
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokončení silnice I. třídy 
z Bílého Kostela n.N. do Hrádku 
n.N. se odkládá na léto 2014  

 
Zpráva, kterou jsme se dozvěděli na konci 
října. Všichni víme, jak to tady vypadá, když 
se stane na jedničce nějaký karambol a vše 
jede přes nás. Je to hrůza. Původně umístě-
né značky s omezením na 7,5 t okamžitě 
otočí a jedou klidně oběma směry.  
Na schůzce na Ředitelství silnic a dálnic, 
kde byla i Policie ČR, nám (Chotyně, Bílý 
Kostel n.N. a Hrádek n.N.) bylo slíbeno, že 
nyní v případě uzavření komunikace po bou-
račce začnou ještě před Bílým Kostelem 
odklánět veškerou kamionovou dopravu na 
Děčín.  Firma Eurovia, která silnici I. třídy 
staví, slíbila, že kritická místa v zatáčkách 
rozšíří a zprůhlední. Také tato firma 
vyhrála zimní údržbu a slibuje, že úsek z BK 
přes Grabštejn bude skvěle udržovaný. 
Nezbývá nám, než doufat, že to vše opravdu 
bude fungovat. 
 

V pondělí 25. 11. se začíná 
opravovat silnice Chotyně – 
Hrádek n.N. (Dlouhá mez) 

 
První týden se bude celá silnice frézovat a 
bude zde omezený provoz – jedná se o celou 
komunikaci od křižovatky u školy v Chotyni 
až pod kopec v Hrádku nad Nisou.  Od 2. do 
10. prosince se bude pokládat povrch a vždy 
bude část úplně uzavřena.  Pokud budete 
mít nějaké připomínky k opravám, 
kontaktujte mě včas, ať případné oprávněné 
připomínky můžeme včas řešit s firmou, 
která bude opravu komunikace provádět.  

 
 
 
 
 
 
 

Lampiónový průvod 
V podzimní podvečer 1. listopadu 2013 se 
před sokolovnou sešly děti s rodiči – musím 
podotknout, že nejen z Chotyně – v hojném 
počtu asi třistaosmdesáti osob, aby již tra-
dičně prošli obcí s rozsvícenými lampióny na 
hrad Grabštejn. Bezpečnost účastníků prů-
vodu zajistila Městská policie a místní hasi-
či.  Pochod proběhl ve spolupráci Sokolů, 
Obecního úřadu a Správy hradu. Členové 
Sokola osvítili cestu ke hradu stodvaceti 
lampičkami. 
Z hradního nádvoří pozvala Bílá paní 
účastníky k večerní prohlídce. Cestou je 
potěšila hudební skupina, která zahrála 
středověké písně, v komnatách čekala další 
překvapení v podobě čerta, čarodějnice, 
nebožtíka a jiných pohádkových bytostí. 
Bylo chladno a tak rodiče ocenili horkou 
medovinu a děti čaj s medovníkem. 
Protože si lampiónový průvod získal svoje 
příznivce, těšíme se s nimi na další, již osmý 
v pořadí. 
Připojuji poděkování všem organizátorům za 
přípravu lampiónového průvodu a s ním 
spojený program. 
         Za T. J. Sokol H. Němcová, jednatelka 
 

Jednou měsíčně bude na parkovišti 
před Domem s pečovatelskou službou 
prodávat doporučený prodejce české 

chemicky neošetřené ovoce a 
zeleninu.  

První prodej bude  
v neděli 24. listopadu  
od 9.30 do 12 hodin 

 
Přijďte se podívat na jeho nabídku. 
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Výsledky voleb do Parlamentu ČR 
v Chotyni 

účast 56,6 % voličů 
 
ANO 2011   136 hlasů 
ČSSD      72 hlasů 
KSČM      68 hlasů 
Úsvit přímé demokracie   43 hlasů 
TOP 09      22 hlasů 
ODS      18 hlasů 
SPOZ      13 hlasů 
Strana zelených     11 hlasů 
Česká pirátská strana      8 hlasů 
KDU ČSL       8 hlasů 
Strana svobodných občanů     6 hlasů 
Dělnická strana sociální sprav.     5 hlasů 
polit. hnutí Změna      4 hlasy 
Suverenita       3 hlasy 
Hlavu vzhůru-volební blok     2 hlasy 
LEV 21        1 hlas 
 

ADVENT 
Kouzelný podzim už vytáhl své poslední bare-
vné trumfy. Hýřivé barvy, kterými nás příroda 
udivovala, se pomalu vytrácejí pod bělostným 
pápěřím prvních sněhových vloček. Poznání, 
že dny jsou stále kratší a země se zahaluje do 
temného roucha dlouhých nocí, dává tušit pří-
chodu bělostného období – zimy. Nastává čas, 
kdy si zkřehlými prsty zapínáme i ten poslední 
knoflík na kabátě. 
Tento čas je časem adventním. Slovo „advent“ 
je latinské a znamená „příchod“. Příchod čeho 
nebo koho? Podstata adventu vychází z křesťa-
nské filosofie. Věřící lid se v tomto čase připra-
voval a očekával příchod (narození) Spasitele 
(jinak také Mesiáše, Krista). Křesťané se na je-
ho příchod připravovali hlubokým zbožným 
rozjímáním v kostelech a dodržováním půstu, 
tzn. střídmostí v jídle, pití a zábavách. Každý 
den ráno se sloužily mše, na nichž se zpívaly 
úvodní písně nazývané „roráty“ (z latinského 
Rorate coeli …, česky „Rosu dejte, nebesa…“). 
Každoročně adventní období vrcholí 24. prosi-
nce na Štědrý den, kdy se narodil Ježíš. 
Adventní období trvá asi čtyři týdny. Počet 
dní je pohyblivý (nejméně 22 dní a nejvíce 28 
dní), protože začíná v neděli, která je nejblíže 
ke svátku sv. Ondřeje (30. listopad). 
Přestože to bylo období intenzivního duchovní-
ho života, prostý lid se zcela neodříkal zábav. 

V adventním čase má svátek několik význam-
ných světců a s těmito dny je spojeno mnoho 
zvyků, pověr a magických praktik. 
Podoba dnešního adventu ve většině postrádá 
náboženský smysl. Je spjata především s tradi-
cí mikulášské nadílky, rozsvěcováním vánoč-
ních stromů na náměstích a hlavně s prodejní-
mi akcemi a trhy zaměřenými na prodej strom-
ků, hraček, potravin a dalšího zboží. 
Jakýmsi měřítkem adventu jsou čtyři adventní 
neděle. První je „železná“, druhá „bronzová“, 
třetí se nazývá „stříbrná“ a poslední „zlatá“ je 
nejblíže Štědrému dni. 
 
Pranostiky 
Když první adventní neděli nastane široko 
daleko krutá zima, potrvá čtyři neděle. 
 
Je-li první týden adventní mrazivo, bude zima 
osmnáct neděl trvati. 
 
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na 
to běží. 
 
Prosinec se sněhem na pěšině, žito je v každé 
vysočině. 
 
Studený prosinec – brzké jaro.  
 
Mírný prosinec – mírná zima. 
 
Mrazy, které v prosinci brzy opadnou, 
znamenají zimu mírnou. 
 
Na suchý prosinec následuje suché jaro. 
 
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu. 
 
Padne-li první sníh na mokrou zem, bude 
slabá úroda. 
 
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, 
není se kruté zimy bát. 
 
Jaký prosinec, takový celý rok. 
 
Svatá Kateřina (25. listopadu) 
Se svátkem sv. Kateřiny souvisely zábavy a 
tancovačky. Bývaly to, a i v současnosti jsou, 



poslední taneční zábavy v roce, protože brzy 
poté nastává postní adventní období. 
V adventním čase se doporučovala střídmost 
v jídle i v zábavě. A proto si všichni chtěli ještě 
užít, a tak se tančilo, jedlo a pilo. O půlnoci 
bývalo někde zvykem, že oblékli „basu“ do čer-
ného sukna, na krk jí vložili věneček  z chvojí a 
za smutečního průvodu a svitu rozžatých sví-
ček ji „pochovali“ za vesnicí do předem vyko-
pané jámy. Tento zvyk se však častěji provádí 
o masopustě. 
Kateřinské taneční zábavy byly ojedinělé také 
tím, že jejich organizátorkami bývaly ženy a 
plně využívaly svého „ženského práva“, a to i 
při volbě tanečníků. Všechno, co mělo kola 
(kolovraty, mlýny, povozy apod.) v tento den 
muselo stát, nesmělo se s nimi pracovat. 
Svátkem Kateřiny začínalo období přástek, kdy 
se na kolovrátku zpracovával len (z přeslice na 
vřeteno). Zvykem bylo, že se přadleny scházely 
v jednom domě a při práci a při svíčce si poví-
daly různé pohádky, příběhy. Někde převlíkali 
chlapce za cikánku a ten pak přadleny rozvese-
loval, aby při přástvě nepodřimovaly. Dalším 
zvykem bylo vázání panáků z koudele. 
Pranostiky: 
Svatá Kateřina zakazuje muziku. 
 
Svatá Kateřina dává husle do komína. 
 
Na svatou Kateřinu sluší se schovat pod 
peřinu, pak na svatého Mikuláše, tuť je zima 
všecka naše. Zabíjej vepře a svině, ať se 
klobásek najíme! 
 
Svatý Ondřej (30. listopadu) 
K tomuto dni se váží různé magické praktiky, 
které však s tímto světcem nemají mnoho spo-
lečného. Byl považován za ochránce a patrona 
zamilovaných, zvláště pak nevěst. Snad proto 
svobodná děvčata praktikovala různé věštby a 
hádání nemilého. 
Tradovala se pověra o tom, co se komu v tuto 
noc zdá, to se určitě vyplní. 
Podle jiné pověry si svobodné děvče napsalo na 
sedm lístků jména sedmi chlapců a večer je da-
lo pod polštář. Ráno pak bez rozmýšlení vytá-
hlo jeden lístek a jméno, které na něm bylo na-
psáno, patřilo chlapci, který děvčeti měl být 
přisouzen. 

Svatá Barbora (4. prosince) 
V předvečer tohoto svátku bývaly na vesnicích 
obchůzky žen a dívek. Zahalily se do bílých 
prostěradel či šatů, obličej si kryly závojem ne-
bo rouškou. Bílá barva symbolizovala panen-
skou čistotu. V jedné ruce obvykle nesly košík 
s ovocem a sladkostmi (pro hodné děti), ve dru-
hé metlu, kterou hrozily dětem nedobrým. 
Svůj příchod do domu ohlašovaly tlučením na 
okno nebo jen tiše vstoupily s křesťanským 
pozdravem „Pozdrav Pánbůh!“ 
Nejznámější pověrou v tento den je řezání vě-
tviček, kterým se říká „barborky“. Nejlepší 
jsou z obyčejné třešně. Zvyk praktikují svobod-
né dívky, které se chtějí dovědět, jestli se do ro-
ka vdají. Musí však větvičku utrhnout po set-
mění a vlastními zuby a pak ji zalévat vodou 
z vlastních úst. Jestli přesně na Štědrý den 
rozkvetla, mohla se v příštím roce chystat 
svatba. 
V současné době se zvyk sice udržuje, ale pra-
ktikují ho i ženy vdané. „Barborky“ totiž slou-
ží jako krásná živá vánoční dekorace. Odborní-
ci doporučují kromě třešně také větvičky trnky, 
jabloní, kdoulovce, dřínu, mandloně, magnólie, 
lýkovce, zlatého deště nebo zlatice. Aby se 
„barborky“ odměnily svou krásou, je nutné 
dodržet některá pravidla a doporučení. 
- uříznuté větvičky by měl přejít mráz, který 
uvolňuje blokační látky v květních pupenech, 
abychom si to pojistili, je dobré po uřezání 
uložit větvičky asi na dva dny do mrazáku 
- takto mrazem ošetřené větve co nejšikměji 
seříznout 
- na chvíli je ponořit do asi 60°C teplé vody 
- pak celé proutky úplně ponořit ve vaně do 
vody 40°C teplé a nechat je tam nejméně 6 
hodin 
- do vázy dáme vlažnou vodu a čajovou lžičku 
cukru 
- vázu necháme na světlém místě 
- třikrát týdně vyměňujeme vodu a opět lehce 
seřízneme spodní konce větviček 
- je dobré, kde je suchý vzduch v bytě, celé 
proutky ponořovat do vody nebo je kropit, aby 
pupeny nezasychaly 
 
Pranostiky: 
Svatá Barbora vyhání dřevo ze dvora. 
 



Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až 
do Vánoc. 
 
Na sv. Barboru saně do dvoru. 
 
Má-li sv. Barbora bílou zástěru, bude 
v příštím roce hodně trávy. 
                Z knihy Adventní čas D. Šottnerové 
 

Poděkování 
Jménem celé organizace děkuji panu 
Josefu Dlouhému za to, že nám věnoval 
svůj čas i materiál a opravil elektrické 
rozvody v naší klubovně. 
Za Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
Eva Kocourková 
skauti.paloch.net 
 

Advent ve stodole 
Ve dnech 7. a 8. prosince a 14. a 15. 
prosince vždy od 11 do 16 hodin se bude 
konat ADVENTNÍ SETKÁNÍ VE 
STODOLE U MUNZARŮ – CHOTYNĚ 
269. 
 

Nabízíme prohlídku obrázků, výběr 
drobných dárků a občerstvení. Přijďte 
prožít adventní čas a dobrou pohodu. 
 
Srdečně zveme – Munzarovi 
 

Oznámení o přerušení dodávky 
elektřiny 

 
V úterý 3. prosince od 9.30 hodin do 11.30 
hodin – oblast od mostu přes Nisu směrem na 
Wartburg a do Bílého Kostela podél Nisy 
 
V úterý 3. prosince a ve čtvrtek 5. prosince od 
7.30 hodin do 15.30 hodin – týká se celého 
Grabštejna od odbočky ke golfu 
 

V době od 1. 11. 2013 do 31. 3. 
2014 bude sběrný dvůr otevřen 

od 14.00 do 15.00 hodin. 
 

Pronájmy hrobových míst 
Koncem loňského roku skončila většina smluv 
o pronájmu hrobového místa na místním hřbi-
tově. Je nutno uzavřít nové smlouvy. Výše 
poplatku se nezměnila – 3,- Kč za m2 prona-
jaté plochy + 20,- Kč roční údržba, takže 
klasický urnový hrob vychází na částku 230,- 
Kč na 10 let. 
Žádáme vás o kontrolu vašich smluv a pokud 
zjistíte, že již máte smlouvu propadlou, do-
stavte se na OÚ Chotyně uzavřít novou 
smlouvu. 
 

Do konce listopadu je třeba zaplatit 
druhou část poplatku za likvidaci 

odpadu. 
 

KADEŘNICTVÍ, MASÁŽE, 
PEDIKÚRA v Domě s pečovatelskou 

službou 
Objednávání: 
- masáže u p. R. Křečkové dle dohody na tel. 
739461781 
- pedikúra u p. J. Knigové na tel. 606144291 
- kadeřnictví u p. M. Kolínské každé pondělí 
na tel. 728660949 

PRÁCE S PÁSOVÝM 
MINIBAGREM 

terénní úpravy, výkopové práce, 
možnost převozu materiálu 

tel. 607 142 875 
ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 

tel. 606 261 469 
e-mail: derflmiroslav@seznam.cz 

 
V úterý 26. 11. od 18 hodin se koná 

v restauraci Klub 
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ  

Program: 1/ Určení návrh. komise, … 
2/ OZV 1/2013 o místním poplatku za 
likvidaci odpadu 
3/ Rozpočtové provizorium na zač. r. 2014 
4/ Prodeje pozemků  5/ Dořešení č.p. 155 a 
157  6/ 3. rozpočtová změna  7/ Smlouva o 
doprav. obslužnosti    8/ Různé 
 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační  
číslo MK ČR E 11 793. 
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