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1409 – 2009
600 let od první písemné zmínky o naší obci
Oslava 90. výročí české školy
v Chotyni
V sobotu 19. září proběhla na zdejší
škole oslava a DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
u příleţitosti 90. výročí české školy v Chotyni.
V rámci Dne otevřených dveří byly návštěvníkům zpřístupněny všechny prostory školy.
Velkému zájmu se těšily kroniky naší školy
z let minulých i současných včetně alb fotografií ţáků při různých aktivitách naší školy.
Instalována byla také expozice fotografií
CHOTYNĚ – JAK ŠEL ČAS, jeţ měla velký
ohlas při oslavách 600 let od zaloţení obce.
V jednotlivých třídách si mohli naši hosté
vyzkoušet pomůcky, zahrát zábavně vzdělávací hry či si prohlédnout vystavená díla našich
dětí. Současný pedagogický sbor vítal hosty a
seznamoval návštěvníky se změnami, které se
ve škole v posledních letech udály. Mnozí zde
vyslechli krásné vzpomínky pamětníků. Návštěvníci vzpomínali nejenom na to, jak škola
vypadala dříve, ale i na své místo ve třídě a
staré lavice, v nichţ sedávali, obdivovali současný moderní nábytek a mnoţství pomůcek v
učebnách. Na různých místech školy tak
v tento den docházelo ke krásnému shledání
lidí, kteří se zde v určité etapě svých ţivotů
setkávali. Ve 14 hodin proběhlo slavnostní zahájení oslav s pozvanými hosty. Malé vystoupení si v úvodu připravili ţáci 4. a 5. ročníku.
Zúčastnili se bývalí ţáci, kteří patří k pamětníkům české školy, pedagogové z předešlých let
a další významní hosté, paní starostka Jana
Mlejnecká, sólista Národního divadla v Praze,
pan Luděk Vele, který zpestřil tuto slavnost
četbou z kroniky zakladatele české školy
v Chotyni, Josefa Jireše, jehoţ osobnost zde
byla připomenuta. Delegace účastníků pak
uctila památku tohoto učitele před budovou

původní české školy (dnes firma Aliado), kde
se nachází pamětní deska. Výborné pohoštění
včetně nápojů připravila paní Hrabarová z restaurace Club. Děkujeme všem, kteří se na organizaci této akci podíleli. Dále pak paní Aleně Krulišové, která nám zapůjčila materiály a
poskytla své cenné vzpomínky.
Mgr. H. Köhlerová

Školní rok 2009-2010 v době
oslav 90. let české školy
V roce 90. výročí české školy v Chotyni
do mateřské a základní školy dochází 90 dětí.
V mateřské škole ve dvou odděleních pracuje
podle školního vzdělávacího programu „ Hrajeme si celý rok“ 46 dětí pod vedení paní učitelky Kláry Sládkové, Jany Říhové, Jiřiny Šitinové a Jitky Hanicové.
Na základní škole ve čtyřech třídách a
pěti ročnících pracuje v programu školy
„Krok za krokem“ a učí se anglický jazyk od
první třídy 44 dětí s paními učitelkami Mgr.
Hanou Kőhlerovou, Mgr. Evou Kocourkovou
Baumrukovou a Mgr. Terezou Kodymovou
Pavlů. Odpoledne mohou děti navštěvovat výtvarný, keramický, hudební a literární krouţek.
Školní druţina pracuje pod vedením paní
učitelky Jitky Hanicové v počtu 25 dětí a odpoledne pokračuje v práci školního programu.
Celé zařízení spolupracuje na společném
cíli chránit a poznávat přírodu.
Mgr. Eva Futerová, ředitelka

Lampionový průvod
Po roce jsme se opět sešli v hojném počtu
na lampionovém průvodu organizovaném T. J.
Sokol. Díky panu Mgr. J. Sedlákovi přivítala
na hradě Grabštejn účastníky milá strašidla,

zahrála hudba ve středověkém stylu a po
procházce hradem byli všichni pohoštěni
horkým čajem a opět výbornými medovníky
pan Nezmara. Zavoněla i horká medovina.
Díky podpoře OÚ jsme znovu proţili hezký
večer.
Je jen škoda, ţe se projevili vandalové,
kterým vadila rozsvěcená světýlka, tak je
odcizili nebo aspoň zhasli plamínek.
H. Němcová

Geologický pohled na
Grabštejn a jeho okolí
Doc. RNDr. Zdeněk Roth, CSc

Hrad Grabštejn stojí na skalnatém ostrohu na okraji mírně zvlněné plošiny šířící
se k severu. Skalní ostroh vytvořilo zahlubující se údolí Václavického potoka a dvě poměrně skalnaté strţe, které údolí provázejí.
Václavický potok pod Grabštejnem protéká
rybníkem a v Chotyni ústí jako pravobřeţní
přítok do Luţické Nisy.
Údolí Václavického potoka i Luţické
Nisy je geologicky velmi mladé (asi jeden
milión let), poněvadţ je zahloubeno do starší
plošiny kryté desítky metrů mocným náplavem staročtvrtohorního štěrku a písku, který se v okolí Chotyně, Václavic a Hrádku nad
Nisou těţí. Tento štěrk a písek, který se nachází i ve štěrkovně u Jitravy, byl vyplaven
z čela ohromného staročtvrtohorního ledovce, který slézal ze skandinávských hor a
pokryl Evropu od Velké Británie aţ po Rusko
a u nás sahal k úpatí Krušných a Jizerských
hor, Jeseníku a Moravskoslezských Beskyd.
K nám tento ledovec přicházel – jak ukazují
úlomky hornin, které přinesl – přes Finsko a
Aalandské ostrovy.
Hradní ostroh, svahy v údolí Nisy a
Václavického potoka buduje starý horninový
podklad celého okolního kraje. Původně to
byly mořské usazeniny a podmořské lávy
z období starších prvohor (silur, devon)
hlubinně přeměněné na fylity a jiné krystalické horniny v době svrchního karbonu za

tzv. variského (hercynského) vrásnění. Toto
prvohorní vrásnění vytvořilo starý základ
většiny západní a střední Evropy. Jeho původní většinou úlomkové usazeniny (pískovce,
jílovce) tu a tam v sobě uzavírají i tělesa vápence (například vrch Vápenný s jeskyní u
Jítravy).
Pásma pohoří variscid (podobně jako
pozdější alpidy, například Alpy a Karpaty)
budovala počátkem permu evropskou pevninu od Portugalska a Francie přes Německo,
Česko aţ do Polska a Rumunska. Součástí variscid byl starý podklad Čech, Moravy a Slovenska. Jsou to většinou přeměněné staroprvohorní a předprvohorní mořské usazeniny. Jejich variské vrásnění, provázené
hojnými průniky ţul a jiných hlubinných vyvřelin, probíhalo před téměř půlmiliardou
let.
Řeky, které odtékaly do okolního moře nebo do kotlin a pánví uvnitř variského
(hercynského) pohoří a mořský příboj variská horstva během mladých prvohor (svrchní
karbon – perm) a nejstarších druhohor (trias) zarovnávaly do mírně zvlněné paroviny,
na které se pak v kotlinách a tektonických
prohlubních z močálovitých porostů vytvářelo kamenné uhlí (např. v Čechách a na
Moravě).
Pod sílícím náporem africké
pevninské desky (sunoucí se dodnes zvolna
k severu proti evropskému trupu variského
horstva) se v druhohorách a třetihorách
tvořil mořský sedimentační prostor a
vyvíjely se zárodky alpsko-karpatského
pásma. Moře zaplavilo jiţ značně odnosem
sníţený a zarovnaný variský trup často aţ
k jiţnímu okraji nejstaršího (prahorního)
jádra Evropy – Skandinávii.
Památkou této mladodruhohorní (svrchnokřídové) mořské záplavy (hloubka moře
asi 500 m) jsou pískovce svrchnokřídového
útvaru, které tvoří Popovu skálu u Hrádku
nad Nisou, Sloní kameny u Jítravy nebo Pantheon a Suché skály na Maloskalsku. Kryjí
také území sahající na jihu do Prahy a k Pardubicím.

Severní hranicí svrchnokřídových usazenin je i v širším okolí Grabštejna tzv.
luţický zlom. Je to hluboko do zemské kůry
sahající pásmo puklin. Lze je sledovat od
Dráţďan v severním okolí Nového Boru (Jiřetín), v jiţním okolí Ţitavy, u Dolní Suché
jiţně od Chotyně, směrem k Ještědu, Frýdštejnu, Malé Skále a Kozákovu. V tomto zlomovém pásmu je dosud severní kra zemské
kůry budující Jizerské hory zdvihána příkře
na jiţnější jádro Českého masivu.
Hrádecká uhelná pánev je pokračováním podkrušnohorského příkopu a tvoří jeho
severovýchodní výběţek sahající aţ za luţický zlom.
Geologicky mladou činnost tohoto úseku luţické poruchy potvrzuje také mladočtvrtohorní zahloubení Nisy a Václavického
potoka, o kterém jsme se jiţ zmínili. Drobné místní seismické otřesy svědčí o tom, ţe
občas tento pohyb na velkých zlomech těchto pásem dosud pokračuje.

Skvělé výsledky našich
sportovců
Miroslav Daňko – běh
Výsledky:
22. 8. Běh Tanvald – Spálov (18 km) 3. místo
5. 9. Hodinovka „Velké ceny Čelákovic“
(16 960 m) 3. místo (2. místo v kategorii)
6.9. Běh na Lahti – Děčín (9 810 m) 2. místo
12. 9. Parkmaraton Bad Schandau – Krásná
Lípa (maraton) 1. místo
Krásná Lípa 12.9.2009 – Svého historicky prvního
vítěze má od soboty nový vytrvalostní běžecký
závod Parkmaraton 2009, jehož trať vede dvěma
národními parky současně. Zatímco start letošního
ročníku byl v německém Bad Schandau (Národní
park Saské Švýcarsko), pomyslnou cílovou pásku
protnul vítěz této královské tratě na náměstí
v Krásné Lípě (Národní park České Švýcarsko).
Tím vítězem se stal časem 3:10:27,47stal
dvaatřicetiletý Miroslav Daňko.
„Nečekal jsem takhle krásnou přírodu. Byl to
opravdový žážitek, běžet Českým Švýcarskem“
nechal se pár minut po závodu slyšet Daňko. Ten
si vedle poháru a zlaté medaile odnesl i nečekaný
dárek, který mu předal starosta města Krásná Lípa,

Ing. Zdeněk Linhart. Po vítězi tohoto nultého
ročníku se bude v Krásné Lípě jmenovat jedna
zatáčka. Od této doby tedy všichni běžci
následujících ročníků Parkmaratonu budou muset
proběhnout také Daňkovou zatáčkou. Tak se totiž
od soboty jmenuje pravotočivý úsek jedné
z významnějších krásnolipských komunikací.
Parkmaraton se svým 300 metrovým převýšením
potvrdil obavy běžců, že se jedná o jednu
z nejnáročnějších tratí u nás. Na druhé straně
možná právě ona magická krajina bude lákadlem
pro další ročníky.
26.9. Běh Velké Skály – Děčín (10 770 m)
1. místo
3. 10. Děčínská hodinovka (17 058 m) 1. místo
(osobní rekord)
4. 10. Huť – Bratříkov – Huť (10 000 m)
4. místo
17. 10. Běh okolo Lemberka (10 000 m)
2. místo

Blahopřejeme, Míro, k výborným úspěchům a
jsme pyšní na chotyňáka, po kterém se
v Krásné Lípě jmenuje zatáčka !!!

Vítání občánků
Na sobotu 17. října připravil Sbor pro občanské záleţitosti v restauraci Club další
vítání našich nových občánků. Přivítali jsme:
Aničku Ficovou
Matouška Koška
Nikolku Babyčovou
Vojtíška Gromanna
Lucinku Martincovou
Přejeme našim novým občánkům, aby se
jim tady hezky žilo a aby se setkávali jen
s láskou, trpělivostí a porozuměním.

Poděkování

Ačkoliv se zpoţděním, jelikoţ náš velký den
byl 11. 7. 2009, bychom rádi prostřednictvím obecních novin poděkovali obecnímu
úřadu v čele s paní starostkou za zapůjčení
stanů, stolů a lavic a jejich dopravu k našemu domu. Dále bychom rádi poděkovali rodinám Drahoňovských na Dlouhé mezi za zapůjčení výčepního zařízení, Františkovi Ru-

dolfovi ml. za pohotové zapůjčení auta, Jarmile Dolenské za krásně odvedený účes nevěsty, Tondovi Kyselovi za pomoc při stavbě
přístřešků, paní Hrabarové za výborný svatební oběd. Dále všem, kteří pomohli s organizací naší svatby.
Děkujeme.
Tandlerovi, Chotyně 244

KINO CHRASTAVA
čtvrtek 19.11. v 18 hod. VZHŮRU DO OBLAK
čtvrtek 19.11. ve 20 hod. MUŢI V ŘÍJI premiéra
čtvrtek 26.11. ve 20 hod. EL PASO

29. Hrádecký divadelní
podzim
Dům kultury Beseda
pátek 20. listopadu
19.00 hod. Slavnostní zahájení a vystoupení
Chrámového sboru p. R. Bartosche
19.30 hod. ZDRAVÝ NEMOCNÝ
hořká komedie v podání hrádeckého souboru
VOJAN
sobota 21. listopadu
13.30 hod. HUDEBNÍ ŠKOLIČKA
vystoupení dětí z Hrádku nad Nisou
14.00 hod. KOLÁČ ŠTĚSTÍ
pohádka s písničkami
17.00 hod. REJŢÁK Z PRAHY
veselohra z divadelního prostředí
20.00 hod. ŠÍLENÁ GRÉTA ANEB NA
LÁSKU JE TĚ MOC A DO HROBU MÁLO
tragikomedie

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Sejdeme se u školy v pátek 27. listopadu v 17 hodin. Něco dobrého
si dáme, společně si zazpíváme,
přivítáme Advent a budeme se
těšit na Vánoce.

Jízdy parních vlaků u
příležitosti 150 let železnice
Liberec – Hrádek nad Nisou –
Zittau v sobotu 5. 12. 2009
jízdní řád na samostatném papíru uvnitř
Chotyňáčka, protokolární vlak je oficiální
a pro veřejnost zde bude pouze 1 – 2
vagóny, mikulášský vlak je celý pro
veřejnost a zde bude i Čert a Mikuláš
cca od 11 do 13 hodin pro děti na nádraží
zdarma teplý čaj, bude možno zakoupit
si teplou medovinu a medovníček

V neděli 6. 12. 2009 od 14 hodin pořádá o.s. Svaz žen
Chotyně pro děti Mikulášskou
nadílku v prostorách
diskotéky K2.

Připomenutí:
Do konce listopadu je
splatná druhá polovina
poplatku za odpad.
Veřejné zasedání obecního
zastupitelstva
ve středu 18. listopadu od 18 hodin
v restauraci Club
Program:
1/ Delegování na valnou hromadu ČSAD
2/ Prodej pozemku
3/ Přijetí nového člena do mikr. Hrádecko-Chr.
4/ Ţádost o poskytnutí dotace
5/ 3. změna rozpočtu na rok 2009
6/ Plán práce zastupitelstva na rok 2010
7/ Zřizovací listina přísp. org. ZŠ a MŠ
8/ Rozpočtové provizorium na začátek r.2010
9/ Různé
Diskuse během jednání
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