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¤eka se postarala o dal‰í bezesné noci
Po necelém roce houkaly sirény hasičů opět kvůli hrozící řece. Zatímco výstrahy meteorologů na začátku
července se nevyplnily, o tři týdny později se vytrvalý déšť a stoupající hladina v Nise postaraly o dvě 
bezesné noci obyvatel bydlících u řeky.

Déšť v Jizerských horách naštěstí ustal v pravou chvíli. Řeka v Hrádku se několikrát dotkla třetího 
povodňového stupně. A přesně ukázala, kde jsou po loňském roce nejslabší místa. Řeka se poté, co si 
v loňském roce upravila koryto, chová jinak než v minulosti. Zatímco v Doníně letos žádné nebezpečí ne-
hrozilo, o kus dál v Loučné se začala voda vylévat z koryta už při výšce 200 cm. 

Po čtvrtečním poledni 21. 7. už byla nervozita obyvatel za lávkou U Koruny obrovská. Není se co divit.
Toto místo je v Hrádku nejkritičtější. Sliby Povodí Labe o úpravě koryta v těchto místech zůstaly nenapl-
něny. Po loňských povodních stroje vyhrnuly kameny z řeky a vytvořily hráz, která měla zabránit rozlé-
vání vody do zahrad v Loučné. Břehy ale nebyly nijak zpevněny. Obavy, že se takto vytvořené břehy pro-
trhnou, se nakonec naplnily a voda se opět rozlila až k domům. Jen díky tomu, že se další vzestup hladiny
zastavil, nedošlo k větším škodám. Dalším problémem, který zůstal nevyřešen, je množství stromů, které
se po zvednutí hladiny vody ocitnou v proudu a hrozí vyvrácením. Pro místa pod lávkou U Koruny by měl
vyvrácený strom kritické důsledky. Další překážkou v toku řeky je vysoko položené potrubí kanalizace 
několik metrů za lávkou U Koruny. Pokračování na straně 3

Silnice Trojzemím:
poslední úsek 
za dva roky

Zdá se, že nekonečná jednání a několi-
kerá zahájení stavby mezinárodní sil-
nice Trojzemím jsou u konce. Poté, co 
se začal v loňském roce stavět polský
úsek silnice, zbývalo vyřešit otázku fi-
nancování a stavby hraničního mostu
přes Nisu mezi Německem a Polskem. 
V jednání nastal velký pokrok, který vy-
ústil nejen v podepsání smlouvy, ale
dokonce k výběru zhotovitele stavby.

V úterý 19. července byla ve Wroclavi
v rámci 12. zasedání smíšené komise
Výstavba silničního spojení v rámci 
Euroregionu Nisa mezi městy Bogaty -
nia, Hrádek nad Nisou a Zittau pode -
psána dohoda o výstavbě a údržbě hra-
ničního mostu mezi Zittau a Sieniawkou
na Lužické Nise. Dohodu za Svobodný
stát Sasko podepsal ministr hospodář-
ství, práce a dopravy Sven Morlok a za
Dolní Slezsko maršálek Dolnoslezského
vojvodství Rafal Jurkovlanec.

Podle informace představené na jed-
nání Romanem Glowaczevským, ředite-
lem Dolnoslezské správy silnic a železnic,
spojí nový most německou silnici B178 
s vojvodskou silnicí 354 a bude 183 m
dlouhý (německý úsek 128 m, polský
úsek 55 m). Odhadované projekční ná-
klady jsou 30 mil. zlotých (cca. 7,5 mil eur)
a budou ze 70 % financovány Saskem 
a z 30 % Dolním Slezskem.

Důležité je, že již probíhá soutěž 
na dodavatele stavby. Byla zahájena 
21. června a 3. srpna uplyne lhůta pro
odevzdání nabídek. Předpokládaná
doba výstavby jsou dva roky, lze tedy
očekávat, že hraniční most a také celý
nový úsek mezinárodní silnice budou
zprovozněny do konce roku 2013.

Pokračování na straně 3

V prázdninovém čísle:
— Opravy mostů
— Kamiony ve Václavicích
— Parkování v centru města
— Rozhovor s M. Řeháčkem
— Historický průvod
— Hrádecké slavnosti
— Kalendárium

Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: strupl@branatrojzemi.cz, tel./fax: 725 357 278
nebo písemně na MěÚ, paní Vinšová. Můžete také využít schránku  ve vstupní chodbě MěÚ. Internetová
podoba časopisu vychází na www.hradek.cz. Uzávěrka zářijového čísla je 25. 8. 2011. Časopis se 
objeví na pultech prodejen okolo 7. 9. 2011.



2 ãervenec–srpen 2011

Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
10. schůze rady města
10. schůze rady města v roce 2011, konaná dne 25. května, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila vyhodnocení hospodářských výsledků za rok 2010 jednotlivých

příspěvkových organizací a schvaluje příděly do rezervních fondů 
a fondů odměn ze zlepšených hospodářských výsledků a převedení 
záporných výsledků hospodaření do hospodářských výsledků součas-
ného roku

— po projednání schválila uzavření dohody o uznání dluhu a splátkovém
kalendáři se společností ČSAD Liberec, a. s., doplněnou o úhradu 
běžných splátek 

— schválila dotaci na přípravu na sezonu 2011 v cyklistice panu Jiřímu 
Novákovi ve výši 5 500 Kč, která bude hrazena z příspěvkového pro-
gramu na reprezentaci, propagaci a kulturní akce ve městě 

— schválila přihlášení města Hrádek nad Nisou do soutěže Stavba roku 
Libereckého kraje s akcemi Revitalizace historického centra města 
a Rekonstrukce Multifunkčního centra

— schválila výběr nejvhodnější nabídky ve výši 106 380 Kč vč. DPH na 
akci Rekonstrukce podlah garáží SDH Hrádek nad Nisou, a to firmu 
SAPAN Semily

— bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci Zho-
tovení PD ul. Smetanova – oprava komunikace a chodníků Hrádek nad 
Nisou.

— schválila výběr nejvhodnější nabídky na akci Zhotovení projektové do-
kumentace opravy komunikace a chodníků v ul. Smetanova, a to SUDOP
PRAHA ve výši 34 560 Kč vč. DPH

— schválila vyloučení uchazeče Integra stavby, a. s., a to pro nesplnění 
zadávacích podmínek na veřejnou zakázku s názvem Oprava ulic 
a mostů po povodních 2010 (D, E, F, H, I, J), a to z účasti v zadávacím
řízení uvedené veřejné zakázky, kde se uchazeč přihlásil do funkčních
celků (částí zakázky) D, E, F, H, I, J

— schválila vyloučení uchazeče Technické služby města Liberce, a. s., a to
pro nesplnění zadávacích podmínek na veřejnou zakázku s názvem
Oprava ulic a mostů po povodních 2010 (D, E, F, H, I, J), a to z účasti 
v zadávacím řízení uvedené veřejné zakázky, kde se uchazeč přihlásil 
do funkčních celků (částí zakázky) H a I.

— schválila výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Alpine Bau CZ, s. r. o., na
veřejnou zakázku s názvem Oprava ulic a mostů po povodních 2010 (G),
pro funkční celek (část zakázky) D uvedené veřejné zakázky

— schválila výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Skanska, a. s., na veřej-
nou zakázku s názvem Oprava ulic a mostů po povodních 2010 (G), pro
funkční celek (část zakázky) E uvedené veřejné zakázky

— schválila výběr nejvhodnější nabídky uchazeče STRABAG, a. s., na ve-
řejnou zakázku s názvem Oprava ulic a mostů po povodních 2010 (G),
pro funkční celek (část zakázky) F uvedené veřejné zakázky

— schválila výběr nejvhodnější nabídky uchazeče STRABAG, a. s., na ve-
řejnou zakázku s názvem Oprava ulic a mostů po povodních 2010 (G),
pro funkční celek (část zakázky) H uvedené veřejné zakázky

— schválila výběr nejvhodnější nabídky uchazeče EUROVIA CS, a. s., na 
veřejnou zakázku s názvem Oprava ulic a mostů po povodních 2010 (G),
pro funkční celek (část zakázky) I uvedené veřejné zakázky

— schválila výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Alpine Bau CZ, s. r. o., na
veřejnou zakázku s názvem Oprava ulic a mostů po povodních 2010 (G),
pro funkční celek (část zakázky) J uvedené veřejné zakázky

— schválila vyloučení uchazeče SaM silnice a mosty, a. s., v rámci zadáva-
cího řízení na veřejnou zakázku s názvem Oprava ulic a mostů po po-
vodních 2010 (G)

— schválila výběr nejvhodnější nabídky uchazeče M-SILNICE, a. s., na 
veřejnou zakázku s názvem Oprava ulic a mostů po povodních 2010 (G)

— schválila vyčlenění prostředků v návrhu rozpočtu města na rok 2012 
a 2013 pro předfinancování celkových výdajů dvou po sobě následují-
cích kalendářních čtvrtletí, ve kterých má město Hrádek nad Nisou 
nejvyšší výdaje v rámci projektu Protipovodňová ochrana a odstranění
povodňových škod Hrádek n. N. – Zittau, resp. jsou tyto výdaje ve výši
299 536 eur, tj. 7 039 096 Kč při kurzu 23,5 Kč / 1 EUR

— schválila vyčlenění prostředků na zabezpečení vlastního podílu spolu -
financování ve výši 10 % z celkových nákladů projektu v návrhu rozpo-
čtu města na rok 2012 a 2013 v rámci projektu Protipovodňová ochrana 

a odstranění povodňových škod Hrádek n. N. – Zittau, resp. výdaje na
spo lufinancování vlastního podílu jsou ve výši 67 853 eur, tj. 1 594 545,5 Kč
při kurzu 23,5 Kč / 1 EUR.

— schválila návrh podmínek pro realizaci projektu Protipovodňová ochrana
a odstranění povodňových škod Hrádek n. N. – Zittau, kdy lead partne-
rem projektu bude město Hrádek nad Nisou, projektovým partnerem
město Zittau, spolufinancování bude zajišťováno formou získání dotací
z dotačního programu OPPS Cíl 3 Sasko-Česko, žádost o dotaci bude 
podána v první polovině roku 2011 a finanční náklady projektu pro 
obě města nepřekročí částku 1 250 000 eur a česká strana nepřekročí
částku 680 tis. eur

— schválila zpracování a podání žádosti o dotaci na projektový záměr 
zaměřený na vybudování protipovodňového opatření s pracovním 
názvem Poldr v Oldřichově na Hranicích, kdy bude žádáno do programu
Ministerstva zemědělství pro rok 2011.

11. schůze rady města
11. schůze rady města v roce 2011, konaná dne 15. června, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila zřízení odborné komise rady města se pro práci s mládeží. 

Schválila obsazení komise pro práci s mládeží ve složení: Mgr. Ladi -
slava Jurková, Lenka Palasová, Blanka Trnková, Mgr. Jana Ryšánková 
a Mgr. Hana Prchlíková. Tajemníkem komise pro práci s mládeží 
je Mgr. Petr Grim, předsedkyní komise je Mgr. Hana Prchlíková.

— schválila poskytnutí finanční podpory Oblastní charitě Liberec ve výši 
40 tis. Kč jako příspěvek na částečnou úhradu nákladů provozu Domova
sv. Vavřince Chrastava pro rok 2011 

— jmenovala Mgr. Šárku Jeníčkovou členkou sociální a bytové komise rady
města s účinností od 13. 6. 2011

— schválila uzavření smlouvy o nákupu sociálních služeb na podporu 
protidrogové politiky od o. s. ADVAITA Liberec pro rok 2011 v celkové
částce 22 488 Kč

— schválila poskytnutí finančního příspěvku z Grantového programu 
města Hrádek nad Nisou na rok 2011, část Příspěvkový program obnovy
majetku, ve výši 50 000 Kč pro sdružení Bicom Fight centrum Liberec na
opravu tréninkových prostor. Schválila vyhlášení II. Výzvy k podání 
žádosti o dotaci z Grantového programu města Hrádek nad Nisou na
rok 2011, část Příspěvkový program obnovy majetku, která je vyhlašo-
vána v termínu od 1. 7. 2011 do 5. 9. 2011.

— schválila pro realizaci stavebních úprav – zednické práce na objektu 
ZŠ Donín firmu KUKLA STAVO, s. r. o., za max. cenu 147 037 Kč 
vč. DPH 

— schválila pro realizaci stavebních úprav – malby a nátěry na objektu 
ZŠ Donín firmu Jaroslav Mrázek za cenu 137 273 Kč (není plátce DPH) 

— souhlasila s pořádáním prodejních trhů pana Václava Chaloupky 
— schválila vyloučení uchazeče AZ Sanace, a. s., a to pro neprokázání 

profesních kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu v rámci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Oprava ulic a mostů
po povodních 2010 (A, B, C)

— schválila výběr nejvhodnější nabídky pro Část I (A – most „U Nývltů“ 
a C – most „U Wienerů“) uchazeče ALPINE Bau CZ, s. r. o., na veřejnou
zakázku s názvem Oprava ulic a mostů po povodních 2010 (A, B, C)

— schválila výběr nejvhodnější nabídky pro Část II (B – lávka „U Koruny“)
uchazeče SDS EXMOST, spol. s r. o., se na veřejnou zakázku s názvem
Oprava ulic a mostů po povodních 2010 (A, B, C)

— zamítla námitky firmy Integra Stavby, a. s., proti vyloučení z účasti 
a proti výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku Oprava ulic a mostů po povodních 2010 (D, E, F, H, I, J) části
D, E, F, H, I a J

— schválila zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo na veřej-
nou zakázku na stavební práce Oprava ulic a mostů po povodních 2010
(ucelené části K, L, M) dle předloženého návrhu:
Část K – SO 103 Rekonstrukce ulice Tovární

– SO 115 Rekonstrukce ulice V Rokli
Část L – SO 107 Rekonstrukce ulice Hartavská a U Bažin

– SO 116 Rekonstrukce ulice Lidická
– SO 121/II Obslužná komunikace Kristýna jih II. a III. část

Část M– SO 110 a Rekonstrukce ulice Souběžná
— schválila provedení dodatečných stavebních prací a terénních úprav na

objektu DPS, Žitavská 670, Hrádek nad Nisou s tím, že práce nesouvisejí
s původním rozsahem stavby podle projektové dokumentace zpraco-
vané společností Energy Benefit Center, o. p. s., a to v celkové výši 
698 417 Kč vč. DPH.
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Silnice Trojzemím: poslední úsek za dva roky
Dokončení ze strany 1

Na česko-polském úseku se intenzivně staví. Měl by být dokončen 
v listopadu 2011 a poté předán do užívání. 

„Dokončení investice je dobrou zprávou nejenom pro Hrádek, Boga-
tynii a Zittau, ale také pro Liberecký kraj a celý Euroregion Nisa. Před-
pokládáme, že tato investice do regionu přitáhne nové investory 
a přispěje k vytvoření nových pracovních míst,“ říká starosta města 
Martin Půta. Vít Štrupl

4. mimořádná schůze rady města
4. mimořádná schůze rady města v roce 2011, konaná dne 22. června, se 
zabývala těmito záležitostmi:
— schválila navržení a použití finančních prostředků z rozpočtu města 

a rozpočtového výhledu města na zajištění vlastního podílu projektu 
Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Hrádek nad Nisou, který byl
podpořen z programu EFEKT 2011, administrovaného Ministerstvem
průmyslu a obchodu

— na základě jednání a vzhledem k požadavkům Národního památkového
ústavu, ze kterých vyplývá požadavek na zpracování původního návrhu
studie stavby Azyl, zadává zhotovení původní studie ještě před zaháje-
ním řádných jednání o úpravě objektu.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
6. zasedání zastupitelstva města
6. zasedání zastupitelstva města v roce 2011, konané dne 22. května, se 
zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo prodej objektu č. p. 428 (budova bývalého kina) včetně za-

stavěného pozemku č. 625 o výměře 951 m2 v k. ú. Hrádek nad Nisou
za minimální cenu 2,5 mil Kč a přilehlých pozemků 626/1 o výměře
685 m2 a 629/1 o výměře 219 m2 za cenu dle IP (350 Kč/m2 – cel-
kem 316 400 Kč) a za dodržení následujících podmínek:
a) přidělování nájemních bytů po dobu 10 let od pravomocného uve-

dení objektu do užívání po dokončení rekonstrukce bude v kompe-
tenci města Hrádek nad Nisou

b) nebytové prostory bude mít město Hrádek nad Nisou pronajaty 
na dobu 20 let od pravomocného uvedení do užívání za smluvní
nájem obvyklý v čase a místě s možností pronájmu třetí osobě

c) prodej proběhne formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která
bude naplněna po získání pravomocného stavebního povolení na
přestavbu na sociální byty na základě nabídky od fy PIKESOFT, s. r. o.,
za celkovou kupní cenu 2 816 400 Kč 

— schválilo koupi nemovitostí vytyčených geometrickým plánem č. 1182-
160/2011, a to: pozemek označený jako st. parc. č. 6/3 o výměře 111m2,
zastavěná plocha a nádvoří, budovu bez čísla popisného nebo evi-
denčního nacházející se na pozemku st. parc. č. 6/3, se způsobem 
využití jiná stavba za dohodnutou kupní cenu ve výši 500 000 Kč 
(budova bývalé „pekárny“ ve dvoře č. p. 71 na Horním náměstí 

— schválilo Závěrečný účet města za rok 2010 včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 
s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření
a doporučuje přijmout tato opatření:
a) zařadit dokončený dlouhodobý majetek v souladu s účetními před-

pisy
b) majetek zatížený zástavním právem evidovat na samostatných

účtech
— schválilo záměr na sjednocení vedení účetnictví příspěvkových orga-

nizací a uložilo finančnímu odboru připravit na další jednání zastupi-
telstva města vypsání výběrového řízení na pozici účetní pro příspěv-
kové organizace

— schválilo delegaci pana Josefa Horinky, místostarosty města, na jed-
nání valné hromady společnosti Kristýna, a. s. Uložilo panu Horinkovi
navrhnout na jednání valné hromady společnosti Kristýna, a. s., do
funkce předsedy představenstva této společnosti ing. Radka Petra 
a dále do funkce člena představenstva MUDr. Radomíra Sekvarda 
a pana Petra Dlouhého a dále pak hlasovat pro jejich zvolení. Uložilo
panu Horinkovi navrhnout na jednání valné hromady společnosti 
Kristýna, a. s., do funkce předsedy dozorčí rady této společnost 
pana Václava Krejčíka a dále do funkce člena dozorčí rady pana 
Miroslava Řezníčka a pana Václava Růžičku a dále pak hlasovat pro 
jejich zvolení.

— uložilo panu Horinkovi navrhnout na jednání valné hromady společ-
nosti, aby uložila představenstvu společnosti následující úkoly: zajistit
obnovu majetku společnosti, zajistit úpravu a řádnou údržbu prona-
jatých ploch, zajistit rozšíření nabídky společnosti jak vůči ubytovaným,
tak i vůči ostatním návštěvníkům rekreačního areálu a zavádět opat-
ření, která povedou k rozšíření sezony v areálu mimo červenec a srpen.  

— schválilo odměny členů statutárních orgánů na další funkční období
takto:

Předseda představenstva 30 000 Kč/měsíc
Člen představenstva 30 000 Kč/rok
Předseda dozorčí rady 10 000 Kč/rok
Člen dozorčí rady 5 000 Kč/rok

— schválilo smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Hrá-
dek nad Nisou se společností C. J. AUDIT, s. r. o., s platností do konce
roku 2014 a s možností výpovědi obou smluvních stran do 30. 4. běž-
ného roku 

— schválilo postup výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky
s názvem Nakládání s odpady ve městě Hrádek nad Nisou

— schválilo provedenou anketu konanou ve Václavicích a na Uhelné.
Schválilo smlouvu o kompenzaci hornické činnosti v rozšířeném 
dobývacím prostoru Václavice II mezi městem Hrádek nad Nisou
a Pískovnami Hrádek, a. s., v souladu s kladným vyjádřením konané
ankety. 

— vzalo na vědomí projektový záměr města Hrádek nad Nisou a souhlasí
s podanou žádosti o dotaci na projekt Protipovodňová ochrana a od-
stranění povodňových škod Hrádek n. N. – Zittau z programu Cíle 3
ČR-Sasko, kde je žadatelem a zároveň Leadpartnerem město Hrádek
nad Nisou a projektovým partnerem je město Zittau

— schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, o stanovení ve-
řejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích
přístrojů, videoloterijních terminálů (ILV) nebo jiných technických 
herních zařízení povolených Ministerstvem financí podle jiného práv-
ního předpisu zakázáno s účinností dnem vyhlášení.

¤eka se postarala o dal‰í bezesné noci
Dokončení ze strany 1

Ihned po poklesu hladiny byla dohodnuta opatření, která musí být
provedena v nejbližší době. Povodí Labe zajistí vyhrnutí kamenů z koryta
pod lávkou U Koruny, břeh zpevní většími kameny a několika panely. 1500
pytlů s pískem, které byly použity pro zajištění objektů před vodou, bude
přesunuto do tohoto místa a do doby, než bude realizována definitivní
úprava koryta řeky, zpevní vybudovaný břeh.

Nebezpečné stromy na břehu řeky mají být vykáceny co nejdříve.
Město bude usilovat o co nejrychlejší vydání potřebného souhlasu s ká-
cením od odboru životního prostředí Magistrátu města Liberce. V pon-
dělí 25. července byl odeslán dopis na společnost SVS se žádostí o úpravu
kanalizační roury v korytě řeky.

Bohužel, zásadní úpravy řeky budou probíhat až v následujících dvou
letech. Povodí Labe v současnosti připravuje projektovou dokumentaci
na konečné úpravy Nisy. V prvním srpnovém týdnu proběhne první jed-
nání k této projektové dokumentaci pro úsek od Dolní Suché po Trojmezí.
Je smutným faktem, že rok po povodních se chystá projektová doku-
mentace a řeka mezitím znovu ohrožuje obyvatele měst a obcí na jejím
břehu. Zvláště ve srovnání s německými sousedy, kde jsou břehy již delší
dobu opravené. „Ani já nejsem spokojen s rychlostí projektových příprav,
jednat proto budeme i s generálním ředitelstvím Povodí Labe,“ dodává
starosta města Martin Půta. Vít Štrupl
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Stavební firmy zaãnou
opravovat zniãené mosty
Opravy mostů a komunikací v Hrádku nad Nisou poškozených povodní
v loňském roce rozdělilo město Hrádek nad Nisou do několika etap. 
V červenci byla uzavřena první výběrová řízení na dodavatele staveb. 
Ve čtvrtek 22. července v 10 hodin byly podepsány první smlouvy. 

V první fázi se budou rekonstruovat mosty v Doníně „U Nývltů“, 
v Loučné „U Wienerů“ a lávka pro pěší „U Koruny“. Oprava čeká také 
protrženou hráz na Kristýně. Ve výběrových řízeních bylo dosaženo 
příznivých cen, které v součtu jen o málo přesahují polovinu částky 
vypočítané projektantem. 

Most v Loučné „U Wienerů“ čeká jen menší oprava spočívající v dopl-
nění vymletého materiálu, opravě vozovky nad tímto místem a výměně
zábradlí. Most „U Nývltů“ bude vzhledem k rozsahu poškození a s ohle-
dem na případné další povodně zcela zbourán. Na jeho místě bude po-
staven nový most, který je navržen tak, aby v případě zvýšených průtoků
vody netvořil zbytečnou překážku v toku Nisy. Most bude mít jen jedno
pole, bez středového pilíře. Ve výběrovém řízení byla jako zhotovitel
stavby vybrána firma ALPINE Bau CZ, s. r. o., Valašské Meziříči s nabíd-
kovou cenou 5 995 962 Kč. To je značná úspora oproti ceně předpoklá-
dané projektantem 12,2 mil. Kč. O zakázku se ucházelo 17 společností.

Studii nové lávky „U Koruny“ jsme přinesli v minulém vydání HRÁ-
DECKA. Lávka zavěšená na ocelových lanech umožní zvětšit průtočný pro-
fil řeky, navíc její rozpětí bude větší než u stávající lávky. Dá se ale i říci,
že stavba samotná bude ozdobou města.

Dodavatelem stavby bude společnost SDS EXMOST, spol. s r. o., Brno,
s nabídkovou cenou 7 676 759 Kč, která je bezmála o 3 mil. Kč nižší než
cena předpokládaná projektantem. O zakázku se ucházelo 16 společností.

Hráz nádrže na Kristýně byla loňskou povodní rozebrána v délce 
cca 50 m, ve směru kolmém na hráz činí délka průrvy asi 40 m. Hloubka
průrvy pod úrovní koruny hráze dosahuje až 5 m. Průrva je dodnes nej-
více viditelným mementem loňské povodně. Protržená hráz bude obno-
vena v původním rozsahu od hladiny v nádrži až po pravý břeh Lužické
Nisy. Na hrázi bude v původním vedení obnovena cyklistická stezka s po-
vrchem tvořeným kamennou dlažbou do betonu. Pro neškodné trvalé
převádění trvalých malých průtoků objektem hráze je navržen požerák,
kterým bude zároveň umožněno regulování hladiny v nádrži. Součástí
prací na Kristýně budou i rekonstrukce obslužné komunikace v jižní části
areálu a přístupové komunikace na ochranné hrázi. Dodavatelem stavby
byla vybrána společnost M-SILNICE, a. s., Pardubice, která nabídla cenu
11 385 426 Kč. Projektantem předpokládaná cena byla 24,48 mil. Kč. 
O zakázku se ucházelo 12 společností.

Rekonstrukce mostů budou zahájeny po podpisu smluv. Opravy na
Kristýně začnou po skončení letní turistické sezóny. Dodavatelé staveb
budou mít na dokončení 160 dnů od předání staveniště.

Všechny uvedené rekonstrukce budou hrazeny z účelové dotace Mi-
nisterstva pro místní rozvoj určené na odstraňování následků loňských
povodní. Dotace pokryje 90 % nákladů, 10 % bude město krýt z vlastního
rozpočtu. 

Naopak se zdrží plánované opravy komunikací. Jeden z vyloučených
uchazečů o zakázku se obrátil k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Vít Štrupl

Ekonomické okénko
Daňový kalendář (neobsahuje daně spotřební, energetické a biopaliva)

1. 8. daň z příjmu
– odvod daně vybírané srážkou za červen 2011

8. 8. zdravotní pojištění
– odvod zálohy OSVČ za červenec 2011

22. 8. sociální pojištění
– odvod zálohy OSVČ za červenec 2011
– odvod pojistného za zaměstnance za červenec 2011
zdravotní pojištění
– odvod pojistného za zaměstnance za červenec 2011
daň z příjmu
– odvod sražených záloh ze závislé činnosti za červenec 2011

25. 8. daň z přidané hodnoty
– přiznání + odvod za červenec 2011

31. 8. daň z příjmu
– odvod daně vybírané srážkou za červenec 2011
daň z nemovitosti
– odvod 1. splátky daně u rolníků při dani vyšší než 5 000,-

8. 9. zdravotní pojištění
– odvod zálohy OSVČ za srpen 2011

Konec výmluv na osobu blízkou:
– od 1. 1. 2012 by měla platit novela tzv. zákona o silničním provozu. 

Nejvýraznější změnou je povinnost zaplatit pokutu pro majitele vo-
zidla a nikoli pro řidiče. Výjimkou budou případy, kdy majitel prokáže,
že mu bylo auto ukradeno nebo ho právě převádí na někoho jiného. 

Povinné denní svícení v EU:
– povinné denní svícení: Česká republika, Dánsko, Estonsko, Lotyšsko,

Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko
– povinné denní svícení pouze mimo obec: Finsko, Maďarsko, Itálie,

Francie
– doporučené denní svícení: Rakousko, Bulharsko, Lucembursko

Obce mohou zakázat videoterminály:
– město Chrastava obhájilo 14. 6. 2011 před Ústavním soudem svoji

obecně prospěšnou vyhlášku, která rozmístění terminálů v obci upra-
vuje. Obce tak nyní mohou regulovat umístění videoloterijních termi-
nálů na svém území.

Informace pro obãany mající
závazek vÛãi mûstu 

za komunálním odpadem
Žádáme občany mající závazek vůči městu za komunálním odpadem, 
aby se dostavili na městský úřad k jeho dořešení. Jako vstřícný krok vůči
lidem, kteří mají se splácením svých závazků problémy, navrhujeme 
následující postup:   
1. Prominutí 50 % penále – pokud poplatníci uhradí celý svůj dluh za

komunálním odpadem do 30. 9. 2011, správce daně jim promine 
50 % penále. Výši dluhu je možné si ověřit na finančním odboru, 
tel. 482 411 451, u paní Šafaříkové. Pokud občan požádá o splátkový
kalendář, musí nejdříve uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč na 
podatelně MěÚ a poté mu je vystaven splátkový kalendář.

2. Možnost odpracovat si dlužnou částku – město může přijmout dluž-
níky na dohodu o provedení práce a po odpracování prací na údržbě
a úklidu města umožní provedení vzájemného zápočtu platu dluž-
níka proti pohledávce za místními poplatky (zde navrhujeme termín
do 30. 6. 2012).

3. Pokud dlužníci nevyužijí žádnou z nabízených možností, jak svůj 
závazek vůči městu uhradit, má správce daně za to, že není možné
pohledávku vůči dlužníkům odepisovat, a naopak bude vymáhána
např. i během dědického řízení.

Během měsíce října 2011 správce daně prověří všechny poplatníky 
a seznam dlužníků bude předán na Exekutorský úřad JUDr. Soni Kara-
sové. 
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Podpofite Hrádek 
v soutûÏi o stavbu roku!
Liberecký kraj vyhlásil sedmý ročník soutěže o stavbu roku. Letos se má
čím chlubit i Hrádek nad Nisou. Do soutěže přihlásil hned dvě stavby: 
Revitalizaci historického centra města a Multifunkční centrum Brána 
Trojzemí. Z 11 přihlášených staveb bude vybírat odborná jedenáctičlenná
porota. O ceně sympatie občanů Libereckého kraje ale rozhodne veřej-
nost. Pokud chcete podpořit jeden z hrádeckých projektů a dát mu svůj
hlas, můžete tak učinit na internetových stránkách Libereckého kraje nebo
jednoduše využít odkazu na internetových stránkách města Hrádek nad
Nisou. Hlasovat je možné do 31. 8. 2011. 

Václavicemi budou
do záfií jezdit desítky
kamionÛ dennû

Přes důrazné protesty vedení města i obyvatel Václavic projíždějí od 
loňského listopadu touto částí města kamiony zásobující chrastavský 
závod Benteler. Od té doby se totiž v Chrastavě opravuje Pobřežní ulice.
To nejhorší ale obyvatele Václavic teprve čeká. Od 19. července je i pro-
vizorní most přes Jeřici v Chrastavě uzavřen a kamiony začaly Václavicemi
jezdit oběma směry. Řešení, které mělo být podle původních předpo-
kladů jen dočasné po dobu opravy mostu, nakonec podle všeho potrvá
do zprůjezdnění Pobřežní ulice v Chrastavě, ke kterému dojde asi za 
půldruhého měsíce. 

Původní náhradní most přes Jeřici podle vyjádření statiků nevydržel 
10 měsíců trvající zátěž způsobenou přetíženými kamiony. Na jeho místě
byl sice 26. července postaven most nový, ale kamiony na něj nesmí. 
Nejprve z obav před jeho poškozením a nakonec proto, že dle vyjádření
statika je jeho maximální zatížení 7,5 t, jak uvedl náměstek hejtmana 
odpovědný za dopravu Martin Sepp na setkání se starostou Martinem
Půtou a předsedkyní Osadního výboru Václavice Ivou Červenou ve čtvr-
tek 28. července. Tím padla naděje Václavických, že dokáží toto rozhod-
nutí změnit a kamiony se alespoň v jednom směru obci vyhnou. Naděje
přitom svitla zvláště potom, co byla společnost Benteler ochotna při-
stoupit na dohodu o spoluzodpovědnosti za most. 

Co konkrétně znamená objížďka pro nákladní dopravu pro Václavice?
Především průjezd až 140 kamionů denně. V obci, kterou prochází silnice
III. třídy, na mnoha místech zúžená díky mnoha zatáčkám nebo v dů-
sledku loňských povodní. Dále bezprostřední ohrožení chodců a cyklistů,
protože v obci není nikde chodník. Na mnoha místech zničení vloni 
opravené vozovky. A také poměrně značné zdržování. Protože v obci 
se na řadě míst dva kamiony mohou potkávat jen velice obtížně nebo 
vůbec, je na obou koncích obce umístěn semafor, umožňující průjezd 
jen jedním směrem. Protože ale nastavený 13minutový interval nezabrá-
nil potkávání kamionů v obci, bude muset být prodloužen. A jelikož 
platnost semaforů nelze omezit jen pro nákladní vozidla, zdržení pocítí
všichni řidiči. 

Přes snahu vedení města i osadního výboru a několikerá jednání s vlast-
níkem silnice, kterým je Krajská správa silnic Libereckého kraje, to vypadá,
že kamiony Václavicemi jezdit budou. Město se v této situaci zřeklo
 jakékoliv zodpovědnosti za případné problémy, život a zdraví obyvatel 
či případné poškození nemovitostí ve Václavicích. Vedení města Hrádek
nad Nisou toto rozhodnutí vnímá jako upřednostnění zájmů vlastníka 
nového provizorního mostu a dále jako upřednostnění zájmu privátní
firmy před zájmy cca 400 obyvatel Václavic.

Řidiči kamionů navíc nedodržují omezení rychlosti. Ve čtvrtek 28. čer-
vence Martin Sepp přislíbil častější kontroly Policií ČR. Od 1. srpna na-
štěstí začne platit nový zákon, který umožní městské policii opět měřit
rychlost bez upozornění dopravní značkou. „Strážníci zkoušeli kamiony
kontrolovat i dříve, ale za upozorněním o měření rychlosti si pochopitelně
řidiči dávali pozor. Od 1. srpna se proto chystáme dodržování rychlosti
ve Václavicích ještě více kontrolovat a donutit tak řidiče alespoň respek-
tovat dopravní značení,“ říká starosta města Martin Půta. Mnoho jiných
možností bohužel nezbylo. Zbývá jen doufat, že do září ve Václavicích 
nedojde k žádnému neštěstí.

Vít Štrupl

Pfievratn˘ objev? 
„Když mám někdy chvilku, rád si udělám výlet do okolí svého rodného
města Hrádku nad Nisou. Je tu skutečně na co koukat – skalní města, hlu-
boké propasti, daleké vyhlídky, nekonečné lesy. Vždy si odnesu kus té krásy
s sebou a večer, když usínám, se z ní znovu těším,“ začíná své vyprávění
PharmDr. Lubomír Jaroš z lékárny Na Hradě. Myslím, že není sám. Po-
dobný vztah k Hrádecku má mnoho z nás. Jenže vyprávění dr. Jaroše po-
kračuje překvapivě a zachycuje něco, co se nestává při každé návštěvě lesa: 

„Jeden z výletů překonal všechna má očekávání. 23. května 2011 – to
datum si navždy zapamatuji – mě toulky přivedly až do opuštěného lomu,
kde jsem nalezl pár pěkných zkamenělin. Uložil jsem je opatrně do ba-
tohu, aby se nepoškodily, než je doma zakonzervuji. Pak jsem si prošel
zbytek lomu a na jednom odlehlém místě objevil něco, co mi vzalo dech.
Ze skalní stěny na mě zasvítil obrys nápadně připomínající lebku, která
však měla v průměru kolem půl metru! Navíc byla otištěna v podloží, je-
hož stáří je nepochybně několik desítek, ne-li stovek miliónů let. V rozru-
šení jsem si zapomněl udělat snímky – ty jsem pořídil až po pěti dnech
se svými přáteli z literárního spolku Pátečníci.“

Byl jsem jedním z těch, kteří s dr. Jarošem lom v dalších dnech navští-
vili. Ač jsem pískovcový lom pod Vysokou nedaleko Sloních kamenů znal,
„otisku lebky“ jsem si dříve nevšiml. Útvar v pískovci, který se zde des-
kově odlučuje od dalších vrstev, opravdu připomíná lebku. 

Dr. Lubomír Jaroš inspirován knihou Zakázaná archeologie od autorů
Klause a Habecka vyzývá k odbornému posouzení nálezu. Zvláště proto,
že v knize autoři popisují řadu obdobných nálezů po celém světě. „Po-
kud by se opravdu jednalo o otisk lebky, byl by to jedinečný nález, pro-
tože v tak zachovalém stavu dosud žádná prehistorická lebka (nebo její
otisk) nebyla objevena či popsána,“ říká dr. Jaroš. „To by samozřejmě byl
obrovský objev, který by Hrádek proslavil,“ dodává dr. Jaroš. Proto chce
také věnovat úsilí provedení chemického rozboru v místě nálezu a oslo-
vit odborníky z dalších oborů, například paleontology. 

Ať je „Hrádecká lebka“ skutečně otiskem lebky prastarého živého tvora,
nebo ne, rozhodně jde o zajímavý nález, který stojí za to zhlédnout. Po-
kud se vydáte na Kozí hřbety, zajděte do lomu, nacházejícího se pod vr-
cholem Vysoká. Lebku najdete poměrně snadno v horním lomu (který
údajně navštívil v roce 1851 Alexander von Humboldt, na což upomíná
nápis v lomu). Pokud budete pozorní, můžete nad lebkou najít ještě další
otisk, připomínající jednu z dlouhých kostí. Obrázek o nálezu si pak mů-
žete udělat sami a pak čekat, co přinese případný průzkum odborníků.

Vít Štrupl
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Parkování v centru
mûsta dozná zmûn

Vzhledem k neutěšené situaci s parkováním na komunikacích přilehlých
k Hornímu náměstí bude doba stání od 1. září regulována tzv. parkova-
cími kotouči. Opatření se bude týkat ulic Žitavská (podél rest. Jelen), 
Husova (od restaurace Konírna po křižovatku s Lutherovou), Liberecká
(od prodejny Jednota po křižovatku s ul. gen. Svobody v obou směrech),
ul. 1. máje (úsek cukrárna Florida – Birkenova vila, řeznictví Mesároš),
Anglické (Regula – Camelot). V uvedených lokalitách budou v období 
od 1. září 2011 umístěny dopravní značky, které budou oznamovat ome-
zení parkování na dvě hodiny. Omezení bude platit od pondělí do pátku
v době od 7 do 18 h a v sobotu od 7 do 12 h. 

Řidič, který přijede na náměstí, bude povinen si na hodinách vystavit
čas příjezdu. V případě přesahujícím dobu, po kterou platí omezení, se
čas přenáší; např. dvě hodiny u řidiče, který zaparkuje v sobotu v 11 ho-
din, jsou ukončeny v pondělí v 8 hodin.

K omezení doby parkování v centru města bylo přistoupeno vzhledem
k neudržitelné situaci, kdy dlouhodobě parkující auta ve významné míře
blokovala možnosti parkování krátkodobého. Parkovací prostory jsou 
určeny pro občany, kteří si chtějí na náměstí a v okolí nakoupit, dojít 
na oběd, navštívit městský úřad apod. Není určeno pro trvalé parkování
po celé dny, či dokonce týdny.

Parkovací kotouče se zavádějí do prodeje (za nákupní cenu) v něko-
lika variantách (v rozmezí 10 až 30 Kč) na městském úřadě – odbor fi-
nanční a v infocentru. Zároveň budou v prodeji u obchodníků na náměstí,
kteří budou ochotni s distribucí těchto parkovacích kotoučů pomoci. Platí
samozřejmě i parkovací kotouče, které si majitelé automobilů pořídili již
dříve pro účely parkování v jiných městech (tento způsob je velmi rozší-
řen v Německu). Dále se počítá se zavedením možnosti celoročních po-
platků pro parkování rezidentů.

Vážení spoluobčané, vážení majitelé automobilů, v případě, že vám
zaváděné opatření přinese komplikace, omlouváme se. Jsme však pře-
svědčeni, že zavedené opatření ve svém globálu možnosti parkování
zlepší.

Nûkolika slovy
V anketě, která se v červnu konala na Uhelné a ve Václavicích, se obyva-
telé těchto částí jednoznačně vyjádřili pro podepsání smlouvy o kom-
penzacích pro Václavice a Uhelnou v případě rozšíření dobývacího 
prostoru pískovny. Zastupitelstvo města následně smlouvu schválilo.
Do bý vací prostor pískovny se tedy v dalších letech rozšíří, obě okrajové
části ale navíc získají do zvláštního fondu 8,5 mil. Kč, na Uhelné bude 
za 0,5 mil. Kč opravena kaple, Pískovny, a. s., budou 10 let udržovat alej
na Uhelné a v rámci rekultivací bude vybudována nová komunikace
mezi Václavicemi a Uhelnou.

Od poloviny července bylo zrušeno vybírání vstupného do rekreačního
areálu Kristýna. Vedení města i společnosti tak reagovalo na obavy 
potenciálních návštěvníků ze situace v areálu po loňských povodních. 
V polovině července bylo provedeno další z pravidelných měření kvality
vody a opět se potvrdilo, že kvalita vody není povodní poznamenána 
a že je tedy vhodná ke koupání.

Vít Štrupl

Vánoãní trhy v Îitavû – 
hledáme prodejce 

Vánoční trhy na náměstí v Žitavě 
se v tomto roce budou konat od 14. do 18. prosince. 

Hledáme obchodníky s převážně vánočním sortimentem, 
uměleckou tvorbou a řemesly. 

Stánky jsou k dispozici a mohou být pronajaty. 

Žádosti posílejte nejpozději do 31. 8. 2011 na adresu: 
Stadtverwaltung Zittau, Marktleitung, Markt 1, 02763 Zittau 

E-mail: a.sigl@zittau.de
Telefon: (03583) 752 168 
Telefax: (03583) 752 204

Navrhnûte své kandidáty 
na ocenûní

Vážení čtenáři, upozorňujeme vás, že můžete zasílat své návrhy na udě-
lení ocenění městem Hrádek nad Nisou. Ocenění může být navrže-
nému kandidátovi uděleno za výjimečné aktivity, které přinášejí pro-
spěch  městu a jeho občanům v různých oblastech jejich života.

Návrhy mohou podávat občané i spolky či jiné právnické osoby na
 sekretariátu městského úřadu, případně elektronicky na e-mailovou
 adresu vinsova@muhradek.cz. Termín odevzdání návrhů je 10. říjen. 
Z kandidátů bude vybírat rada města.

Ocenění bude předáno v den státního svátku 28. října 2010.

Koukají na nás správnû?
Preventivní vy‰etfiení zraku pfied‰kolních dûtí

v M· na území mûsta Hrádek nad Nisou

V měsíci červnu 2011 se uskutečnil projekt Koukají na nás správně?, který
jako preventivní vyšetření zraku předškolních dětí na území města Hrádek
nad Nisou realizovalo nestátní zdravotnické zařízení Prima Vizus, o. p. s. 

Přestože toto terénní preventivní vyšetření zraku není hrazeno zdra-
votními pojišťovnami, díky finančním prostředkům od města Hrádek nad
Nisou mohlo být provedeno pro rodiče dětí bezplatně.

„Cílem projektu je včasné odhalení případných dioptrických vad u dětí,
zahájení účinné léčby a předcházení tak dalšímu zhoršování zraku, 
zejména vzniku tupozrakosti,“ uvádí autor projektu a ředitel organizace
Robert Plachý.

To, že dítě špatně vidí, mnohdy nezjistí ani rodiče, jelikož dítě samo na
problém neupozorní. Důsledkem špatného vidění může být zhoršená
prostorová orientace, špatná motorika a koordinace pohybů dítěte. Oční
vada je pak často odhalena až ve škole, kdy má dítě problémy se čtením
a psaním. Pro včasné odhalení oční vady je proto preventivní vyšetření
zraku nezbytné. 

„Speciální videokamera, kterou se vyšetření provádí, dokáže odhalit
jak dioptrické vady (dalekozrakost, krátkozrakost), tak třeba patologické
zakřivení optického aparátu oka (astigmatismus) a nebo šilhání. Všem
vyšetřeným dětem je zaslán certifikát o vyšetření. 

Preventivní vyšetření se uskutečnilo v mateřských školách v Hrádku nad
Nisou, kde byl kontrolován zrak u 192 dětí předškolního věku. Oční di-
optrická vada byla přístrojem zjištěna celkem u 9 dětí. Tyto děti byly ná-
sledně doporučeny k podrobnému vyšetření očním specialistou, který tak
může ihned zahájit korekci zjištěné vady zraku dítěte. 

Organizace Prima Vizus, o. p. s., se specializuje na screening zrakových
vad předškolních dětí a prostřednictvím mateřských škol ho tak plošně
nabízí dětem v mnoha regionech České republiky. 

Toto preventivní vyšetření je velmi vhodné vzhledem k vývoji oka a jeho
možným změnám v předškolním věku dítěte každoročně opakovat. 

Robert Plachý
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Do konce prázdnin je možné v Bráně Trojzemí na náměstí navštívit 
výstavu šperků, které jsou potěchou nejen pro oko, ale mají svůj vlastní
příběh. Náušnice, přívěšky, brože, ozdoby do vlasů a další doplňky z dílny
hrádeckého občana Vladimíra Svatoně jsou vyrobeny z černé bižuterie.
Takové šperky dnes nejsou běžné, ale o to víc odcházejí z výstavy potě-
šeni a překvapeni její návštěvníci.

Výstava byla zahájena 19. července a přímo na místě bylo možné 
vidět, jak šperky vznikají. Částečně zde bylo odhaleno také jejich další
kouzlo: černá bižuterie zažila svou největší oblibu na začátku minulého
století. Vyrábí se ze stovek kousků černého skla. Tyto skleněné „kameny“
už ale sto let nikdo nevyrábí. Na výstavě můžete vidět historické kousky
z 19. století, ale i výrobky, které v dílně Vladimíra Svatoně stále vznikají.
Z materiálu, který se podařilo panu Svatoňovi získat z pozůstalostí, sta-
rožitnictví nebo z domů, kde se jejich dřívější obyvatelé výrobou černé
bižuterie živili a noví majitelé ani leckdy nevěděli, co mají na půdě nebo
ve sklepě.

Přijměte proto pozvání na výstavu často neopakovatelných šperků. 
Pokud se vám navíc některý zalíbí, je možné jej v informačním centru za-
koupit, případně objednat jeho výrobu. Vít Štrupl

V Bránû Trojzemí jsou vystaveny jedineãné ‰perky

Figaro na Grab‰tejnû
K tradičním vrcholům léta na Grabštejně patří benefiční koncerty pořá-
dané ve prospěch této národní kulturní památky. Pro jejich letošní, už 
19. ročník Luděk Vele se svými kolegy z Národního divadla a dalšími 
spolupracovníky připravuje scénické provedení Figarovy svatby od 
Wolfganga Amadea Mozarta. Tato opera patří vedle Kouzelné flétny 
a Dona Giovanniho (kterého jsme na Grabštejně už měli možnost vidět)
k nejčastěji uváděným Mozartovým operám.

Představení Figarovy svatby se uskuteční v sobotu 20. srpna od 17 ho-
din na dolním nádvoří hradu. O hodinu dříve, tedy v 16 hodin v Galerii
sv. Barbory (umístěné v podkroví severního křídla hradu), začne výstava
nedávno zemřelé přední české malířky Jitky Válové. Je třeba zdůraznit, že
správci její pozůstalosti zapůjčí výběr z její tvorby na Grabštejn pouze na
jeden týden!

Zmínku si zaslouží, že čistý výtěžek z dosavadních osmnácti beneficí
činí 3,2 miliónu korun, které byly beze zbytku investovány do zvelebení
Grabštejna. Jen letos se podařilo například zajistit výrobu a zavěšení 
světelného mostu s bodovými svítidly v Galerii sv. Barbory, v důsledku 
čehož její podkrovní sál má parametry profesionálního zařízení tohoto
druhu.
Ještě významnější je podíl benefičních koncertů na obnově kaple sv. Bar-
bory, této perly starého hradu: předně se zajistilo zevrubné restaurování
barokních varhan z konce 17. století. Dále jde o pořízení replik dvou 
oltářních obrazů, jedné, původně gotické skulptury světice a dvou ozdob-
ných váz. Nejnověji se podařilo zabezpečit v kapli důstojné osvětlení 
v podobě lustru a dvou vysokých svícnů z mosazi.
V současnosti benefiční koncerty financují nákup starobylé postele pro
expozici věnovanou Jiřímu Mehlu ze Střelic, původci přestavby hradu 
v renesanční sídlo. V plném proudu také jsou přípravy na zbudování rep-
liky původního altánu na předpolí hradu, náročné na tesařské práce.

Karel Zeman

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

Životní výročí
Občanům, 
kteří v měsíci červnu 2011
oslavili významné 
životní jubileum, 
srdečně blahopřejeme.

70 let Ing. Zdeněk Nižník, Zdeňka Prchlíková,
Božena Dzurjašková

81 let Jaroslav Vondráček, Zdenka Dvořáková,
Antonie Macháčková 

82 let Ladislav Vacek, Marie Proboštová 
83 let Miloslav Bensch, Jaroslava Baková 
84 let Miloslava Tvrdá
85 let Gizela Šimková, Miloslava Šrajerová
86 let Marta Hovorková
87 let Vladimír Kopecký, Ida Studničná
89 let Elena Kovářová, Agneša Jakubcová
96 let Marie Jindrová

Marie Zimová, matrikářka
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Dûtsk˘ den na zelenou
U příležitosti dětského dne byl společným úsilím občanského sdružení
Společnost pro Lužické hory a SDH Dolní Sedlo uspořádán tradiční den
dětí s netradičním ekologickým zaměřením pod názvem Dětský den na
zelenou. 

Převážně pro rodiny s dětmi, ale i pro širokou veřejnost byl připraven
pestrý odpolední program se zábavnými a zároveň poučnými soutěžemi.
Nenásilnou a hravou formou se zde hlavně naši nejmenší seznamovali 
s problematikou třídění odpadů či s běžně se vyskytujícími druhy živo -
čichů Lužických hor.    

Po splnění všech deseti disciplín byli dětští účastníci odměňováni pub-
likacemi s tématem okolní přírody. Ti nejmladší dostali omalovánky  rostlin
a živočichů chráněné krajinné oblasti Lužické hory, ti starší pak pohád-
ková putování tímto krajem včetně popisu vyznačených naučných stezek.
Pro rodiče a aktivní prarodiče byla k dispozici literatura týkající se Lužic-
kých i Žitavských hor zaměřená na charakteristiku jejich maloplošných
chráněných území, památných stromů apod.     
Všech 106 zaznamenaných návštěvníků ekodne na Dolním Sedle mělo
možnost občerstvit se připravenými nápoji či si opéci na ohni – za dozoru
hasičů – vuřtíky.  

I přes pražící sluníčko se děti i dospělí velmi dobře bavili a s sebou
domů si odnášeli nejen vlastnoručně vyrobené větrníky, navlečené ko-
rálky a pomalované bavlněné tašky, ale také odborné publikace, které jim
přibližují přírodu, ve které žijí.   

Akce proběhla v rámci projektu Přeshraniční ekologická výchova v ob-
lasti ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje v Českosaském Švý-
carsku, Hornolužickém pohoří a Lužických horách. Více o projektu i sa-
motné akci včetně fotogalerie naleznete na www.spolecnostlh.cz. 

Dûtsk˘ den v Oldfiichovû
V sobotu 4. června uspořádal osadní výbor v Oldřichově na Hranicích
Dětský den, kterého se zúčastnilo 35 dětí. Bylo připraveno osm doved-
nostních disciplín, za které děti dostávaly sladké odměny. Po absolvování
všech úkolů čekal na každého dárek od firmy Danone. Odpolední pro-
gram zpestřili hrádečtí hasiči ukázkami hasičské techniky a „koupáním“ 
v pěně, které mělo velký úspěch. Velkou atrakcí byla i jízda na koních. 
V závěru celé akce si děti i rodiče opekli buřty. Osadní výbor tímto děkuje
firmě Danone za zdravé občerstvení, paní Robové a DDM Drak za 
zapůjčení sportovního náčiní, hrádeckým hasičům za ukázky a oldři-
chovským maminkám a babičkám za výborné koláče.

Vít Štrupl

V‰echny barvy Nepálu
Název výstavy fotografií, která v Bráně Trojzemí potrvá do konce prázd-
nin, říká vše: záběry zachycují obyvatele Nepálu, místa, kde žijí, i přírodu.
Zajímavá byla vernisáž výstavy, kterou si nenechalo ujít 40 lidí. Kromě
projekce filmu o životě průvodce turistů, což je dnes v Nepálu jedno z do-
brých zaměstnání, bylo možné poprvé vnímat výstavu i pátým smyslem –
chutí. Ochutnávku nepálských jídel přichystala restaurace OM z Liberce.
Výstava fotografií Všechny barvy Nepálu je pořádána jako prodejní.
 Výtěžek je určen na výstavbu škol v Nepálu. Nepál je země, na kterou se
s pomocí spíše zapomíná. Není tam přitom potřeba pomoc humanitární,
ale výstavbou škol se mnohem více pomáhá dalším generacím, které 
dosud často nemají přístup ke vzdělání.

Cena fotografií je jednotná – 1 000 Kč. Do Nepálu putuje čistý zisk po
odečtení nákladů na výrobu fotografie, což je 720 Kč.

Vít Štrupl
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Dnes jste znám jako autor desítek vlastivědných publikací 
o různých místech Libereckého kraje. Pokud se nepletu, jedny
z prvních knížek byly věnovány Hrádku nad Nisou. Proč zrovna
Hrádku? 
Jsem moc rád, že asi už budu navěky literárně spojen s Hrádeckem; je
pravda, že v roce 1995 jsem napsal úplně první knížečku, tehdy to byla
spíše brožurka, a ta knížka byla právě o Hrádku. Důvod byl prostý, tehdy
byla taková amatérská doba, kdy o této krajině vůbec nic nevyšlo, a já
měl tehdy odvahu o Hrádku něco napsat. Byla to z mé strany spíše veliká
drzost a ze strany tehdejšího starosty Milana Faltuse zase odvaha mi to
svěřit. Já jsem se ale zakrátko s Hrádeckem hrozně identifikoval a zami-
loval se do něj a hlavně jsem rád zapadl mezi zdejší lidi. Byl to pro mne
navíc takový zvláštní návrat k rodinným kořenům – můj táta je z Chotyně,
spolužák maminky Martina Půty a taky chodil zpívat do sboru se slavným
Luďkem Velem; já jsem sem jezdil jako kluk a koupal se pod Kerbrovkou
v Nise. Pokud se mne dneska někdo ptá, odkud jsem, tak říkám, že jsem
kvůli svým knížkám víc z Hrádku a Frýdlantu než z Liberce, kde jsem se
narodil a celý život bydlím.   

Máte k Hrádku nějaké zvláštní pouto?
Určitě a téměř pokrevní. Když jsem ještě dělával na liberecké radnici, 
volal mi tam občas známý hrádecký vtipálek Helmut Řeháček, smál se do
telefonu a vyděšeným sekretářkám říkal, že chce mluvit se synem. Vždycky
si s radostí vzpomenu, jak jsme s ním někdy na konci devadesátých let
seděli v hrádecké hasičárně a on mi říkal, že všechno co pro hrádecké
 hasiče dělá, dělá jen kvůli svému dobrému pocitu, že čekat při takové
práci vděk je nesmyslné a naivní. Někdy trochu zalituji, že nejsem s hrá-
deckými Řeháčky, jejichž rodové historie zde kupodivu sahají hluboce do
německé historie města, opravdu pokrevně příbuzný; že jsem rodem
 Chotyňák, navíc s jihočeskými kořeny.

Patrně nejrozsáhlejší knihou byla Hrádecko – krajina na Nise,
dnes již zcela vyprodaná. V září vyjde poslední díl přílohy HRÁ-
DECKA, věnované Lužickým a Žitavským horám. Odkud čerpáte
informace pro publikace čítající stovky stran?
Na to se ptá řada čtenářů HRÁDECKA i knížek, které s Petrem Ferdyšem 
Poldou již léta děláme. Je to vcelku jednoduché, přestože Hrádecko se
ještě donedávna tvářilo jako krajina s nulovou historií, existují zde kro-
niky, vlastivědy, historické knihy. Většinou německé a někdy tendenční,
ale s řadou příběhů. Z nich se dá krajina krásně naplnit. Nemohu zapo-
menout ani na vzpomínky pamětníků, na setkání s paní učitelkou 
Nedvědovou z Oldřichova, na paní Edith Kreiplovou, na horolezecká set-
kání s Petrem Vinklárkem a Tomášem Schreierem, na Freddyho Volkerta,
pana Waltera Wienera z Loučné a desítky dalších. Bez nich a jejich vzpo-
mínek – někdy možná již léty zkreslených, ale krásně barevných – by 
rozhodně knížka o Hrádecku nebyla tak pestrá a veselá. A důležitá je ještě
jedna věc – hodně kilometrů v nohách a oči stále otevřené, to je pro moji
tvorbu nepostradatelné. Víte, já nasávám atmosféru přímo v terénu nej-
raději jako vandrák, v otrhaném oblečení s cibulí a sýrem po kapsách. To
je motor tvorby těchto knížek, bez toho by nic nevzniklo. 

Objevil jste při psaní o Hrádecku něco, co i vás překvapilo?
Nejvíce mne paradoxně překvapila jedna nekonkrétní věc, a to – jak moc
dokáže ovlivnit život a vnímání krajiny hranice. Jak byla zdejší krajina 
kdysi otevřená a spolupracující a jak moc se to „zaklaplo“ po válce. Ty
mosty zadrátované ostnáči a šacování na přechodech. Dneska tomu  
nikdo neuvěří, jak se do Žitavy jezdilo přes Varnsdorf. Stejně jako málo-
kdo před lety věřil, jaký význam měla oybinská katedrála, která vlastně
patřila více do Prahy než do Saska. Když jsem začal psát o Hrádecku 
v roce 1998 do měsíčníku, řada věcí byla jinak, mnoho končilo a padalo
na hraničním přechodu. Dneska se krajiny od Hrádku na sever a západ

jakoby otevřely, když jedu po silnici od Grabštejna, tak si říkám, že tahle
zelená a krásná zem najednou zase krásně srostla. 

Vaše knihy přinášejí spousty historických údajů, odborníci 
o nich ale často polemizují. Jak nahlížíte na knihy, které píšete,
z tohoto úhlu?
Moje knížky nejsou historickými pracemi, tu ambici ani nechtějí mít. Já
naplňuji krajinu příběhy, které pramení z historie, ale často jsou lehce 
pokřivené očima těch, kteří ty události zažili nebo o nich slyšeli. Můj cíl
je návrat ke krajině jako prostředí domova, to je v celých Sudetech hrozně
důležité, onen pokus nějak navázat na to, co zde bylo v minulosti a co se
vesměs pojilo s lidmi, s nimiž nejsme pokrevně příbuzní a kteří se k řadě
našich předků nezachovali úplně nejlépe. Já si tedy mohu dovolit 
spekulovat, rozumovat. Když jsem před několika lety nad kvasnicovým
pivem v žitavské Solnici nadšeně vykládal kamarádovi Gerhardu Watte-
rottovi, že se jednou určitě ukáže, že Hrádek je možná starší jak Žitava,
jen se mi smál. Pak přišla ta úžasná rekonstrukce náměstí a ta přepsala
zdejší historii natolik, že všichni jen koukali. A třeba přijdou i věci mno-
hem větší. O tom si ale nikdy nikdo z věhlasných historiků nemohl 
dovolit ani zaspekulovat.   

Čemu se při psaní budete věnovat dále? 
Mám pocit, že po všech těch letech psaní a kreslení jsme pořád na za-
čátku, zejména úplné otevření hranic a spolupráce s Žitavou a Bogatynií
dnes dává těmto vlastivědný věcem úplně jiný rozměr. Já cítím Hrádecko
v tom česko-sasko-polském kontextu a strašně by mne lákalo představo-
vat tu lidem věci, které jsou naprosto úžasné a leží jen na dosah ruky –
třeba skvostný boží hrob v Görlitz, naturalistické lebky v Hainewalde, 
z nichž jde v zimním podvečeru strach, nebo třeba i tu krásnou barokní
stodolu za Kopaczówem, která stojí na místě, kam ještě v polovině 
19. století sahaly od Oldřichova na Hranicích pásy českého území, které
byly později zarovnány do současné hranice. K mému psaní patří navíc
ochutnávání všemi smysly, takže bych tam zatáhl zase pojídání polských
specialit, popíjení místních piv a hlavně konzumaci syrového vepřového,
onoho úžasného Hackepetera z žitavských řeznictví. Mám proto pořád
zálusk na pořádného turistického průvodce po Žitavsku a Bogatyňsku pro
české turisty, průvodce, který popíše nejen místa, ale i nálady. Moje vy-
právění o východní části Lužických hor teď v HRÁDECKU končí, a tak budu
mít snad více času se vrhnout na ochutnávání krajiny.                   Vít Štrupl

HRÁDECKO jsem si zamiloval
Od roku 1998 vycházela v HRÁDECKU s malými přestávkami vlastivědná příloha. Nejdříve o Hrádku a jeho okrajových částech, pak 
o lesích a Nise a nakonec o krajině skal. Za přílohami stojí nerozlučné autorské duo: Marek Řeháček coby autor textů a Petr Ferdyš Polda,
autor stovek kreseb zachycujících podobu míst v dobách dávno minulých i jejich podobu dnešní.

Z části příspěvků vznikla kniha Hrádecko – krajina na Nise. Z Marka Řeháčka, s kterým jsem vedl následující rozhovor, je dnes autor
několika desítek publikací. V září ale v HRÁDECKU vyjde poslední díl Markova vyprávění. Neznamená to, že už příloha nebude 
vycházet, ale dostane pravděpodobně jinou podobu, ve které bude historii Hrádecka věnována jen část, druhá část bude okénkem do
širšího okolí a pozvánkou k jeho návštěvě. A jak se dočtete na konci rozhovoru, jednou se možná dalšího pokračování dočkáme.
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Mission Possible – 
Evropané v srdci Trojzemí
Jak uspořádat výměnu mládeže a nezanedbat nic důležitého, se snažilo
naučit 24 účastníků z 11 zemí Evropy na semináři s názvem Mission 
Possible. Projekt se konal od 3. 7. do 11. 7. 2011 v  Hrádku nad Nisou, je-
hož starosta Martin Půta převzal záštitu nad celým projektem.

Účastníci školení získávají od školitelů LOS – Liberecké občanské spo-
lečnosti a Unesco initiative centre z polské Wroclawi specifické nástroje,
které mají účastníkům ulehčit řízení a organizování mezinárodních pro-
jektů pro mládež. ,,Krom nových znalostí o projektovém managementu
se snažíme zanechat pozitivní stopu i mezi místními obyvateli. Například
pomocí multikulturního happeningu, který se konal 8. 7. 2011 na Horním
náměstí,“ vysvětluje výběr místa Antonín Ferdan, jeden ze školitelů pro-
jektu. Organizátoři se rovněž rozhodli zařadit do programu přestěhování
zničeného kříže u Oldřichova na vhodnější místo, a to nejen proto, aby
poukázali na důležitost dobrovolnické práce, ale i proto, že chtěli přispět
svojí pomocí místu, kde se projekt odehrával. ,,Stěhování má dvojí vý-
znam. Chceme ukázat, že spolupráce na mezinárodní úrovni je možná
nejen v průběhu školení a učení, ale i při manuální práci. Zároveň tím
chceme odkrýt často opomíjený aspekt mezinárodních projektů, kterým
je dopad na místní obyvatele a jejich životní prostředí,“ vysvětluje Petra
Hušková, jedna z organizátorek projektu. 

Krom těchto dvou výrazných akcí, během nichž se účastníci snažili za-
pojit místní obyvatele do vzájemné interakce, se účastníci vydali pozná-
vat i přilehlé okolí. Jednou ze zastávek bylo příhraniční německé město
Zittau, kde se v době projektu odehrávaly historické slavnosti. Účastníci
tak mohli naplno pocítit přítomnost Euroregionu Nisa. ,,Tato oblast má
svá specifika, kterých jsme se snažili co nejvíce využít. Účastníci od po-
čátku projektu pracovali s různými nástroji, které se snažili aplikovat na
lokální realitu,“ sděluje Kasia Szajda, jedna ze školitelek projektu. Místní
starosta, Martin Půta, nejednou prokázal otevřenost, když i ve dnech volna
navštěvoval účastníky kurzu a zapojoval se do programu i přes značnou
pracovní vytíženost.  

Vstřícný krok vůči organizátorům projevila i Brána Trojzemí, která po-
skytla školící prostory. ,,Chtěla bych poděkovat, že jsem se mohla zúčastnit
tohoto projektu, byla to unikátní a hodnotná zkušenost,“ hodnotí projekt
Roxana Popescu, účastnice z Rumunska. Antonín Ferdan

Mladí z celé Evropy pfiispûli 
k záchranû památky

Skupina mladých lidí, kteří se zúčastnili projektu s názvem Mission Pos-
sible, přestěhovala v červenci jednu z mnoha hrádeckých drobných pa-
mátek, Richterův kříž, z pole u Oldřichova na Hranicích směrem k silnici.
Památka z 19. století původně stála u staré cesty do Oldřichova. Ta už
dnes ale neexistuje. Kříž se tak ocitl uprostřed pole, kde byl jednak ne-
přístupný a také hrozilo jeho poničení při zemědělských pracích. Dvacet
čtyři cizinců se podílelo na přesunu kříže o více než sto metrů. Vzhledem
k jeho hmotnosti odhadované přes 600 kg nakonec byli rádi za pomoc
techniky p. Hojsáka z Oldřichova. 

Dobrovolníci čelili velké výzvě. ,,Richterův kříž byl rozdělen na pět kusů
a odvážen pomocí bagru kus po kusu blíž k silnici. Pětihodinová práce,

která byla organizována sice v této oblasti nezkušenou, ale o to více 
motivovanou skupinou, se vyplatila,” informuje organizátor projektu 
a předseda LOS, Liberecké občanské společnosti, Antonín Ferdan. Místní
starosta Martin Půta přislíbil, že kříž bude rekonstruován a bude k němu
přidána i pamětní deska, na níž se návštěvníci dozvědí nejen o těch, kteří
se na stěhování podíleli, ale stručně i o vlastní historii kříže.

,,Tento typ dobrovolnictví je mi příjemný. Cítím se užitečná, vím, že
můžu něčím přispět místní komunitě,” říká Szofie Szabó, jedna z účast-
níků projektu, který se zabývá především projektovým managementem.
Projekt byl sponzorován programem Mládež v akci. Celkově v něm bylo
zastoupeno 11 zemí Evropské unie. ,,Přijeli jsme se naučit, jak sestavit kva-
litní projekty, což se, myslím, naplnilo. Nikdy jsem nezažila, abych se na
vzdělávací akci dobrovolně zúčastnila něčeho tak silného. Skupinu to po-
sílilo, a navíc tu po sobě něco necháváme. Není to jen běžné ,,děkuji” mě-
stu, které nás přijalo, je to něco víc,” sděluje své pocity jedna z českých
účastnic, Kateřina Filipská. 

Místní obyvatelé budou moci sledovat, jak se kříž bude měnit, a záro-
veň se starat o květiny, které tam účastníci projektu zasadili. V průběhu
měsíce srpna bude kříž opraven a následně za přítomnosti faráře, zá-
stupců LOS, Liberecké občanské společnosti, starosty města Hrádku nad
Nisou a dalších obyvatel měst a vesnic z přilehlého okolí posvěcen. 
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Nové herní prvky u Rosniãek
Ještě nedávno byla naše školní zahrada bez průlezek, houpaček, písko-
viště. Díky rodičům, personálu, ale také především díky sponzorům si mají
děti opět kde hrát. Velký podíl na tom má především pan Ing. Pavel
Branda, který naše školské zařízení kontaktoval a nabídl nám pomoc 
z jejich církve – Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Jednalo se 
o vybavení na školní zahradu v hodnotě 72 000 Kč. Moc nás to potěšilo
a především děti mají nyní krásnou tabuli na kreslení, kyvadlovou hou-
pačku a tři překrásná houpací zvířátka. Alespoň touto cestou posíláme
velké poděkování. Za celý kolektiv a děti Martina Broschinská

Sluníãka dûkují
Protože již od podzimu jezdí Václavicemi spousta kamionů, nemůžeme
kvůli bezpečnosti chodit na procházky. Oslovili jsme proto na jaře náš
osadní výbor s žádostí o zakoupení nových herních prvků na naši skrom-
nou zahradu. Již víme, že na osadní výbor ve Václavicích se můžeme spo-
lehnout, proto naši zahradu zdobí krásná tabule a nová herní sestava, kde
můžeme lézt po žebříku, šplhat po laně nebo po tyči. Děkujeme tedy 
členům osadního výboru, díky nim je naše zahrada zase o něco krásnější.

Sluníčka a paní učitelka Věrka

Tajn˘ v˘let za humna
V pondělí 20. 6. se předškoláci vydali na tajný výlet. Do poslední chvíle
netušili, kam je autobus doveze. Nejprve nevěřili tomu, že opravdové do-
brodružství může číhat jen 5 kilometrů od jejich školky, ale po projití brány
grabštejnské veterinární stanice názor změnili. Přivítal nás „opravdový
pan velitel“, který byl od začátku až do konce naší exkurze velice ochotný
a vstřícný. Za to mu ještě jednou děkujeme. Díky němu jsme mohli vidět
operační sál i zubní ordinaci pro pejsky, prozkoumali jsme vrtulník, viděli
jsme výcvik psů, psí domov důchodců a vojenskou techniku. Dokonce
jsme vyzkoušeli i psí průlezky. Tím ale zdaleka náš výlet nekončil. Ohlásil
se nám totiž v bříškách hlad, a proto naše další kroky vedly do restaurace
Oáza. Každý z nás si objednal oběd, který se panu kuchaři obzvláště 
povedl. Mňam. Po dobrém jídle už zbývalo jen dojít na autobusovou za-
stávku, kterou projížděl autobus zpátky do Václavic. Naše cesta vedla
okolo grabštejnské přehrady, a kdo to tu zná, ví, že jsme nemohli minout
bez povšimnutí super průlezky. Ale to už v dálce funěl autobus, a tak ho-
nem nasedat a hurá zpátky k maminkám.

Paní učitelka Věrka 
a Sluníčka z Václavic   

Mladí známí na Bambiriádû
„Krásné prázdniny a v září se na vás budeme těšit.“ Tak jsme se rozloučili

s našimi tanečníky, když jsme je předávali rodičům před nádražní halou.
Právě jsme se vrátili z celodenního výletu na rozloučenou s taneční se-

zónou, který byl spojený s naším prvním vystoupením na velkém pódiu. 
Před libereckou radnicí probíhala 27.–28. května Bambiriáda. Šlo 

o prezentační přehlídku dětských a mládežnických sdružení, pořádanou
Dětskou radou dětí a mládeže. Naše country taneční skupina vystoupila
na této akci v sobotu 28. května po 12. hodině. Polední sluníčko posvítilo
8 dívkám a 4 chlapcům pro štěstí při jejich premiéře, růžové sukně se ve-
sele točily, z chlapců se na pár minut stali opravdoví kovbojové. Zdeňka
fotodokumentovala, Šárka asistovala při spouštění hudby a Iva koordi-
novala děti v zákulisí pódia, tanečnice-náhradnice fandily jako o život.
Jsme na ně tak pyšné! V záplavě hip-hopových vystoupení působili při
nástupu trošku zakřiknutě, nicméně celý tanec vystřihli bez jediné chy-
bičky, úsměvy rozdávali jako největší profíci a odměnou jim byl velký po-
tlesk. Jen ať lidé vidí, že děti nebaví jen hip-hop, street dance nebo břišní
tance!

„Ahoj, děkujeme za krásnou atmosféru a za rok nás tu máte zase!“ roz-
loučili jsme se s Bambiriádou.

Rozradostnění úspěchem a dobře odvedenou „prací“ jsme se za od-
měnu přesunuli do KFC, kde jsme posilnili žaludky, načerpali energii 
a vyrazili jsme do Babylonu. IQ park byl jasná volba. Užili jsme si jej 
plnými doušky, nasmáli jsme se nad míru a získali mnoho nových zkuše-
ností. Následovala procházka po Babylonu se zmrzlinovým osvěžením 
a poté svižná procházka na vlak. Ve vlaku jsme rychle dojedli svačiny od
maminek a pak už jsme pospíchali domů, povyprávět zážitky.

Děkujeme všem našim tanečnicím, tanečníkům a jejich rodičům za 
vydařený první ročník country tanečního kroužku Mladí Známí. Byly by-
chom velice potěšeny, kdybychom se v září sešli ve stejném, nebo ještě
lépe ve větším počtu. Iva, Šárka, Zdeňka

vedoucí ZÚ DDM Drak Hrádek nad Nisou

Za fiemesly na‰ich pfiedkÛ
Ve středu 15. června jsme uskutečnili třídenní výlet do Harrachova. Hlav-
ním cílem našeho putování bylo nahlédnutí do historie našich předků, 
a to především do řemeslné výroby. Během pobytu jsme navštívili 
druhou nejstarší sklárnu v Čechách – Sklárnu Novosad s místním minipi-
vovarem, založenou roku 1712. Děti zde mohly pozorovat skláře při práci
a prohlédnout si zdejší sklářské a lyžařské muzeum. 

Druhý den jsme se podívali do Hornického muzea, kde jsme mohli 
vidět nástroje a pomůcky využívané při těžbě a fotografie dokumentující
již neexistující těžbu v místních rudných dolech. Na vlastní kůži jsme 
si vyzkoušeli projít cca kilometrovou trasu v prohlídkové štole. Děti vyfa-
sovaly hornické helmy, kdo neměl, dostal teplé oblečení a hurá za do-
brodružstvím. Všichni se zájmem poslouchali zajímavý výklad průvod-
kyně, během prohlídky na chvilinku zhaslo světlo, takže jsme zažili 
i trošinku strachu. Když nás průvodkyně v půli cesty opustila, abychom
našli cestu ven sami, vůbec nás nezaskočila – ukázalo se, že děti dobře
poslouchaly a dokázaly se v podzemí dobře orientovat.

Kromě putování za historií jsme si celý výlet zpestřovali různými 
soutěžemi venku v přírodě i ve večerních hodinách v hotelu. Cestou 
k Mumlavským vodopádům jsme plnili úkoly na Liščí stezce. U vodopádů
se děti osvěžily a stavěly mohyly z říčních kamenů. Odpoledne nás místní
vláček svezl ke skokanským můstkům, kde jsme se mohli kochat krásami
Harrachova téměř z ptačí perspektivy.

Poslední den po chutné snídani jsme se byli podívat na bobovou dráhu,
děti si nakoupily suvenýry, napsaly pohledy, poslední oběd – a následo-
vala cesta domů. Nikomu se domů nechtělo, ještě jsme toho plno nestihli
projít. Takže zbytek zase příště.

Nezapomeneme na krásné ubytování v hotelu Rotunda, výborné stra-
vování. Touto cestou děkujeme všem zaměstnancům penzionu a hlavně
paní Přikrylové.

Také děkujeme všem sponzorům, bez kterých bychom výlet nemohli
uskutečnit – Městský úřad v Hrádku nad Nisou, Nadace škola hrou – Ba-
bylon Liberec, MOCCA, spol. s r. o., panu řediteli Václavu Havlovi a všem
rodičům.

Eva Jandalová, vychovatelka ŠD, 
Irena Horáčková, učitelka spec. třídy
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Pátý závod iVelo.cz Bike Marathon série 2011 zavítal v červnu do Lužic-
kých a Žitavských hor. Na jeho start v Jablonném v Podještědí stanulo 
1 200 bikerek a bikerů z 11 zemí. Dětských klání na ranči Malevil se účast-
nilo 120 malých adeptů cyklistiky. Podruhé vedly tratě závodu také Hrád-
kem nad Nisou, konkrétně Loučnou a areálem Kristýna, kde byla také
první občerstvovací stanice. Letošní ročník byl generální zkouškou před
rokem 2012, kdy se tento závod pojede jako mistrovství Evropy MTB.

Trasy mezinárodního bikemaratonu vedoucího po českém i němec-
kém území značně poznamenal noční déšť. Trať s takovými dominantami,
jako je výjezd z Oybinu na Hvozd nebo Luž, se vyznačovala blátivým po-
vrchem, náročnými stoupáními a sjezdy po kamenech.

Nejdelší trať poprvé vyhrál při svém šestém startu Jan Jobánek z Me-
rida Biking Teamu. „Konečně se to povedlo,“ neskrýval radost nový král
Lužických hor, který ale cestu za vítězstvím snadnou rozhodně neměl. 
„Na pátém kilometru mi upadlo sedlo a několik kilometrů jsem musel jet
vestoje. Na Hvozdu jsem měl krizi a posledních deset kilometrů jsem jel
totálně na doraz.“

A jak hodnotil Malevil Cup jeho ředitel Radek Patrák? „Závody to byly
tentokrát hodně zajímavé a dramatické. Hlavně na stokilometrové trati se
o prvenství bojovalo až do konce. Skoro každého z té absolutní špičky po-
stihl nějaký technický defekt, pád nebo zdravotní obtíže. Paradoxní je, že
když je horší počasí, registrujeme mnohem méně úrazů, lidé jezdí opa-
trněji.“

Pro dokreslení atmosféry přímo na trati přinášíme výběr z reportáže
jednoho ze závodníků, Jindry Volného:

„Mezi čtenáři je jistě mnoho těch, kteří vědí, že slovo Malevil bezpo-
chyby pochází ze španělského Male – špatný, zkažený (malárie = zkažený
vzduch, typicky nad bahnem) a anglického Evil – zlo. Letošní Malevil Cup,
závod horských kol, který vede i Hrádkem, naplnil skutkovou podstatu do
puntíku. Noc a ráno před závodem lilo jako z konve a o bahno rozhodně
nouze nebyla! Ovšem ani takové podmínky mne a mnoho dalších nedo-
kázaly od brzkého ranního startu odradit…

… Na start jsem s kamarádem dojel taktak na 8.30 a už se valilo na trať.
První kilometry jsem nechtěl a ani moc nemohl hnát se vpřed, poněvadž
podmáčená louka a bláto nedávaly moc příležitostí k předjíždění. Už od
prvních kilometrů bylo znát, že dnes nebude ani metr zadarmo. Všichni
se prali s technikou jízdy na bahně. Já mám souboje v blátě rád a moje
bikerská ješitnost mi velí jet, i když jsem trapně předbíhán opěšlými jezdci. 

K první občerstvovačce dojíždím na prázdném předním kole. Ano, 
defekt JE chyba jezdce, ale když vytáhnu z pláště železnou šponu, je jasné,
že mi karma vrací moje hříchy a žádných chyb jsem ve sjezdu neudělal.
Zalepím, napojím, pojím, na kamaráda počkám a jedu dál. Výjezdy jsou
strmé, sjezdy bych uvítal i techničtější (brečím nad každým metrem 
výškovým, který vede po silnici). Na druhou stranu spousta závodníků se

očividně trápí a z kopce jedou krokem, především ti s dresem Alltraining
jedou jak ‚agresivní silničář poprvé v terénu‘. Jeden příklad za všechny:
mladý chlapec se trápí ve sjezdu, za ním se o trochu méně trápí týpek 
s dresem all…, řve na kluka ‚uhni vole‘, ten se, chudák, poslušně ohlédne,
co po něm maminka chce… a hned končí v kotrmelcích…

… Na druhou a třetí občerstvovačku se mi jede víceméně v pohodě.
Podmáčený a bahnitý terén sice tahá za nohy, ale ve sjezdech jsem král.
Po třetí občerstvovačce na konci výjezdu mě dojíždí vedoucí závodník 
z krátké trati, zdálo se mi, že je to Standa Hejduk. Kdykoli jindy bych mu
galantně uhnul a popřál štěstí, ale ne v novém sjezdíku do Oybinu. Pus-
tím se z kopce do trailu jako správný rider a čekám, jestli mě Standa vyndá,
nebo ne. Sjezd je to luxusní. Pořád za sebou slyším kolo pronásledova-
tele, ale to se neustále mírně vzdaluje. Hurá. Totéž se opakuje na dalším
kopci, kdy mě v kopci sjíždějí dva Němci s dresy Scott. Nechám se před-
jet a píchnu se za jejich zadní pneu. Hoši jsou tu zjevně doma a je to znát…

… Bohužel na cca osmdesátém km jsem si ve sjezdu nabalil šutr, který
mi sejmul patku i se šaltrem. Dvacet minut se snažím vyrvat zaseklej šaltr
zpoza kazety, ale mrcha ne a ne povolit! Naštvaně a potupně vedu kolo
směr Heřmanice, tedy minimálně doufám, že jdu tím směrem. Nakonec
jsem přeci jen vylezl v nějaké vesnici pár kilometrů od cíle. Dobří lidé mi
půjčili vercajk a z kola jsem udělal alespoň koloběžku.

Do cíle jsem tedy dorazil po takovém divném triatlonu kolo-běh-kolo-
běžka, zamazaný od bláta tak, že mě ani vlastní snoubenka nepoznala.
Místo politování mě ještě zpeskovala, že jsem rozbil kolo a nepřijel dřív
do cíle. Jo, ale jinak jsem si fakt užil, takže díky pořadatelům.“

P. S. Další ročník závodu Malevil Cup se uskuteční 16.–17. 6. 2012.
Vít Štrupl

Malevilská generálka na mistrovství
Evropy utopená v bahnû

Stfielecké dopoledne
Dne 18. 6. 2011 již tradičně pořádal DDM Drak ve spolupráci s městem
Hrádek nad Nisou a Městskou policií Hrádek nad Nisou střelecké dopo-
ledne. I přes nepříznivé počasí se na zahradě ZŠ Loučná sešlo na 50 sou-
těžících, kteří si vyzkoušeli střelbu ze vzduchové pistole a pušky, a to ne-
jen na terče a tzv. padačky, ale závěrem již tradičně na papírové růže, které
opět zajistil ředitel PŠ Loučná p. V. Havel.

Během celého dopoledne, které nám skvělou muzikou zpestřil DJ Ruda
Béla a David Varga, si všichni přítomní vyzkoušeli pod dohledem Jirky 
Palase střelbu z luku a mohli si prohlédnout výstavu zbraní p. Zdenka
Hýbnera z Liberce.

Na závěr příjemně prožitého dopoledne si všichni dopřáli malé ob-
čerstvení. Pavel Weiss

Pořadatelé děkují všem jmenovaným i nejmenovaným, kteří se na po-
řádání této akce podíleli.

Tato akce byla pořádána za přispění města Hrádek nad Nisou.
Mgr. Ladislava Jurková – DDM Drak
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Diváck˘ rekord nepadl
Program Hrádeckého rockového léta byl letos opět pěkně nabitý. 
Stoupající hvězda UDG, osvědčený Wohnouti i klasika v podání Davida
Kollera a desítka dalších kapel. A očekávání: padne loňský divácký rekord?
Ač se letošní ročník hudebně vydařil, v tomto ohledu byli pořadatelé 
zklamaní. Na Kristýnu přijelo jen něco přes šest set platících diváků, což
je oproti loňským osmi stovkám znatelně méně.

Hrádecké rockové léto proto s největší pravděpodobností dozná
změny. Jednou z nich bude i termín, který se přesune do druhé poloviny
července. Hrádecký festival se má příští rok konat už podesáté.

foto Jan Větrovský

Poplatky za inzerci v mûsíãníku

HRÁDECKO
formát cena
6 x 2,5 cm 120 Kã
6 x 5 cm 360 Kã
A6 (ãtvrtstránkov˘) 600 Kã
A5 (pÛlstránkov˘) 1 200 Kã
formát A4 (celostránkov˘) 2 400 Kã

reklamní reportáÏ cena dohodou
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Každoroční Slavnosti Trojzemí se letos konaly v Žitavě během druhého
červencového víkendu. Pro obyvatele měst Malého trojúhelníku byl opět
přichystán pestrý program. V sobotu se v něm prezentovaly i organizace
z Hrádku nad Nisou. Své stánky zde měli například senioři a Brána Troj-
zemí.

Součástí Slavností Trojzemí byly letos také žitavské městské slavnosti.
Vrcholem se stal nedělní průvod, trvající téměř dvě hodiny. Po žitavském
okruhu procházely stovky lidí a projížděly desítky vozů upomínajících na
události z historie města, dnešní život v Žitavě a také partnerství se 
sousedními městy.

V jednom z prvních kočárů seděl český král Přemysl Otakar II., zakla-
datel Žitavy, následován družinou, spatřit bylo možné české exulanty 
prchající do Žitavy po Bílé hoře. Účast v průvodu přijal i starosta Hrádku
nad Nisou Martin Půta. Čekalo jej přitom zpestření, protože zapůjčený
historický vůz vypověděl službu, a tak nezbývalo než jej po více než 
polovinu okruhu tlačit.

Při letošních slavnostech byla také vyhodnocena fotografická soutěž
Život v Trojzemí. Fotografie jsou do konce srpna vystaveny na žitavské
radnici.

Vít Štrupl

Historick˘ prÛvod byl vrcholem
leto‰ních slavností

Triatlon v Hrádku letos
jiÏ potfietí

Letošní ročník Auto Enge triatlonu odstartuje 4. září v rekreačním areálu
Kristýna.

Pro dospělé i dětské závodníky jsme připravili hned několik novinek:
cyklistická trasa hlavního závodu byla prodloužena na 17 km a oboha-
cena o projetí tzv. hrádeckého singltreku. Běh proběhne oproti r. 2010 
v areálu Kristýna.

„Ještě více novinek jsme připravili pro děti a žáky,“ upozornil organi-
zátor závodu Stanislav Dvořan. Závodit mohou děti, jakmile umí běhat,
v překážkovém běhu. Pro starší je připraven „triatlon“ s disciplínami
„kachní běh“, kolo, běh.

Pro předem přihlášené do 18 let, kteří nevlastní nebo nejsou schopni
dopravit do Hrádku své kolo, bude připravena půjčovna závodních kol.
Závodní kolo bude také hlavní cenou žákovské tomboly.

Více informací naleznou zájemci o závodění na www.triatlon-hradek.cz.
Vítáni jsou také diváci – bude připraven skákací hrad, prodejní stánky a
nebude chybět hudba. 

Celý sportovní den se uskuteční za podpory Libereckého kraje, města
Hrádek nad Nisou, nadačního fondu Albert a dalších partnerů. Jízdní kolo
do tomboly věnuje firma Author.

Stanislav Dvořan
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Pátek 26. 8. 2011
17.00 Oficiální zahájení slavností – 

Chám pokoje, vernisáž výstavy Náš život v Trojzemí
Horní námûstí – pódium

17.45–18.00 Barrel Battery (bubenická show) 
18.00–18.15 Narážení pivních sudů ze tří zemí starosty měst 

Hrádek n. N., Bogatynia, Zittau
18.15–18.45 Barrel Battery 
19.00–23.00 SVR (rock)

Sobota 27. 8. 2011
Hasiãská zbrojnice

13.00–13.30 Hornická kapela Turow
13.30–15.00 Průvod městem

Horní námûstí – pódium
14.00–15.00 Hornická kapela Turow
15.00–15.30 Slavnostní předání hasičské cisternové stříkačky
15.30–16.30 Plechařinka
16.30–17.00 Vystoupení hrádeckých mažoretek
17.00–18.15 Vltavín (folk-rock-pop)
18.15–18.30 Staří známí (country tance)
18.45–19.45 Těla (rock-pop)
19.45–20.15 Divoký Ir (irské tance)
21.00–22.00 Aneta Langerová – hvězdný host
22.00–22.20 Ohňostroj
22.30–00.00 Mandragora (rock)

Nedûle 28. 8. 2011
08.00 hodin Poutní mše svatá, kostel sv. Bartoloměje
10.00 hodin Odhalení renovovaného křížku na Oldřichovské ulici

Horní námûstí – pódium
11.00–13.00 Celestýnka (dechovka)
13.00–13.30 Loutkové představení – Vítězslav Kuschmitz, soutěže pro děti
13.30–15.00 Country Band (hrádecká country kapela)
15.00–15.30 Loutkové představení – Vítězslav Kuschmitz, soutěže pro děti
15.30–16.00 Gipsy Badi (romská hudba)
16.15–17.00 LOOK OUT! (punk-rock)
17.00–17.30 Bicom Fight Centrum, o. s., – ukázky kickboxu
17.30–18.30 David Deyl – hvězdný host
18.30–19.00 Mysstery (moderní tance), Fit Studio N. Faltusové (aerobic)
19.00–20.00 K2 (dívčí rocková kapela)

Doprovodn˘ program: 
Prostor před ZŠ Lidická sobota 27. 8., 10.00, Český pohár v trialu – finálový závod

Hasičská zbrojnice sobota 27. 8., 10.00–17.00 hod., ukázky hasičské techniky
Dělnický dům – zahrada sobota 27. 8., 14.00–20.00 hod., vystoupení romské kapely GIPSY 4 ČHAVE

Hasičská louka sobota 27. 8., neděle 28. 8., pouťové atrakce, stánky
Dům chovatelů sobota 27. 8., neděle 28. 8., 10.00–17.00 hod., výstava drobného zvířectva
Horní náměstí sobota 27. 8., neděle 28. 8., skákací hrad, prodejní stánky, občerstvení

Změna programu vyhrazena.
Vít Štrupl, Jan Větrovský

Hrádecké slavnosti 
a Bartolomûjská pouÈ 2011
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