
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

90 let české školy v Chotyni 
V dubnu 1919 byl vyhlášen zákon o školství, 

který se týkal zřizování českých škol. Kroni-

ka české školy uvádí: „Po vyhlášení zákona 
ujímají se čeští rodičové přípravných prací, 
aby svým dětem připravili co nejdříve stá-
nek vlastní – českou školu. Vyvolili ze sebe 
své zástupce – Alois Sluka, právník v Ket-
tenu č.p. 10, Jaroslav Zeman, krejčí v Ket-
tenu č.p. 171, Jan Hrdlička, obuvník v Ket-
tenu č.p. 171 a Jan Sladký , právník v Dolní 
Suché č.p. 133. Názvu obce Ketten užívalo 
se podle názvu německého, jelikož českého 
názvu dosud zjistiti se nedalo, všeobecně 
později užíváno názvu KETEŇ (v Ketni) až 
do září 1920, kdy z Prahy došel nám název 
český CHOTYŇ.“ 
 

U příleţitosti výročí koná se v sobotu 

19. září 2009 od 10 do 12 hodin DEN 

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v budově školy 

s výstavou historických fotografií MŠ 

a ZŠ Chotyně. V přízemí budovy školy 

bude opět umístěna výstava CHOTYNĚ 

– JAK ŠEL ČAS (výstava, která byla 

v sokolovně při oslavách 600 let). 

Ve 14 hodin – slavnostní zahájení 

s pozvanými hosty na zahradě školy. 

 
Řízením školy byl pověřen dvaadvacetiletý 

učitel Josef Jireš, který přijel do Chotyně 

15. 9. 1919. Obecní kronika vypráví o tom, že 

nového mladého učitele přišli na nádraží uví-

tat prakticky všichni příslušníci české  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menšiny. Vyučovat se začalo od 1. října 

1919 v jedné třídě s 82 dětmi, i když škola 

měla být dvoutřídní. Němečtí obyvatelé 

společně se starostou Štefanem Effenber-

gerem nevěřili, že česká škola bude mít delší 

trvání, proto také chvíli trvalo, než starosta 

nechal uvolnit nejdříve jednu a potom i dru-

hou místnost v č.p. 143, kde byl i obecní 

úřad.  Protože byly třídy české školy umís-

těny v domě č.p. 143, byla obecní kancelář 

přemístěna do domu č.p. 158.  

Kronika české školy uvádí: „Těžké byly za-
čátky. Učiteli svěřeny 82 děti. Měl učit. 
Nebylo třídy, nebylo pomůcek, nebylo nut-
ného vybavení, nebylo ani pera ani tužky. 
Pouze 82 dítky. Poněvadž místnosti nebylo, 
vyučoval pan učitel po způsobu americkém, 
chodil s dětmi do přírody, ještě štěstí, že 
bylo počasí příznivé, na sklizené již louky 
nad Chotyň směrem k Jitravě nebo Dörfle, 
podle dětí zvané Dolní Suché, shromáždil, 
posadil na trávníček kolem sebe své děti a 
počal s nimi vyprávěti. Však jaký to div? 
Velká většina řeči nové – české nerozuměla. 
Nezbývalo panu učiteli nic jiného, než roz-
hovorem učit děti česky. Takto je to po ně-
mecku, ale takhle se to řekne po našem, po 
česku! Vyučování jazyku českému muselo se 
věnovat téměř půl roku a pak teprve přikro-
čeno k částečnému rozšíření učiva. Pan sta-
rosta uposlechl výzvy správce školy a do tří 
dnů určenou místnost vyprázdnil. Ano i ele-
ktrické vedení nechal odstraniti, které 
ovšem muselo býti do místnosti navráceno. 
Světnice byla prázdná – ano v pravém slova 
smyslu prázdná. Kdo by do ní vstoupil, nepo-
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600 let od první písemné zmínky o naší obci 



znal by, že to má být třída k vyučování škol-
ních dětí.  Učitel vyprosil si tudíž na matiční 
škole v Liberci propůjčení školních lavic, 
které již byly co neupotřebitelné vyhozeny 
na půdu. Vybráno několik ještě trochu zdra-
vých (21), 2 tabule a 1 počítadlo.“ 
 

UŢ SEDMNÁCTÁ BENEFICE 
PRO GRABŠTEJN 

 Donizettiho operou Don Pasquale, scé-
nicky provedenou letos o předposlední srpno-
vé sobotě na dolním nádvoří Grabštejna, do-
vršilo se sedmnáct let benefičních koncertů 
pořádaných ve prospěch této národní kulturní 
památky. Benefice jsou v posledních letech 
připravovány sdružením, v němž spojily své 
síly obec Chotyně, město Hrádek nad Nisou a 
Luděk Vele, sólista opery Národního divadla. 
Sdružení sleduje tři záměry: představit  pří-
znivcům Euroregionu Nisa jednou ročně kla-
sickou operu ve špičkovém podání účinkují-
cích vesměs z Národního divadla v Praze, při-
spívat tak k oživování i popularizaci Grabštej-
na a získanými prostředky se podílet na re-
staurování tohoto historicky nejvýznamněji-
šího objektu v nejbližším okolí. 
 Na dosavadních sedmnácti beneficích 
vystoupilo jednotlivě 68 umělců (pochopitelně 
nejvíc bylo operních pěvců – 59) a čtyři sbory: 
vedle sboru Národního divadla a libereckých 
dětských těles  Severáček a Dětský sbor ZUŠ 
při Základní škole v Jabloňové ulici i nejpravi-
delnější benefiční účastník – Chrámový sbor 
kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou 
vedený Rolfem Bartoschem. 
 Kromě šesti koncertů, které měly na 
programu písňovou tvorbu a árie z domácích 
i světových oper, bylo na Grabštejně vidět a 
slyšet již devět oper. Dvakrát to byla Dvořáko-
va Rusalka a jednou jeho další dvě díla – Jako-
bín a Čert a Káča, dále Smetanova Prodaná 
nevěsta a Tajemství, Janáčkovy Příhody lišky 
Bystroušky, Rossiniho Lazebník sevillský, 
Pucciniho Bohéma, Mozartův Don Giovanni a 
letošní Donizettiho Don Pasquale. 
 Dolní nádvoří hradu letos zaplnilo 836 
příznivců opery, což znamená, že na dosavad-
ních 17 beneficí zavítalo celkem 11 974 divá-
ků. 
 Sedmnáct grabštejnských beneficí 
písemně pozdravila řada osobností, jako třeba 

Václav Havel, Miloš Forman, Pavel Dostál, 
Václav Jehlička, Mirek Topolánek či Přemysl 
Sobotka. Letos k nim přibyl ředitel Národního 
divadla Ondřej Černý, který ve svém pozdra-
vu připomněl i představení Maryši , v němž si 
s chotyňskými ochotníky zahráli pár měsíců 
po skončení druhé světové války dodnes ne-
zapomenutelní činoherci Národního divadla 
Jaroslav Průcha, Jaroslav Vojta a Jan Pivec. 
 Letošní výstava obrazů akademických 
malířů manželů Jaroslavy a  Jana Solovjevo-
vých (na hradě je k vidění do konce září) se 
stala už patnáctou expozicí připravenou v rá-
mci benefičních koncertů. Jako jejich před-
chůdci i oni dodrželi zvyk a budované Galerii 
sv. Barbory zanechali po jednom svém obra-
zu. 
 Počínaje letošním rokem Nadační fond 
angažovaných nestraníků v součinnosti s Be-
nefičními koncerty Grabštejn zřídil na podpo-
ru českých operních a komorních pěvců v se-
niorském věku Cenu Eduarda Hakena. Její 
první držitelkou se stala Marie Rathouská – 
Málková. Někdejší věhlasná sólistka liberecké 
opery ji převzala právě při letošní benefici. 
 Čistý výtěžek 17 benefičních koncertů 
přesáhl 2,5 miliónu korun. Také letos získané 
prostředky směřují na hrad. V současnosti 
jsou určeny na navrácení sňatého sgrafitového 
vlysu s dekorativními motivy na západní fa-
sádu hradu, na pořízení kovových lustrů do 
nově zrestaurovaného sálu ve východním kří-
dle hradu a na obnovení historického kladív-
kového klavíru z počátku 19. století. 
 Potěšitelné je, že mezi třemi desítkami 
sponzorů nechyběli ani letos sponzoři z naší 
obce . firma Svixi a Josef Dlouhý. Poděkování 
si zaslouží také občanské sdružení Svaz žen 
Chotyně, které se vynikajícím způsobem zho-
stilo občerstvení pro sponzory a čestné hosty, 
Marita Danková pečující o účinkující, Tělo-
cvičná jednota Sokol, která opět zapůjčila ži-
dle, stoly, ubrusy a nádoby, Veterinární zá-
kladně  Armády ČR za umožnění průchodu 
na hrad přes své prostory a za zapůjčení po-
třebného materiálu a v neposlední řadě správě 
hradu za spolupráci při organizaci koncertu. 
 Němčina a polština, které byly slyšet 
v hledišti, potvrzují, že benefiční koncerty 
jsou na prospěch české části trojzemí a před-
stavují vizitku Chotyně a Hrádecka pro při-
lehlé oblasti Německa a Polska. Tuto skuteč-
nost jistě potvrdí i příští benefice, která se 



uskuteční v sobotu 21. srpna 2010 a bude mít 
na programu Smetanovu Hubičku. 
      
    Karel Zeman, 
kronikář grabštejnských benefičních koncertů 

 

Cestujete hromadnou dopravou? Rádi 
byste ušetřili?  

IDOL nabízí slevy nejen pro žáky a 
studenty! 

Integrovaný dopravní systém IDOL na-
bízí moderní cestování hromadnými dopravní-
mi prostředky na území celého Libereckého 
kraje. Pokud si pořídíte opuscard, stane se 
pro Vás cestování příjemným zážitkem a na-
víc ušetříte peníze. 
IDOL přináší různé druhy slev. Zkuste si najít 
právě pro sebe tu nejvíce výhodnou. 

Pokud máte doma žáka do 15-ti let, lze 
s opuscard s nastaveným profilem „Žák-15“ u-
šetřit až 67,5% ze základního jízdného. Pokud 
Vaše dítě spadá již do kategorie „Student 15-
26 let“, může s opuscard s nastaveným profi-
lem „Student 15-26 let“ pořídit jízdné až s 25% 
slevou. Vaše děti již nestudují, cestujete kaž-
dodenně hromadnou dopravou právě Vy? I 
pro Vás tu máme výhodné jízdné. Na opus-
card lze pořídit časové sedmidenní nebo tři-
cetidenní jízdné, které Vám umožní neomeze-
né cestování ve zvolené relaci. Časové jízdné 
je velice výhodné oproti jednotlivému jízdné-
mu. Svoji finanční úsporu si můžete snadno a 
rychle spočítat pomocí tarifního počítadla na  
www.iidol.cz . 

Zkuste cestovat pohodlněji a výhod-
něji. Pořiďte si svoji opuscard právě nyní. 
IDOL tak bude šetřit i Váš čas a peníze. 

 

Skvělé výsledky našich 
sportovců 

 
Petr Řezníček – maďarský Hungaroring  
5. – 6. 9. 2009 – Přebor ČR Volná nad 600 
Tisková zpráva: 
Již start zadělal na drama, když vítěz kvalifikace a 
vedoucí muž průběžného pořadí Tomáš 
Milichovský „ulil“ start a musel absolvovat trest 
projetí boxovou uličkou. Na čele si mezitím 
vytvořil dostatečný náskok Petr Řezníček, jenž sice 
jel na stávkující Yamaze, na které mohl řadit pouze 
3, 4 a 5, navíc v posledním kole i s prasklým 
výfukem, nicméně tento jeho pomalu rozpadající se 
stroj, který ho provázel jeho úspěchy v celé kariéře 
volné třídy, mu udělal poslední službu a dovezl ho 

vítězně do cíle. Však si za to sklidil patřičné 
pohlazení doplněné polibkem od svého jezdce. 
Mezitím mocně finišujícímu Milichovskému se 
z cesty klidili soupeři, kteří až moc dobrovolně 
vzdávali souboj, navíc, když byl před ním a ziskem 
titulu již pouze jeho týmový kolega, bylo jasné, že 
vítězem Přeboru ČR bude právě Tomáš 
Milichovský, jenž si na závěr sezony dojel pro 2. 
místo. Pódium poté doplnil třetí Lukáš Fejt. Pro 4. 
místo si přijel nováček sezony Jiří Vališ, pátý 
naopak skončil inventář silnější volné, i letos skvěle 
jezdící David Valenta. 
 
Petrův dík z internetu: 
Děkuji všem, co mi letos pomáhali a vydrželi to se 
mnou (Lenko, rodino, kamarádi, zraněný kolego Pa-
vle, kolegové v práci a nadřízení..), sponzorům – libe-
reckým firmám PartsDepot a KRKmoto, dodavateli 
gum "Motopneu Hamlet", firmám BikesPlast, OKRA-
CING.cz, MCF.cz, Carbonrace, PSÍ Hubík,  Auto-
Hataš, P&N design, FUCHS oil, V.Z.V.směnárna a 
také obci Chotyně. Nesmím zapomenout na "strýce" 
Leoše Kožucha a jeho "cirkus" karavan a povzbu-
zování.. 
 

Blahopřejeme Petře k výbornému 
výsledku !!! 

 
Dopis p. Š. Kašparové, hlavní organizá-
torky Worldfestu na Grabštejně: 
Vážená paní starostko, 
dovolte mi Vám srdečně poděkovat za podporu 
a pomoc při organizaci 7. ročníku festivalu et-
nické, alternativní hudby a divadla WORLD-
FEST 2009 na hradě Grabštejně v Chotyni od 
4. do 6. září. 
Dovolte mi, abych Vašim prostřednictvím 
poděkovala cetyňským ženám za sladké 
pohoštění, které nám připravily u příležitosti 
setkání sponzorů, partnerů a hostů festivalu. 
Jsem ráda, že tato pomoc se stává takřka tradicí 
a moc si jejich pomoci a ochoty vážím. 
Sladkosti všem moc chutnaly, rovněž naši 
pořadatelé nepřišli zkrátka! 
Děkuji také za všechny organizátory a doufám, 
že naše příjemná spolupráce bude pokračovat i 
v příštím roce. 
   Štěpánka Kašparová, Kult. ag. ŠtěK 
 

Vakcinace proti vzteklině 
středa 23. 9. 2009 od 17.15 do 17.45 hodin  

u autobusové zastávky u Jednoty 

- s sebou očkovací průkaz 

 

http://www.iidol.cz/


Cena za vakcinaci: 

- na 1 rok   130,- Kč 

- na 2 roky  250,- Kč 

- vzteklina a ostatní infekční nemoci  

350,-Kč 

Zájemcům o odčervení psa je možné přípra-

vek prodat při vakcinaci. Cena preparátu je 

na každých 10 kg hmotnosti 35,- Kč. 

 

Rady veterináře: 

- jeden týden před očkováním doporučuje-

me psy odčervit 

- v den očkování a 3 dny po očkování psy 

nekoupat, nezatěžovat 

   MVDr. A. Šebestová 
 

KONTEJNERY 
Během měsíce října opět necháme přistavit na 
obvyklá místa kontejnery. Prosím, neházejte 
do nich zelený odpad, na který je kontejner u 
hasičárny. Do tohoto kontejneru na zelený od-
pad ale nepatří silné větve. Pokud máte do-
ma silné větve a nemáte je kde spálit, dovez-
te je na plochu po mlýnu k velkému ohništi 
a my je postupně spálíme. 
 

KINO CHRASTAVA 
čtvrtek 17.9. ve 20 hod. GRAN TORINO 

úterý 22.9. ve 20 hod. PŘÍPAD NEVĚRNÉ 

KLÁRY 

úterý 29.9. v 18 hod. POŽÁR V KOCOUR-

KOVĚ a jiné pohádky 

úterý 29.9. ve 20 hod. OPERACE DUNAJ 

 

UZAVŘENÍ MOSTU NA 

GRABŠTEJN JE PRODLOUŢENO 

DO 14. ŘÍJNA 2009. 

 

DOŢÍNKY 2009  
19. září 2009  

14.00 – 20.00 hodin  

Hasičská louka, Hrádek n.N. 
Výstava zemědělské techniky a zvířectva. 

Výstava chovatelů. 

Prodej zemědělských produktů. 

Řemeslné tržiště. 

Prezentace spolků. 

14 16 hodin VOBUTÝ (country) 

16 – 16.30 pěvecké vystoupení žen (Polsko) 

16.30 – 17.30 Yama Hayca (reggae – polská 

kapela) 

18 – 20 TORZO Brno – Charlie (country) 

 

Doţínkový ekoden 10 – 17 hodin 
- výroba dožínkových věnečků,  filcování 

ovčí vlny, malování kamínků,  výroba zvířátek 

ze šišek, dekorace bavlněných nákupních 

tašek, prezentace zahradnických, 

truhlářských a řezbářských nástrojů 

 

5. výstava psů 

VOŘÍŠKIÁDA 
z Chrastavy a okolí, kterou pořádá pro ob-

čany Zákl. kyn. org. v Chrastavě 

20. září 2009 od 9 hodin 
Na výstavu zveme voříšky, psy bez PP a je-

jich křížence. Při vstupu na cvičiště předlo-

žit vet. osvědčení o očkování psa (psinka, 

parvoviroza, vzteklina), očkování nesmí být 

mladší 21 dnů a starší 1 roku. 

Poplatek za přihlášeného psa 60,- Kč. 

Posuzování: Voříšek, Pes bez PP, Nej dvoji-

ce, „Nejošklivější“ voříšek, Nejstarší pes 

výstavy. 

Ukázka výcviku psů, představení adopcí 

chrtů z Irska a jiných zemí. 

Dárky pro všechny pejsky soutěţící, po-

háry pro vítěze + hodnotné cveny od spo-

lečnosti DIBAQ a.s.. Občerstvení pro psy 

i páničky zajištěno. 

 

Veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva 
V úterý 22. září od 18 hodin v restauraci 

CLUB. 

Program: 

1/ Bezúplatné převody pozemků od PF 

2/ Prodeje pozemků 

3/ Příspěvek na sportovní činnost 

4/ Hospodaření obce k 31. 8. 2009  

5/ Zvýšení nájmů v obecních bytech 

6/ Schválení věcných břemen - výstavba 

 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 

MK ČR E 11 793. 


