práva myslivosti chápete tak, jak by se chá-

pat měl, to znamená především jako ochranu zvěře, 

životního prostředí a naší myslivosti a ne jako zá-

bavu a byznys bohatých. Děkuji za pozornost! 

Myslivosti zdar!                  

 Cýrus Vlastimil ml., myslivecký hospodář 

Filipojakubská noc – 

čarodějnice  

Jmény apoštolů Filipa a Jakuba se nazývá 

lidový zvyk Filipojakubská noc. S jejich oso-

bami však tato tradice nemá nic společného, 

jen to, že se provádí v noci z 30. dubna na  

1. Května. Kořeny tohoto zvyku pocházejí ze 

středověku, kdy se věřilo, že zlé a nečisté 

síly bývají mocnější právě v tuto noc. Sym-

bolem těchto sil byl ďábel, který prostře-

dnictvím svých pomocníků – čarodějnic a 

čarodějů – škodil lidem. Zejména staré ženy 

byly často považovány za ďáblův nástroj 

moci. Byly líčeny jako ohyzdné stařeny, při-

nášející jen samé zlo. Přesto v dobách 

inkvizice byly z čarodějnictví osočeny mno-

hé mladé dívky a ženy, o čemž se zmíním po-

zději. Za čarodějnice byly také považovány 

ty ženy, které měly jisté vědomosti a využí-

valy je třeba k léčení lidí a dobytka. Napří-

klad to byly porodní báby, vědmy, léčitelky 

nebo kořenářky. 

Walpružina noc Tento název pro Filipova-

kubskou noc vznikl ve středověku. Tenkrát 

se prý čarodějnice shromažďovaly na hoře 

Brocken v Německu, u hrobu svaté Walbur-

gy. Nebyla to žádná čarodějnice, ale naopak 

známá ochránkyně před kouzly a čarodějni-

ctvím. Byla to skutečná postava, jedna 

z nejvzdělanějších osob své doby, uznávaná 

léčitelka. Narodila se v roce 710 jako dcera 

anglického knížete Richarda, později prohlá-

šeného svatým. Byla vychovávána v klášteře 

a později se stala představenou Haidenhei-

mského kláštera.                                 

Beltine Jiný název pro tuto noc pochází 

z keltské mytologie a v překladu znamená 

oheň. A má také jinou podobu. Tento svátek 

představoval oslavy nadcházejícího jara a 

očekávání dobré úrody. Poslední den v dubnu 

Keltové vyháněli dobytek na pastviny. Slav-

nost Beltine probíhala právě v noci z 30. 

dubna na 1. května. Hlavní roli v něm měly 

zapálené hranice, kolem kterých se vodil do-

bytek. Prováděly se různé praktiky a rituály, 

které měly zvířata očistit a ochránit před 

nemocemi a strádáním. V domovech pak sta-

ří Keltové zhášeli staré ohně a z těchto 

hra-nic si přinášeli nové, plné síly.  

Tradice u nás 

V našich krajích je podoba této tradice 

úplně jiná. Říká se jí Pálení čarodějnic. Kdy 



tento zvyk vznikl, to se přesně neví. Důleži-

tou roli zde hrál oheň a víra lidí v jeho sílu a 

ochrannou moc. A čarodějnice byla symbo-

lem zla, nečisté moci, původcem všech nedu-

hů a nemocí. Symbolické pálení těchto figu-

rín tak charakterizovalo očistu přírody, lidí 

a zvířat. Už v minulosti bývalo zvykem zapa-

lovat na návrších ohně a přeskakovat je, ja-

ko to na sabatu dělávaly čarodějnice. Vyha-

zovala se hořící dřeva či košťata. To prý 

proto, aby bylo v povětří vidět letět čaro-

dějnici na koštěti nebo ji případně tímto 

srazit k zemi. Existovala u nás sletiště ča-

rodějnic neboli lokality, kde se dříve slétá-

valy. Byla to např. brdská hora Plešivec, 

Haltrava v Chodsku, Beskydy, Petrovy ka-

meny v Jeseníkách, na Šumavě Třístoličník. 

Většinou to byla místa prokletá nebo s po-

nurou minulostí, např. kde bývala popraviště. 

Proč se tyto slety konaly? Možná to byla 

velká touha po průniku do paralelních světů, 

tato noc byla zřejmě považována za nejvho-

dnější dobu k astrálnímu cestování.    

Sabat, slet, rej čarodějnic Věřilo se, že 

reprezentanti těchto sil se scházejí v tuto 

noc na hranicích obcí, na křižovatkách cest 

nebo na vyvýšených místech, kde slavili svůj 

sabat. Název mohl vzniknout z hebrejštiny – 

odpočinek (rozuměj ve smyslu odpočinek 

formou oslavy), nebo ze slova sabazien – 

hlučet, řičet. Kromě jiných rituálů se zde 

čarodějnice učily kouzlům, připravovat a 

aplikovat masti a nápoje s rozličným účin-

kem (proměny v živočichy, přičarování ne-

moci, stát se neviditelnou apod.). Tyto pří-

pravky většinou obsahovaly výtažky z bylin 

obsahujících omamné látky (např. rulík, blín, 

durman) nebo hadí jedy nebo ropuší sliny. 

Účastnice si vyprávěly, co všechno zlého se 

jim od posledního setkání podařilo lidem na-

tropit a radily se, jak budou v příštím obdo-

bí škodit lidem a dobytku. Čarodějnicím byla 

připisována schopnost létat. Jejich doprav-

ním prostředkem obvykle bylo koště, vidlice 

nebo hřeble. Aby mohly na košťatech snad-

no létat, natíraly je kouzelnými mastmi. 

Košťata prý bývala zhotovena z jasanového 

dřeva, vrbových a březových proutků. 

V germánských zemích prý čarodějnice ce-

stovaly na vlkovi. Při reji byla zvolena králo-

vna sabatu, která potom vládla hostině a 

speciálnímu tanci zvanému „čarodějnické 

kolo“ – to se tančilo pozpátku. Jídla vypada-

la sice lákavě, ale byla bez chuti a nezahnala 

hlad.                                                    

Pověry a ochrana proti čarodějnicím 

Praktikovalo se mnoho způsobů, jejich pro-

střednictvím bylo možné se proti čaroděj-

nicím chránit. Smyslem všech prováděných 

praktik byla ochrana úrody a celého hospo-

dářství, ale především lidí samotných. 

S pověrou ochrany před čarodějnicemi sou-

visel zvyk, kdy o této noci nahé ženy obchá-

zely  v kruhu vesnici nebo pole a táhly za se-

bou pluh. Škapulíře byly váčky, do kterých 

si naši předkové dávali určité bylinky, které 

měly schopnost ochránit člověka proti růz-

ným nemocem, proti uřknutí, neštěstí na ce-

stách. Existovala všelijaká zaříkání, třeba 

proti uhranutí. Byly to krátké prupovídky 

nebo modlitby. Před uhranutím čarodějnicí 

lidé bránili sebe i dobytek mnoha způsoby. 

Nejpoužívanějším způsobem byly církevní 

prostředky jako svěcená voda nebo různé 

svěcené předměty, které si lidé přinášeli 

z kostelů. Například jívové kočičky, svěcené 

pruty i další zelené ratolesti, které se dáva-

ly za okna nebo do příbytků za kříže. Měly 

ochránit obydlí nebo hospodářská stavení. 

Vyryté drny trávy se naskládaly před vrata 

nebo před chlév. Říkalo se, že čarodějnice 

může vstoupit až poté, co spočítá všechna 



stébla. A protože jich bylo hodně, trvalo to 

až do svítání, kdy pozbyla svou zlou moc. Ta-

ké se před vrata zapichovaly pruty a pichla-

vé trny, aby se čarodějnice poranila. I vidle 

nebo košťata zapíchnutá před prahem domu 

prý účinně chránila. Na ochranu před neči-

stými silami se odedávna zapalovaly na vyvý-

šených místech ohně. Postupně se z tohoto 

zvyku vyvinul jiný – tedy „pálení čarodějnic“. 

Také se věřilo, že čarodějnice zahání hluk, 

který způsobuje praskání bičem, bouchání 

železem nebo dřevem a střílení z pušek. 

Jako ochrana měla prý také působit kresba 

kříže nebo magického kruhu, kterých se ča-

rodějnice bály. Věřilo se, že o filipojakubské 

půlnoci se dají najít poklady. Člověk však 

v tu chvíli musel mít u sebe květ kapradin, 

svěcenou křídu nebo hostii. Vesničané se 

chránili proti čarodějnicím, které očarová-

valy a poškozovaly dobytek i úrodu. Pověry 

na ochranu chléva  - na hnojiště naskládat 

roští, aby se přes ně musely čarodějnice 

prodírat nebo na práh nasypat písek, jehož 

zrníčka musela čarodějnice spočítat do 

kohoutího zakokrhání.                     

Současná podoba tradice Dnes se udržuje 

Pálení čarodějnic jako zábava mládeže a dě-

tí. Stavějí se velké vatry, aby to bylo na ně-

jaké hoře nebo návrší už není podmínkou. 

Často je celá slavnost spojená s průvodem 

čarodějnických převleků a odehrává se na 

nějakém hřišti, louce nebo jiném volném 

pro-stranství, protože součástí celé akce 

bývá také různé občerstvení ve stáncích. Do 

hra-nice z dříví se upevní slaměná figurína 

na-strojená do různých starých hadrů, 

která má symbolizovat čarodějnici. Ta se 

potom v zapálené hranici spálí. Organizuje 

se slet čarodějnic a součástí těchto 

radovánek bý-vá také volba Miss čarodějnic. 

Přitom se přítomní baví různými soutěžemi a 

hrami, např. o nejkrásnější koště, o největší 

šeredu, sledují ukázky historického šermu, 

různé scénky napodobující soudní proces 

s čaro-dějnicí aj. Různé báby, babice a 

babizny, ale i čarodějové soutěží ve 

znalostech bylinek, čarování, výrobě jedů a 

lektvarů. Na mnoha místech se u hořící 

vatry opékají špekáčky, zpívají písně nebo 

tančí na čarodějnické diskotéce. 

 

Na Obecním úřadu je stále 

k dispozici permanentní 

vstupenka do ZOO v Liberci. 

Je pro 5 osob. 

 

Velice úspěšný 2. ročník 
závodu Alisy Běh Trojzemí 

Minulý týden (14.4.2018) proběhl 2. ročník 

závodu Alisy Běh Trojzemím. Po loňském 

1. ročníku jsme samozřejmě čekali, že se 

účast zvedne, ale 650 závodníků na starto-

vní listině opravdu předčilo všechny naše 

představy. Závodníky čekalo mnoho ino-

vací, především měření trati čipovou tech-

nologií, skákací hrad pro děti, masáže pro 

závodníky,… Dle ohlasů si závod všichni 

užili a moc se líbil. Naše děti získaly něko-

lik „beden“, za což jim moc gratulujeme.                                                                                       

Zuzana Daňková 

Úspěch šipkového klubu 

Démoni Chotyně  

Tuto sezónu oba týmy Démonů postou-

pily o ligu výš – to znamená, že tým A 

bude hrát EXTRALIGOVOU soutěž a tým 

B postoupil do 1. LIGY. V tuto chvíli bojují 

oba týmy o první místa ve svých třídách. 

Martin Votýpka, předseda týmu Démoni 

Chotyně 

 
 



Pálení čarodějnic 
Na ploše u sokolovny. 

V pondělí 30. 4. v 17.30 hodin 
zapálíme oheň. Pro děti 

špekáčky a pití zdarma, kdo 
přinese čarodějnici na spálení, 

dostane ještě dárek. 
Dospělí si budou moci 

špekáčky a  točené pivo 
zakoupit – občerstvení zajistí 

T. J. Sokol 
 

Zápis do Mateřské 
školy Chotyně 

(pro školní rok 2018-2019) 

Ve čtvrtek 3. května  
od 8.00 do 17.00 hodin 

Děti budou do MŠ přijímány na 
základě stanovených kritérií. 

K zápisu nutný občanský průkaz 
rodiče a rodný list dítěte. Další 
informace na telefonním čísle 

482 723 150. 
 

Dubnové fotbalové zápasy 
28. 4. Mladší žáci od 12.30 hodin 
Chotyně : Krásná Studánka, 
Ruprechtice 
28. 4. Muži od 15 hodin 
Chotyně : Český Dub 
 

Lužická padesátka 
47. ročník 

5. května, start od 6 hodin – 
jídelna ZŠ T.G. Masaryka 

Tradiční pochod veducí cestami a 
pěšinami Lužických hor. Trasy 10, 

15, 25, 35 a 50 km. 
 

Odemykání Kristýny 
8. května – areál Kristýna 

Slavnostní zahájení sezóny, 
kulturní a sportovní program, 

závody dračích lodí. 
 

Setkání turistů na 

Výhledech 
V sobotu 21. dubna, sraz 

v Chrastavě na náměstí  

1. máje v 8.00 – 8.30 hodin 
Klub českých turistů Chrastava a 

Osadní výbor ve Vítkově vás 

srdečně zvou u příležitosti 130. 

Výročí vzniku KČT a 100. Výročí 

samostatného Československa. 

Občerstvení vuřty, pivo, limo. 

Táborák, stánek info centra, 

turistické známky, nový altán. 

 

V úterý 24. dubna od 18.30 hodin 

se koná v DPS 

Veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva 
Program: 

1. Určení návrhové komise, 

zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. 1. rozpočtová změna 

3. Dary na sportovní činnost 

4. Různé 
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