
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Stezka smíření se  

po čtyřech letech vrátila  

na Grabštejn 
Zveme vás na procházku Stezkou smí-

ření. Krásné pískovcové stély vytvořil 

akademický sochař Michal Moravec po 

dohodě s operním pěvcem Luďkem Ve-

lem, který ve prospěch hradu Grab-

štejn uspořádal v letech 1993 – 2017 

dvacet pět benefičních koncertů. 

Stezka smíření se vrátila do parku 

hradu Grabštejn po čtyřech letech 

právě díky smíření. Pískovcové stély 

jsou nyní v majetku obce Chotyně a 

obec Chotyně velmi děkuje Národnímu 

památkovému ústavu - Správě státního 

hradu a zámku Grabštejn za možnost 

Stezku smíření zde umístit. 

Projděte se krásným parkem, prohlí-

žejte si stély a vnímejte, co dokáže 

příroda i člověk vytvořit. 

Toto je text na ceduli, kterou uvidíte od 

hlavní brány do hradu, když se podíváte 

směrem k Chotyni. Mám velkou radost, 

že se podařilo Stezku smíření ke hradu 

vrátit. Šipka na ceduli vás nasměruje 

k první stéle křížové cesty a postupně 

dojdete až ke čtrnácté stéle. Na konci 

je kámen s názvem Smíření 2015 a je 

zde uveden také autor. Novému umístění  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

předcházelo několik jednání na různých 

úrovních. Velký dík patří současné kas-

telánce hradu Grabštejn Mgr. Věře 

Ozogánové, která mi s novým umístěním 

velmi pomohla. Hodně pomohl i hejtman 

Libereckého kraje pan Martin Půta. A 

moc mě potěšila archeoložka Národního 

památkového ústavu paní Renata Tišero-

vá, když mi sama nabídla pomoc, že pro 

jednotlivé stély mi připraví umístění do 

země, aby bylo vše pod odborným dohle-

dem. 

Pro mě je Stezka smíření jasným a neza-

pomenutelným vyjádřením díků pro hla-

vní postavu dvaceti pěti benefičních 

koncertů, protože bez nich by hrad 

Grabštejn vůbec nebyl tak krásný, jaký 

teď je. 

V dalších číslech Chotyňáčka si připo-

meneme historii benefičních koncertů. 

                                      Starostka 
 

Blíží se výstava ovoce, 
zeleniny a květin a 

Jablkobraní 
Je září a to znamená měsíc sklizně ovoce. 
Blíží se naše výstava – zaznamenejte si da-
tum sobota 25. září. A začněte přemýšlet, 
co dodáte na výstavu – zkušenosti máte 
z minulých let, takže určitě přineste to, co 
jste donesli v minulém roce a určitě přidej-
te i něco nového. Už se těším na krásné 
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Před 30 lety dne 1. ledna 1991 se obec Chotyně  

opět osamostatnila. 

 
 



květiny, zeleninu a ovoce. Na pódiu za-
hraje kapela pana Munzara a potom          
F Band.  
V rámci Jablkobraní bude i program pro 
děti, občerstvení, prodej jablíček a rostlin. 
Ovoce, rostliny a květiny od zahrádkářů a 
zahradníků přineste, prosím, buď přímo 
25. září dopoledne do hasičárny nebo 
k paní Jarče Dlouhé i před tímto datem. 
Moc se na vás všechny těšíme, přijďte se 
pobavit, poučit a třeba i pochlubit. 
                                                           Starostka 
 

Dotace z Fondu Libereckého 

kraje 
V letošním roce se obci podařilo získat dotaci 

z Programu obnovy venkova Fondu Liberec-

kého kraje na novou fasádu na obecním úřadu 

ve výši 300 000,- Kč. 

Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko získal ze 

stejného programu dotaci na poradce ve výši 

72 000,- Kč. 

 

Nález: Grabštejn byl dříve 
hradištěm 

(Liberecký den, autor Petr Vodseďálek) 
Archeologové zjistili, že místo bylo osídleno 
ještě před stavbou hradu. 
Archeologický průzkum, který probíhal v po-
sledních měsících pod malým horním nádvo-
řím hradu Grabštejn, potvrdil, že na místě bý-
valo raně středověké hradiště. Určit přesnou 
dobu jeho vzniku je ale podle archeoložky Ná-
rodního památkového  ústavu Renaty Tišero-
vé nemožné. 
„Našly jsme fragmenty keramiky pravděpo-
dobně až z jeho závěrečné fáze, to znamená 
z průběhu 12. století,“ uvedla Tišerová. Do 
průzkumu se archeologové pustili proto, že se 
chystá rekonstrukce nádvoří a jeho hydrore-
gulace. „Ze zákona je naše povinnost archeo-
logicky zareagovat před zahájením stavby. 
Není možné, aby to jen někdo vyházel lopa-
tou,“ dodala Tišerová. 
Hrad Grabštejn stojí na skalnatém kopci nad 
obcí Chotyně nedaleko Hrádku nad Nisou a je 
velice oblíbeným místem turistických návštěv. 
Poprvé byl zmíněn v listině z roku 1286, ar-
cheologům se ale při nedávném průzkumu 
podařilo potvrdit, že toto místo bylo osídleno 

mnohem dříve. „Potvrdili jsme existenci raně 
středověkého hradiště, které zde existovalo 
ještě před výstavbou středověkého hradu,“ 
vysvětlila Tišerová unikátnost zjištění. 
Podle archeoložky lze jen odhadovat, jak 
hradiště konkrétně vypadalo. „Hmotu samo-
tného hradiště bohužel prozkoumat nemůže-
me, protože nám ho kryje stavba věže a části 
budovy, které se říká Ostrý roh, takže se k té 
části lokality dneska už bez nějakých razant-
ních zásahů nemůžeme dostat,“ řekla Tišero-
vá. Hradiště bylo zřejmě umístěné na nejvyš-
ším výchozu skalního podloží. „A po zániku 
raně středověkého hradiště někdy na přelomu 
12. a 13. století pak došlo pravděpodobně 
k výstavbě středověkého hradu,“ doplnila. 
Průzkum archeologům poodhalil i zvláštnost 
z 16. století, když byl gotický hrad přestavo-
ván na velkolepé renesanční sídlo. „Přímo 
tady na horním nádvoří byla lokální výroba 
cihel, které byly následně použité k výstavbě 
renesančních křídel, což je poměrně neobvy-
klá záležitost,“ uvedla Tišerová. Doplnila, že 
mnohem obvyklejší bývalo, že se cihly vozily 
už hotové z cihelen. Podle archeoložky bylo 
v tomto případě zřejmě výhodnější dovézt na 
hrad jen materiál a cihly vyrábět až tam. 
Průzkum také potvrdil, že současné stavby 
národní kulturní památky jsou na původních 
základech jen částečně. „Jeden z paláců je vy-
stavěn na vrcholně středověké hradbě, která 
původně kryla polohu hradu. Hradba byla 
pobořena a následně využita jako základové 
zdivo a na ní došlo k výstavbě novověkého 
zámku. A část staveb se nachází dnes již volně 
v prostoru, což jsme původně nepředpoklá-
dali. Bylo to pro nás zajímavé zjištění. Mini-
málně jedna stavba středověkého hradu se 
zcela vymyká půdorysu dnešního zámku,“ 
dodala Tišerová. 
Archeologové nádvoří zkoumali tři měsíce, 
kvůli průzkumu a následné stavbě je omezen i 
prohlídkový okruh pro návštěvníky Grabštej-
na. „Za normálních okolností máme připrave-
né dva okruhy, ty jsme museli kvůli probíha-
jícím pracím sloučit do jednoho. Návštěvníci 
tak uvidí interiéry a kapli sv. Barbory, která 
patří k nejkrásnějším prostorům hradu,“ řekl 
Deníku pracovník hradu Michal Kratochvíl. 
Dodal, že v letošní sezóně také zůstala pro 
veřejnost uzavřená věž hradu. 
Návštěvníci Grabštejna budou mít možnost se 
s výsledky archeologického průzkumu sezná-



mit. Nalezené artefakty by se měly stát v roce 
2023 součástí zdejší expozice. „I když terénní 
práce už skončila, nyní nás čeká práce v labo-
ratoři, kde musíme ošetřit a konzervovat na-
lezené předměty. Aktuálně v lokalitě pracují 
odborníci s 3D skenerem, jehož data poslouží 
k vypracování 3D modelu a virtuální expozi-
ce, která bude na hradě v budoucnosti k vidě-
ní,“ nastínila Tišerová. 
 

V obci bude Z-BOX 

samoobslužné výdejní místo 

Zásilkovny 
Bude umístěn u parkoviště před Domem 

s pečovatelskou službou. Jedná se o bez-

kontaktní výdejní místo, na které si můžete 

nechat poslat zásilky z e-shopů nebo od ko-

hokoliv z ČR, kdo má mobilní aplikaci Zásil-

kovna. Z-BOX je k dispozici 24 hodin denně 

7 dní v týdnu. K otevření schránky stačí mo-

bilní aplikace a zapnuté polohové služby a 

bluetooth. Z-BOX je napájen solárními 

panely. 

 

VÝZVA K ÚČASTI NA 

ŘÍJNOVÝCH VOLBÁCH 
 

Vážení občané Chotyně, 

blížící se volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR jsou pro nás – obyvatele Li-

bereckého kraje – příležitostí ukázat, zda 

chcete pomoci sobě, svému kraji, i svému 

státu. Sami účastí ve volbách získáte pocit, že 

jste udělali vše, co jste mohli, Libereckému 

kraji tak umožníte získat vyšší počet poslanec-

kých mandátů, a náš stát bude mít šanci fungo-

vat lépe a pružněji. 
Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 

totiž získal Liberecký kraj celkem jen 8 poslanec-

kých mandátů, protože naše volební účast byla 

v těchto volbách velmi nízká – nevolilo téměř 140 

tis. oprávněných voličů. Při vyšší volební účasti by 

náš kraj tehdy mohl dostat až 14 poslaneckých 

mandátů. Ve vaší obci k volební urně přišlo méně 

než polovina oprávněných voličů.  

Pokud by se nám letos v říjnu společnými si-

lami podařilo zvednout volební účast nad ce-

lostátní průměr, mohl by náš kraj získat pod-

statně více poslaneckých mandátů. Je důležité, 

aby kraj získal co nejvíce mandátů pro poslan-

ce, ať už z kterékoli části spektra volebních 

stran – jsme přesvědčeni, že tito poslanci bu-

dou hájit zájmy kraje, v němž byli zvoleni. 

Třeba vám jednou pomohou s řešením povod-

ňové ochrany. 

Projektem PLNÁ URNA se my, ze spolku 

RADOSTI, pokoušíme nestranně navýšit vole-

bní účast při říjnových volbách. Neděláme te-

dy žádnou volební kampaň! I proto náš záměr 

získal záštitu hejtmana. Chcete-li se o tom pře-

svědčit, podívejte se na web www.plnaurna.cz. 

O součinnost se obracíme i na všechna obecní 

i městská zastupitelstva v našem kraji – víme, 

že mohou mít na volební účast svých obyvatel 

podstatný vliv, zejména pokud jim nejde o 

podporu konkrétní volební strany či jejího 

kandidáta. Pokud se podaří zvýšit volební 

účast ve vašem městě, zveřejníme váš výsle-

dek všemi dostupnými prostředky. Zvláště si 

dáme záležet na publikování úspěchu dvou 

obcí/měst: 

1. Obec/město s nejvyšší volební účastí 
v Libereckém kraji; 

2. Obec/město s největším nárůstem 
volební účasti oproti volbám do PS 
v r. 2017.B 

Nemůže být vaše obec jednou z nich?  

 

Petr Pithart kdysi napsal, že „Občany“ jsou 

lidé občansky uvědomělí, aktivní, vědomí si 

nejen svých občanských a politických práv, ale 

také povinností. Ostatní – ti zůstávají 

„obyvatelstvem“.  

Chcete být plnohodnotnými občany? 

Udělejme z našeho kraje ještě lepší místo k žití 

– pojďme k volbám – ať jsou plné urny i ve 

vašem městě! 

Za spolek RADOSTI - S. Říman 

 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 

Varování obyvatelstva 

Slyšíte občas zvuk sirény a nevíte, co to 
znamená nebo co byste měli dělat? Máte 
pocit, že Vás „houkání“ obtěžuje a že je 
k ničemu? Pojďme si společně osvětlit vý-
znam varování obyvatelstva. 
Varování obyvatelstva je prvořadým opa-
třením ochrany obyvatelstva. Jeho účelem 
je informování o hrozícím nebezpečí a 
předání informací o neodkladných opa-



třeních k zajištění Vašich životů a zdra-
ví. K varování se využívají rotační a elek-
tronické „mluvící“ sirény, místní rozhlasy, 
mobilní vyhlašovací prostředky (např. mo-
bilní sirény, výstražná rozhlasová zařízení 
na vozidlech zasahujících složek). Dále 
může být varování provedeno přímo, varo-
váním občanů příslušníky zasahujících 
složek a prostřednictvím rozhlasového a 
televizního vysílání. 
K varování obyvatelstva slouží jeden 
varovný signál, a to „Všeobecná vý-
straha“. Vyhlašuje se kolísavým tónem 
sirény po dobu 140 s. Kolísavý tón může 
zaznít 3x po sobě v tříminutových interva-
lech. U elektronických sirén, místních roz-
hlasů a mobilních sirén po zaznění všeo-
becné výstrahy následuje tísňová infor-
mace o charakteru ohrožení (např. 
„Nebezpečí zátopové vlny“, „Chemická 
havárie“ „Radiační havárie“…). 
Všeobecná výstraha je vždy pokynem pro 
ukrytí v budovách a pro získání dalších 
informací o příčině vyhlášení tohoto va-
rovného signálu. 
Další signály, které můžete slyšet, 
nejsou varovnými signály! Signál 
„Zkouška sirén“ slouží k ověřování pro-
vozuschopnosti varovného systému. Pro-
vádí se zpravidla každou první středu 
v měsíci ve 12.00 hodin a je vyhlašována 
nepřerušovaným tónem sirény po dobu 
140 sekund. U elektronických sirén po 
provedení signálu následuje informace: 
„Zkouška sirén“. Často pak můžete slyšet 
signál „Požární poplach“. Ten slouží ke 
svolání jednotek požární ochrany k výje-
zdu na zásah. Je vyhlašován přerušova-
ným tónem sirény po dobu 60 sekund. 
U elektronické sirény napodobuje zvuk 
trubky: „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“. 
 
A teď už jen pár rad, jak se chovat po za-
znění varovného signálu Všeobecná vý-
straha: 

 Co nejrychleji se ukryjte v budově (i 
tehdy, když jedete autem, zastavte 
a vyhledejte úkryt). 

 Dejte přednost místnostem ve vyš-
ších patrech, nezdržujte se ve 
sklepních prostorech. 

 Uzavřete dveře a okna, vypněte 
větrání či klimatizaci, utěsněte ven-
tilační otvory a prostory pod okny a 
dveřmi, např. použitím izolační 
pásky nebo deky. 

 Nezdržujte se v blízkosti oken. 

 Nezatěžujte zbytečně telefonní 
linky 

 Poskytněte vlastní úkryt všem, kteří 
jej potřebují. 

 Zapněte si rádio nebo televizi a 
sledujte další informace. 

 Dbejte pokynů příslušníků 
zasahujících složek. 

 Bez pokynu neopouštějte úkryt. 
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará 
HZS Libereckého kraje 
 

Rozhovor s Danielem Davidem, 

starostou a otcem biatlonistky 

Markéty 
(Liberecký deník, autor Jan Sedlák) 

Dvacet let se stará o blaho Janova nad 

Nisou. Když do funkce starosty nastupoval, 

jeho dcera Markéta, dnes slavná biatlonová 

závodnice, ještě nebyla ani školou povinná. 

„Nikdy jsem si nemyslel, že Markéta bude 

vrcholově sportovat a vozit medaile z mis-

trovství světa nebo Světového poháru,“ 

směje se Daniel David. 

Jak vás napadlo vstoupit do komunální 

politiky? 

To bylo před volbami v roce 1998. Známí 

mě oslovili, zda nechci být na kandidátce, já 

jsem kývl. Zastupitelem jsem se nestal 

hned, byl jsem až mezi náhradníky. Jenže 

v průběhu volebního období odstoupilo hned 

několik zastupitelů a dostalo se i na mne. 

Radnicí prošli tři starostové. Když odstoupil 

už druhý, řekl jsem si, že to zkusím. Byl 

jsem starostou rok a zjevně jsem se osvěd-

čil, protože jsem byl zvolen i v dalším 

období. 

Ve zbytku republiky vás ale znají spíše 

jako otce mistryně světa v biatlonu Mar-

kéty Davidové. Jak prožíváte závody? 

Hrozně. Nejsem pověrčivý, nelpím na ri-

tuálech, ale přesto se snažím po dobrém zá-



vodě upamatovat se, co jsem v jeho průběhu 

dělal, a pak to přenést do sledování dalšího 

závodu. A zase naopak, když závod nevyjde, 

snažím se chovat úplně jinak. Že tomu snad 

můžu pomoci. Což je samozřejmě blbost, ale 

prožívám to intenzivně. Myslím si, že jsem 

nervóznější než Markéta. Ona ví, že to je na 

ní, že to musí vybojovat ona. Ale když jste 

jen fanouškem, musíte doufat, že to dá. 

Byl jste se osobně podívat na nějakém 

závodu Světového poháru? 

Nemám rád velké davy a mačkání, ale 

shodou okolností se stalo, že jsem byl lyžo-

vat nedaleko Hochfilzenu, kde se zrovna 

v té době závod jel, a tak jsme se šli kou-

knout. Bylo to hezké. Samozřejmě jsem byl i 

na závodech v Novém Městě na Moravě. 

Osobní návštěva závodu je hezkým zážit-

kem, ale u televize má člověk mnohem lepší 

přehled, vidíte statistiky, čísla, pořadí. Na 

stadionu stojíte na jednom místě, čas od 

času projede nějaký závodník a mezitím nic. 

Markéta úspěšně završila studium Fa-

kulty agrobiologie, potravinových a příro-

dních zdrojů na České zemědělské univer-

zitě v Praze, konkrétně v oboru Zooreha-

bilitace a asistenční aktivity se zvířaty.  

A chce nadále pracovat s koňmi. Kde se 

vzala ta láska ke zvířatům? V rodině? 

Nemyslím si, že zrovna v rodině. Ona sa-

ma měla od malička ráda zvířata. A do koní 

se úplně zamilovala, chodila za nimi každou 

volnou chvíli. Prostě ji to takhle chytlo. 

Samozřejmě, že ani mne, ani nikoho jiného 

nenapadlo, že to dopadne takhle, ale pře-

svědčovala nás celou dobu, že když něco 

chce dělat, tak si za tím jde. Podařilo se jí 

skloubit biatlon na špičkové úrovni, školu i 

koně. Kdybychom jí koně zakázali, bylo by to 

špatné a špatně by skončil i biatlon. Nebo 

by láska ke koním převážila nad láskou 

k biatlonu. 

K čemuž vlastně teď dochází. Markéta 

má v plánu biatlon postupně omezit… 

To bylo patrné už při studiu. Markéta 

nechce pracovat s lidmi, ale se zvířaty. Už 

to něco naznačuje. Až skončí s biatlonem, 

její život se naplní zvířaty. Prostě plynule 

přejde  z jedné sféry do druhé. Což je moc 

hezké, známe spousty sportovců, kteří po 

ukončení aktivní kariéry nevědí, co bude dál. 

Jste hrdý otec? 

Samozřejmě ano. Pokud je takováto po-

pularita v rozumné míře, je to příjemné. Ale 

někdy mě až unavuje, když mi po Markétině 

úspěchu lidé na každém kroku gratulují. A já 

jim vždycky říkám, že mně gratulovat nemu-

síte, já jsem jen hrdý tatínek a fanoušek, 

ale gratulovat by se mělo především Marké-

tě, protože všechny ty úspěchy jsou její 

zásluhou. 

Jak jste vedli Markétu ke sportu? 

Oba rodiče jsme pedagogové a oba má-

me aprobaci na tělocvik. Takže předpoklady 

tady byly. Na začátku se asi každý rodič 

stará o to, aby děti dělaly něco smysluplné-

ho, a mezi ty smysluplné věci řadím i sport. 

Když chodila Markéta do školy tady v Jano-

vě, ředitelem byl Karel Soukal, tatínek Gábi-

ny Soukalové. A škola zimním lyžováním, hla-

vně běžeckým, žila. Ačkoli jsme se ani já, 

ani žena nevěnovali běžkám, ale spíše míčo-

vým sportům, pohyb v přírodě nás bavil. A 

tak se chodilo ven, děti si udělaly dobrou 

partu a už u toho zůstaly. Zkoušeli jsme 

Markétu v basketbalu, záhy ji to ale přešlo. 

V té době měla už běžky tak v krvi, že neby-

lo ani vhodné něco dalšího dělat. Nikdy jsem 

si ale nemyslel, že Markéta bude vrcholově 

sportovat a vozit medaile z mistrovství svě-

ta nebo Světového poháru. Je to krásné, je 

to milé, ale gratulace nepatří mně. 

 

Den otevřených dveří  

u hasičů 
V sobotu odpoledne zorganizovali naši 

hasiči Den otevřených dveří u hasičů. 

Vše probíhalo u hasičské zbrojnice a 

přálo i počasí. Hasiči zde vystavili tech-

niku současnou i historickou a všichni si 

mohli, co chtěli, prohlédnout. Pro děti 

byly připravené opět od hrádeckých 



hasičů soutěže a výherní balíčky. Děti si 

opět moc užily náš skákací hrad a po 18. 

hodině jsme ho museli sbalit, protože 

jejich energie neubývala, spíše naopak 

se stupňovala, takže v zájmu zdraví 

všech jsme hrad uklidili. 

Naši hasiči se postarali o výborné ob-

čerstvení – bramboráky, hranolky, klo-

básy a sladké pečivo.  

Na akci se přijel podívat i hejtman pan 

Martin Půta. 

Moc děkuji hasičům za krásnou akci. 

                            Starostka 

 

Lužické hory a Žitavské 
hory – neobjevená krása 

Jsou hory, které ohromí a hory, které doj-
mou. Lužické hory dojímají, protože mají 
lidský rozměr. Jejich nejvyšší vrcholy ne-
dosahují ani 800 nadmořských metrů a 
přece jsou to hory se vším všudy. Jsou do-
konalou spojnicí okolních krajinných 
útvarů – z Českého Švýcarska převzaly 
pískovcové útvary a skalní města, z Čes-
kého středohoří vulkanický charakter a 
kuželovité vrcholy vystupující ze zalesně-
ných kopců, z Jizerských hor táhlé hřebe-
ny… To všechno spojují v jedinečný celek, 
kde duše pookřeje a oči utěšeně plují po 
zvlněném reliéfu. Kdyby se nejmenovaly 
Lužické, bylo by jejich jméno Malebné. 
Pohled na ně je uklidňující – z hřebenů 
kudrnatých smíšenými lesy důstojně vy-
stupují dominanty, nejvyšší Luž, rozložitý 
Hvozd, ztepilý Klíč, zadumaný Studenec i 
královna Jedlová s korunou kamenné roz-
hledny. Rozložitá suťová pole, překvapivě 
příkré zalesněné stráně a hluboká údolí, 
pitoreskní skalní útvary dychtivě vykuku-
jící nad koruny stromů, lesní chrámy se 
sloupovím stříbrných buků, rozzářená 
světýlka kvetoucích janovců a náprstníků, 
korálky lidové architektury, sakrální pa-
mátky a ohromující skalní reliéfy štědře 
rozhozené do lesů, úchvatné lidmi vytesa-
né jeskyně Pustých kostelů, historická 

města se zámky, hrady, kostely a bazilika-
mi, divoké potoky a říčky spěchající až ně-
kam do náruče Labe, zrcadelné hladiny 
rybníků, neobvyklá seskupení oblých skal, 
ale také fantaskní čedičové i pískovcové 
varhany čnící k nebi v ohlušujícím akordu. 
A pak pozoruhodné stopy lidských životů 
– sklářské hutě, skalní divadla, rozhledny 
a turistické chaty pamatující ještě dětský 
věk turistiky i malé betonové pevnůstky, 
připomínky odhodlání bránit vlastní hra-
nice… Dost možná nejkrásnější a opravdu 
výjimečné jsou ale lužickohorské louky. 
Široké, nádherně prokvetlé, plazivé, vzlí-
nající po stráních, rozpažené v údolích, se 
solitéry pradávných stromů, lákající k bo-
sému bloumání travou. A když skončí lé-
to, promění se Lužické hory v opojnou pa-
letu křičících barev i tichých valérů, a až 
potom zima lehne na krajinu a barvy zmi-
zí, jsou nekonečné bílé horské pláně i pra-
chová peřina kryjící lesy plné jiskrných 
slunečních diamantů. 
 
Lužické hory nejsou přeplněné turisty. 
Jakoby ti, kteří vědí o tomhle utajeném 
skvostu, žárlivě střežili jejich klid. Přitom 
je tu až neobvykle dobré turistické zázemí. 
Od velmi husté sítě dobře značených tu-
ristických tras a naučných stezek přes če-
tné a mimořádně pestré cyklostezky, skvě-
lé možnosti koupání, ideální a vyhlášené 
horolezecké terény, hojnost hub, báječné 
rybaření až po ideální podmínky k zim-
ním radovánkám. Zdejší tratě pro běžecké 
lyžování jsou opravdu nádherné a je tu i 
několik zajímavých možností pro lyžování 
sjezdové. Navíc Lužické hory přirozeně 
pokračují i na saské straně, kde slyší na 
jméno Zittauer Gebirge, tedy Žitavské ho-
ry. Horám jsou státní hranice lhostejné a i 
lidé mohou už tři desítky let volně přechá-
zet na nesčetných místech ze státu do stá-
tu a vnímat tenhle čarokrásný region jako 
jeden celek. 
Ruku na srdce, kolik Čechů by dokázalo 
Lužické hory správně zařadit na slepou 
mapu? A ony přitom nabízejí daleko víc, 



něž si běžný člověk představuje. Dokonce 
víc, než jiná horstva tvořící hraniční pás 
naší země – je tu totiž klid a okouzlený 
poutník tudy nezřídka bloumá sám a sám, 
tváří v tvář čisté kráse. 
 

STUDENEC  
Majestátní vrátný 
V Českém Švýcarsku, mezi Jetřichovicemi 
a Chřibskou, je půvabné místo zvané Na 
Potokách. Právě tady, na levém břehu říč-
ky Chřibská Kamenice, začínají Lužické 
hory. Nenápadná zátočivá silnička překo-
ná prudký kopec a poskytne úchvatný po-
hled na docela jinou krajinu. Důstojný a 
zamyšlený Studenec tu shlíží na nádherné 
louky, které spásá stádo ztepilých laní ve-
dených mohutným jelenem a korunuje 
idylu místa.  Je těžké uvěřit, že tu v polo-
vině osmnáctého století tekla krev vojáků 
bojujících v monstrózní  bitvě prusko-
rakouské války. Dnes tu povlává tráva a 
jen tiché pomníčky dávají vzpomenout na 
lidskou zpupnost. Na vrcholu Studence 
svítí do dálky kamenné moře, na němž se 
prohání stádo kamzíků, které sem už ně-
kdy počátkem minulého století nechal při-
vézt hrabě Kinský. Kdo dojde antickým 
sloupovím lesknoucích se buků až na sám 
vrchol, může dobrodiním šnekovitého 
schodiště zdejší rozhledny vystoupat nad 
koruny stromů a pohlédnout k severozá-
padu. Uvidí Českosaské Švýcarsko jako na 
dlani. Za siluetou „děčínské Fujijamy“, 
Růžového vrchu, působivého čedičového 
majáku uprostřed pískovcového moře, 
vynoří se saské stolové hory. Stačí se ale 
jen pootočit a obzor se promění. Západní 
Lužické hory, vlídné vlnobití zalesněných 
hřebenů s kuželovitými ostrovy spících 
vulkánů. Tady končí jeden svět a harmo-
nicky přechází ve druhý. A stačí seběh-
nout do sedla Pod Studencem a na mír-
ném úpatí Javorníku zabloudit v oceánu 
bohatě kvetoucí měsíčnice vytrvalé, pak 
dojít až na rozcestí u Křížového buku a 
Lužické hory vlídně rozevřou svou náruč 

a koruny stromů zašeptají – Pojď a buď tu 
doma. 

   (z brožury Lužické a Žitavské hory, 

neobjevený klenot pohraničí, kterou vydal 

DMO Lužické a Žitavské hory, z.s.) 

                     Pokračování příště 
 

6. ročník oslav mikroregionu 
Hrádecko-Chrastavsko 

Kryštofovo Údolí 
Sobota 18. září 2021 

Plakát na oslavy je přílohou Chotyňáčka. 
Každá obec zde také má svůj stánek, kde 
prezentuje a prodává výrobky šikovných 
lidí z obce – tyto výrobky s cenami mi 
dodejte na úřad do 17. září do 14.00 hodin. 
 

Dopoledne také probíhají sportovní 
soutěže: 
Paddle board – štafeta, družstvo 3 osoby 
(již máme zajištěno) 
Minifotbálek – počet hráčů 3, hrací doba 2 
x 5 minut (pokud by měl někdo zájem, 
dejte vědět na OÚ do pátku 10.9.) 
Běh s golfovým míčkem na lžičce – 4 
osoby (již máme zajištěno) 
Běh dvojic se svázanýma nohama – 4 
osoby tvoří družstvo (pokud by měl 
někdo zájem, dejte vědět na OÚ do pátku 
10. 9.) 
 

Od 14.00 hodin budou komentované 
prohlídky v kostele sv. Kryštofa. 
Během celého odpoledne bude ve smyčce 
probíhat projekce dvou animovaných fil-
mů z dílny kryštofodolských dětí. Jeden 
film je Legenda o sv. Kryštofovi a druhý 
vypráví příběh o Novinském viaduktu. 
Projekce bude probíhat ve stanu v místě 
konání odpolední kulturní akce. 
Pro děti bude připraveno rovněž koňské 
spřežení, které je bude vozit po obci a 
další koníci budou připraveni v ohradě, 
kde na nich budou moci jezdit. 
Na oslavy jsou zajištěné autobusy, jízdní 
řád vyvěsíme ve skříňkách na obecním 
úřadu a na webové stránky obce. 
 



Tělocvičná jednota Sokol Chotyně 

pořádá pro děti i jejich rodiče 

TRADIČNÍ SPORTOVNÍ 

ODPOLEDNE 
Letos netradičně s disciplínami 

zimní olympiády. 

Neděle 12. září 2021 před 

budovou sokolovny. 

13.30 – 14.00 sraz závodníků a 

prezentace 

14.00 zahájení závodů 

 

Disciplíny budou připraveny nejen 

pro děti, ale i pro rodiče.  

Občerstvení bude zajištěno 

v areálu závodu. 

SPORTU ZDAR 

 

Osadní výbor a pension „Na Suché“ 

pořádají za podpory města Hrádek 

nad Nisou další ročník 

TRADIČNÍ POUTĚ 
V sobotu 11. září na hřišti 

v Dolní Suché u Chotyně 

Zábava v podání  kapel: 

LESSYHO WOHEŇ 

ŠANCE 

ČENDA BAND 

HARMONIKÁŘ 

POHODA 

Moderuje: Ladislav Chudoba 

Stánkový prodej, občerstvení, 

grilované speciality, řetízkový 

kolotoč, horská dráha, extreme 

lavice, skákací hrady, trampolíny, 

střelnice, kolotoče a další. 

 

A než bude plakát, tak jen 

připomenutí, na co všechno se 

můžete těšit v sobotu 25. září od 

14.00 hodin u hasičské zbrojnice 

v Chotyni: 

VÝSTAVA OVOCE, 

ZELENINY a KVĚTIN A 

JABLKOBRANÍ 
Takže samozřejmě krásná výstava, 

přednáška o houbách, loutkové 

divadlo, venkovní aktivity a 

dílničky pro děti, dosti stánků 

s různými výrobky a dobrotami, 

moštování. 

Hrát bude od 14.00 do 16.00 hodin 

Chotyňská 12° a od 16.00 do 18.00 

hodin F BAND. 

Občerstvení také zajistí naši 

hasiči. 

 Vstupenka do ZOO je 
na úřadu stále 

k dispozici 
V úterý 21. září 2021 od 18.30 hodin se 

koná v Domě s pečovatelskou službou 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 

obecního zastupitelstva 

Program: 

1/ Určení návrhové komise, 

zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2/ Hospodaření obce k 31.8.2021 

3/ 3. rozpočtová změna na rok 2021 

4/ Prodej pozemků 

5/ Výjimka z minimálního počtu žáků 

pro školní rok 2021/2022 

6/ Různé 
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