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DaÀ z nemovitosti bude v pfií‰tím
roce dvojnásobná

Majitelé nemovitostí v Hrádku nad Nisou zaplatí v příštím roce dvojnásobnou daň z nemovitosti. Týkat
se bude všech, tedy soukromých osob i podnikatelů a firem. Novou vyhlášku, která stanovuje místní
 koeficient na 2, schválili v září zastupitelé města.

Důvodem k tomuto nepříjemnému opatření je zajištění prostředků do městského rozpočtu, které  
budou potřeba na spolufinancování obnovy komunikací a mostů po loňské povodni.

Návrh nové vyhlášky projednávali zastupitelé už v srpnu, v září se k této problematice konal ještě den
starosty, na který byli dopisem pozváni hrádečtí podnikatelé. Pro zvýšení daně z nemovitosti nakonec 
hlasovalo 18 zastupitelů, jeden byl proti a jeden se hlasování zdržel. Zároveň zastupitelé schválili, že 
zvýšení místního koeficientu na dvojnásobek bude platit jen v roce 2012. V roce 2013 se tedy výše daně
z nemovitosti vrátí na původní úroveň.

Ze zvýšeného výběru daně z nemovitosti bude město spolufinancovat opravu ulic a mostů po povodni.
Rekonstrukce sice dotuje z 90 % stát, i desetinová spoluúčast ale znamená pro město najít v rozpočtu asi
15 miliónů korun.  

„Odhodlali jsme se k tomuto kroku, i když ho chápeme jako bolestivý a nepříjemný, zvláště pro vlast-
níky větších podnikatelských areálů. Další možností byla půjčka od banky, ale tím bychom celý problém
jen odložili na další roky. A ušetřit potřebnou částku v rozpočtu města by bylo možné jen za cenu zásad-
ního omezení chodu sportovišť, kultury, ale i údržby města a chodu škol. V roce 2013 se daň z nemovi-
tosti vrátí na současnou úroveň, což už zastupitelé schválili,“ vysvětluje starosta města Martin Půta.

Daň z nemovitosti je jedinou daní, která v celé vybrané výši zůstává příjmem města. V letošním roce
se na dani z nemovitosti vybralo 4,7 mil. Kč, očekává se, že v příštím roce by to mohlo být asi 9 mil. Kč.
Pro zvýšení daně z nemovitosti město využilo možnosti dané zákonem, podle kterého obec může stano-
vit takzvaný místní koeficient na jedno- až pětinásobek. Vít Štrupl

Námûstí i multifunkãní 
centrum uspûly ve stavbû roku

V září byly vyhlášeny výsledky sedmého ročníku soutěže Stavba roku Libereckého kraje. Z Hrádku nad 
Nisou byly přihlášeny dvě stavby: revitalizace historického centra města a Multifunkční centrum Trojze -
mí. Obě stavby v konkurenci dalších devíti přihlášených staveb uspěly. 

Všechny stavby posuzovala jedenáctičlenná odborná porota. Rekonstrukce centra města obsadila 
v soutěži třetí místo za Kamenářským domem v Turnově a vítězem, kterým se stalo Multifunkční návštěvní,
kulturní a vzdělávací zařízení ve Vratislavicích. 

Jednou z udílených cen byla Cena sympatie občanů Libereckého kraje, o které rozhodovali svými hlasy
sami obyvatelé. Vítězem hlasování se stalo Multifunkční centrum Trojzemí, které na internetu a formou
hlasovacích lístků získalo 105 hlasů z 370. Vít Štrupl

Euroregion Nisa
zakládá spoleãn˘
právní subjekt

27. září 2011 se ve Štrasburku v budově
Evropského parlamentu setkali zástupci
české, polské i německé části euro re -
gionu Nisa. Uzavřeli zde dohodu o za -
ložení společného právního subjektu
podle evropského práva. V České re-
publice tak česká část euroregionu Nisa
udělala podobný krok jako nedávno Mo-
ravskoslezský kraj se sousedním vojvod-
stvím Opole. Představy o fungování, fi-
nancování a cílech tohoto subjektu
pre sentoval před členy Evropského par-
lamentu a zástupci Evropské komise
předseda euroregionu Nisa Martin Půta. 

Česká strana euroregionu Nisa již 
v květnu 2010 založení společného sub-
jektu navrhovala, ale nezískala tehdy
souhlas polské a německé části euro -
regionu.

Pokračování na straně 3

V říjnovém čísle:
— Nový tajemník
— Město očima obyvatel
— Dožínkový ekoden
— Hrádecký divadelní podzim
— Tip na výlet
— Program kina
— 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 listopadového čísla je 25. 10. 2011. Časopis se 
objeví na pultech prodejen okolo 7. 11. 2011.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
14. schůze rady města
14. schůze rady města v roce 2011, konaná dne 24. srpna, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila uzavření nájemního vztahu – nájmu nebytového prostoru –

prodejna potravin v č. p. 70, Liberecká ul., firmě Petr Landa Uzeniny 
Beta, na určitou dobu 5 let

— vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci 
Rekonstrukce schodiště do kulturního sálu DK Beseda. Schválila výběr
nejvhodnější nabídky ve výši 59 448 Kč, a to STAVREKOL, s. r. o. 

— s ohledem na skutečnost, že dodávku je vhodné realizovat stejnou 
firmou, která pro město Hrádek realizuje již 1. část, schválila uzavření
smlouvy o dílo na inženýrskou činnost – oprava silnic a mostů po povod-
ních v Hrádku nad Nisou – stavební objekty (oprava MK v úseku most 
u Wienera–Lidická ul., přístupová komunikace na ochranné hrázi, oprava
protržené hráze nádrže, oprava nátrže hráze, požerák, re konstrukce 
komunikací Nová Loučná, rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty – Gro-
novka) za smluvní cenu 179 400 Kč vč. DPH s firmou IBR Consulting, s. r. o.

— schválila vypsání výběrového řízení na opravu silnic a mostů po povod-
ních na ucelenou část P1 formou otevřeného podlimitního řízení

— schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu u ucelených částí 
N, O, P2, Q a R.
N 202 Rekonstrukce mostu v ulici Lidická 4 383 000 Kč
O 204 Rekonstrukce mostu u ČOV 1 229 400 Kč
P1 122 Rekonstrukce komunikací Nová Loučná 11 062 800 Kč
P2 123 Rekonstrukce Dubové ulice 6 048 000 Kč
Q 207 Rekonstrukce lávky 

pro pěší a cyklisty – Gronovka 3 666 300 Kč
R 206 Rekonstrukce lávky u Pragovky 338 160 Kč

15. schůze rady města
15. schůze rady města v roce 2011, konaná dne 14. září, se zabývala těmito
záležitostmi:
— vzala na vědomí nový systém hlídkové činnosti městské policie a sou-

hlasí se zkušebním obdobím do konce listopadu 2011, jeho vyhodno-
cením v průběhu měsíce prosince a předložením na radu města

— vzala na vědomí žádosti podané do II. výzvy o poskytnutí příspěvku 
z grantového programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2011, část 
Příspěvkový program obnovy majetku

— schválila postoupení žádosti organizace Český rybářský svaz MO Hrá-
dek nad Nisou do zastupitelstva města, které může o výši dotace nad 
50 000 Kč rozhodnout v souladu se zákonem o obcích, a zároveň do-
poručuje zastupitelstvu města schválit požadovanou dotaci

— schválila poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu města
Hrádek nad Nisou na rok 2011, část Příspěvkový program obnovy ma-
jetku ve výši 30 000 Kč pro organizaci Klub horolezců Hrádek nad Nisou
na akci zateplení horolezecké chaty

— schválila zpracování a podání žádosti o dotaci na projektový záměr pod
názvem Minulost a budoucnost spolupráce v regionu Trojzemí do Fondu
mikroprojektů euroregionu Nisa v rámci operačního programu Česká
republika – Polská republika 2007–2013, zaměřený na společné aktivity
v rámci svazku měst Malý trojúhelník, který se bude na projektu finančně
spolupodílet

— schválila zřízení odborné komise rady města se zaměřením na pojme-
nování ulic s názvem názvoslovná komise. Schválila obsazení názvo-
slovné komise ve složení: Václav Krejčík, Petr Dlouhý, Hana Prchlíková,
Josef Olša, Ivana Pavlová, Grim Petr, Marcela Nováková. Schválila, aby
tajemníkem názvoslovné komise byl Mgr. Petr Grim a aby předsedou 
komise byl Petr Dlouhý.

— schválila zvýšení nájemného od 1. 1. 2012 ve vybraných městských 
bytech a pověřila odbor OIaSM vyřízením věci v souladu s platnými práv-
ními předpisy

— vzala na vědomí informaci o pohledávkách bytového a nebytového
fondu k 31. 7. 2011 a uložila odboru OIaSM předložit na příští radu 
města přehled stavu pohledávek 2008, 2009, 2010 a řešit výpověď 
z nájmu bytu u dluhu na nájemném a službách přesahujícím 20 tis. Kč

— neměla námitky k záměru žadatele Pískovny, a. s., který se týká aktuali-
zace těžebních postupů v ochranném pásmu lesa na dobývacím pro-
storu Václavice I

— schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Hochman Miroslav ve věci 
havarijní opravy střechy nad objektem DK Beseda v ceně 161 507,40 Kč
vč. DPH 

— vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci Pro-
jektová dokumentace Hrádek nad Nisou, Václavice – chodníky pro pěší.
Schválila výběr nejvhodnější nabídky ve výši 102 000 Kč vč. DPH, a to
Nýdrle - projektová kancelář. Schválila před podpisem smlouvy o dílo
projednat záměr a financování s radou fondu rozvoje Václavic a Uhelné.

— schválila úpravu ochrany 3 ks stromů na Horním náměstí a objednání 
u firmy SIACITY, s. r. o., za cenu 34 020 Kč včetně DPH.

5. mimořádná schůze rady města
5. mimořádná schůze rady města v roce 2011, konaná dne 21. září, se 
zabývala těmito záležitostmi:
— schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Hrádek nad 

Nisou a obcí Rynoltice ve věci výkonu pravomocí strážníků Městské 
policie Hrádek nad Nisou

— schválila zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo na veřej-
nou zakázku na stavební práce Oprava ulic a mostů po povodních 2010
(ucelená část P1 – Rekonstrukce komunikací Nová Loučná) 

— schválila zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo na veřej-
nou zakázku na stavební práce Oprava ulic a mostů po povodních 2010
(ucelená část P2 – Rekonstrukce Dubové ulice).

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
8. zasedání zastupitelstva města
8. zasedání zastupitelstva města v roce 2011, konané dne 21. září, se 
zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo uzavření smlouvy o úvěru mezi Českou spořitelnou, a. s., 

a Základní školou Lidická na předfinancování projektu Projekt Cíl 3 –
Schkola eko:logicky

— schválilo obecně závaznou vyhlášku 3/2011 o stanovení místního 
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí pro rok 2012 ve výši 2

— schválilo stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovi-
tostí pro rok 2013 ve výši 1

— schválilo zahájení pořizování navržené 16. změny územního plánu 
sídelního útvaru Hrádek nad Nisou 

— vzalo na vědomí záměr realizace terénních úprav pro výstavbu 9 ro-
dinných domků v lokalitě Nová Loučná dle projektové dokumentace
vypracované Ing. Jiřím Rozkovcem za podmínek kladného závěru 
studie odtokových poměrů a ukládá odboru OIaSM předložit závěr 
studie odtokových poměrů k projednání do zastupitelstva města

— schválilo záměr trvalého záboru částí pozemků v k. ú. Donín z důvodu
obnovy toku Nisy.

Hraniãní most pfies Nisu 
postaví Skanska

Poslední úsek nového silničního propojení mezi Hrádkem nad Nisou 
a Žitavou se může začít stavět. Polská strana dokončila výběrové řízení 
na stavbu hraničního mostu a 17. 10. bude s vítězem, kterým je firma 
Skanska, podepsána smlouva. Úsek dlouhý 216 metrů bude stát v pře-
počtu asi 130 miliónů korun a dokončen by měl být v roce 2013. 

Zbývající část silnice přes polské území ze Sieniawky do Oldřichova na
Hranicích je již z větší části postavena. Vít Štrupl
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Euroregion Nisa zakládá 
spoleãn˘ právní subjekt

Dokončení ze strany 1
Společný přeshraniční euroregion je totiž již 20 let tvořen 3 samostat-

nými národními částmi a každá část má svoji vlastní strukturu a hospo-
daření. V roce 2006 Evropská komise vydala nařízení, podle kterého mo-
hou vznikat společné subjekty pro přeshraniční spolupráci a do budoucna
přijímat finanční podpory přímo z Bruselu.

„Teď máme s Němci a Poláky pomyslný společný provaz a budeme za
něj společně táhnout,“ řekl po podpisu smlouvy Martin Půta. „Do konce
tohoto roku musíme ještě dohodnout společné stanovy, teprve potom
budeme společný subjekt právně registrovat.“

Prostřednictvím společného subjektu chce euroregion Nisa žádat 
v Bruselu o finanční prostředky pro podporu třístranných česko-polsko-
-německých projektů. To dosud nebylo možné. Všechny projekty byly jen
dvoustranné, což vyhovuje většině euroregionů, ale ne těm, které se na-
cházejí na území tří států. Možnosti spolupráce v našem regionu pouze
dvoustranné projekty částečně omezovaly. Sídlo nového společného sub-
jektu by mělo být v Liberci. 

Euroregion Nisa má na české straně 135 členů, z toho je 132 obcí 
a další tři zastupuje Krajská hospodářská komora, Sdružení Český ráj a Li-
berecký kraj. Celý euroregion se saskou i polskou částí se rozkládá na ploše
13 tisíc km2 a má 1,6 mil. obyvatel. Vít Štrupl

V rámci tvorby nového územního plánu města byli osloveni tři studenti
Technické univerzity v Liberci Jana Tvarohová, Marek Prchlík a Filip Al -
brecht, aby připravili ideový návrh územního plánu města. S tímto návr-
hem předstoupili před veřejnost na Dni starosty, pořádaném v září. 

Hlavním záměrem představeného konceptu je jasně definovat hranice
města, které by zamezily dalšímu nekontrolovanému růstu města a umož-
nily přirozené zahustit dnes poměrně řídkou zástavbu samotného centra
města. Koncept vychází z toho, že dnešní Hrádek nad Nisou vznikl slou-
čením tří obcí. Revitalizovat by se měla celá struktura všech městských
částí a jejich vzájemná komunikace. Hranice města by měly být určeny
architektonickými a krajinnými prvky. V severovýchodní části města by
měla být zástavba městského charakteru, v jihozápadní části by měla být
zástavba venkovská. 

Podle autorů konceptu by se mělo nové městské centrum přesunout
do prostoru bývalého Bekonu, zatímco Hornímu náměstí by měla zůstat
úloha reprezentativní a administrativní.

Velkým potenciálem je blízkost krajiny, která se prolíná s okrajovými
částmi města. Zelený klín, který od severu vstupuje do města, by se mohl
stát sportovně – kulturním prostranstvím v kombinaci se suchým pol drem.
V přilehlém areálu revitalizované Pragovky by mohl vzniknout hotel pro
sousední golfové hřiště. 

V oblasti dopravy považují autoři za klíčové dokončení vnitřního
 městského okruhu. Navrhují dvě varianty: rozšíření stávajících komuni-
kací Jiřího z Poděbrad, Dolního náměstí, ul. generála Svobody a Sokol-
ské. Druhou variantou je vybudování zcela nové trasy. Ta by začínala 
v ulici u Nisy, pokračovala areálem bývalého ČSAD, kolmo procházela 

Tovární a Legionářskou ulicí a vystoupala k železniční trati. Vnitřní měst-
ský okruh by se uzavřel na křižovatce u železničního přejezdu. 

Vize 2050 není nikterak závazným dokumentem. Nicméně se může stát
jedním z podkladů při tvorbě nového územního plánu. Cenné je na ní to,
že ji připravovali studenti, kteří nebydlí v Hrádku a nejsou tudíž vázáni
zažitými stereotypy. Vít Štrupl

Vize 2050 – jak by mohl Hrádek 
vypadat za 40 let?
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Mûsto zv˘‰í nájemné ve
sv˘ch bytech

Tak jako většina měst v republice, i město Hrádek nad Nisou se rozhodlo
od 1. 1. 2012 zvýšit nájemné v části svých bytů. Město v současnosti vlastní
179 bytů. Zvýšení nájemného se týká 81 z nich. Z tohoto počtu je 31 bytů
v domech s pečovatelskou službou, kde jsou dnes také největší rozdíly 
v sazbách měsíčního nájemného. To se v těchto bytech pohybuje od 
14,12 do 53 Kč za m2. Zvýšení nájemného se týká především bytů se 
staršími nájemními smlouvami, kde je v současnosti nájemné nižší než 
u ostatních bytů. 

Město nájemné zvýší v souladu se zveřejněnou cenovou mapou ná-
jemného Ministerstva pro místní rozvoj, kterou bylo určeno rozmezí ob-
vyklého nájemného v obci Hrádek nad Nisou na základě znaleckého po-
sudku v rozmezí 68,6–78,9 Kč/m2 za měsíc.

Nájemné se u padesátky bytů zvýší na 55 Kč za m2 podlahové plochy
bytu. V bytech umístěných v domech s pečovatelskou službou se nájemné
bude na tuto úroveň zvyšovat postupně. Příští rok vzroste na 23 Kč za m2,
v roce 2013 na 46 Kč za m2 a v roce 2014 dosáhne 55 Kč za m2.

Uvedené sazby jsou samotným nájemným, není v nich zahrnuta
úhrada za vybavení bytu ani platby spojené s užíváním bytu.

„Rozhodli jsme se pro tento nepříjemný krok, ale protože v části bytů
se bydlí za tržní nájemné, není důvod ke zvýhodňování části obyvatel na
úkor ostatních. Všechny peníze vybrané na nájemném se vrací do údržby
objektů vlastněných městem,“ vysvětluje starosta města Martin Půta.

Vít Štrupl

Nov˘ tajemník 
mûstského úfiadu

Ve středu 5. října byl do funkce tajemníka Městského úřadu v Hrádku nad
Nisou jmenován Jiří Timulák. Stalo se tak na základě výběrového řízení,
které bylo vyhlášeno po ukončení pracovního poměru s dosavadní ta-
jemnicí Blankou Karlovou. 

Jiří Timulák od roku 2008 pracoval jako vedoucí odboru dotací, roz-
voje města a kultury.

Pane Timuláku, do funkce ta-
jemníka jistě vstupujete s urči-
tou koncepcí. Pocítí obyvatelé
města nějakou změnu při jed-
nání na městském úřadě?
Chtěl bych především zlepšit pro-
cesy uvnitř městského úřadu právě
proto, aby obyvatelé, kteří na úřad
přicházejí, dostali lepší službu.
Další věc, která je všeobecně
známa, je poměrně velká fluktuace
zaměstnanců na některých odbo-
rech, což má přímý vliv při vyřizo-
vání požadavků obyvatel. Chtěl
bych tedy provést stabilizaci
úřadu.
To se týká především odborů sta-
vebního a správy majetku, tedy od-
borů, které byly v poslední době
značně zatíženy. To se projevilo

třeba i na delší době vyřizování záležitostí.
S problematikou těchto odborů se nejdříve budu muset podrobně 
seznámit. V současnosti funguje stavební odbor v plném počtu zaměst-
nanců, takže věřím, že se stav pomalu zlepší. Problém očekávám spíše na
oboru sociálním. Část jeho agendy má od 1. 1. převzít Úřad práce, do-
sud ale nevíme, kolik našich zaměstnanců Úřad práce zaměstná. 
Co se bude dále dít s odborem dotací?
Bude samozřejmě fungovat dále s tím, že bude co nejdříve vyhlášeno 
výběrové řízení na vedoucího odboru.

Vít Štrupl

Mûsto oãima obyvatel
V jarních měsících letošního roku byl proveden průzkum mezi obyvateli
města, jehož výsledky budou použity především při tvorbě nového územ-
ního plánu. Zařazeny do něj ale byly i další otázky. Průzkum prováděla
agentura Tima Liberec. 

Výsledky průzkumu byly představeny v září na dni starosty k územ-
nímu plánu. Při hlavním průzkumu bylo osloveno 256 náhodně vybra-
ných obyvatel. Výběr byl proveden tak, aby odpovídal složení obyvatel
města podle věku, dosaženého stupně vzdělání i podle pohlaví. Výsledky
průzkumu tedy s velkou mírou pravděpodobnosti odrážejí skutečné 
mínění obyvatel města. Doplňkový průzkum, který ale nereprezentuje
rovnoměrně rozložení jednotlivých skupin obyvatel, proběhl formou 
ankety v HRÁDECKU a na webu města.

Z výsledků průzkumu plyne, že tři čtvrtiny obyvatelstva jsou rozhodně
nebo spíše spokojeny s životními podmínkami v Hrádku nad Nisou. Ne-
spokojenost vyjádřila jen 4 % dotazovaných. Nejproblémovější oblastí 
je podle dvou třetin obyvatel nedostatek pracovních příležitostí, druhou
nejčastěji zmiňovanou problematikou je omezování kriminality a vanda-
lismu a činnost policie. Méně často bylo zmiňováno řešení dopravní 
situace ve městě, kulturní a sportovní vyžití a poskytování sociálních slu-
žeb. Podle mínění obyvatel je třeba, aby město soustředilo svou největší
pozornost na mladistvé a starší děti, především kvůli záškoláctví a užívání
alkoholu.

Průzkum zjišťoval rovněž preferované oblasti dalšího rozvoje města. 
74 % obyvatel si přeje především realizaci protipovodňových opatření,
více než polovina další rozvoj průmyslové zóny a revitalizaci Azylu.

Poslední část dotazníku zjišťovala spokojenost obyvatel s prací úřed-
níků městského úřadu a s řešením bezprostředních následků povodní.
Velká většina obyvatel (90 %) byla velmi nebo převážně spokojena 
s jednáním na úřadě. Ještě mnohem větší je poměr spokojenosti občanů
v případě řešení bezprostředních následků povodní. Například zajištění
pomoci při úklidu je poměr spokojených a nespokojených 190:1. Nejhorší
poměr, který je ale i tak vysoký, se objevil u rychlosti zajištění finanční 
pomoci, kde připadlo 8 spokojených obyvatel na 1 nespokojeného. 

Podle výsledků průzkumu je jednoznačně chloubou města zrekon-
struované centrum, dále Multifunkční centrum Trojzemí, kostely, parky.
V nejbližším okolí pak Kristýna, Graštejn, Popova skála a Bod Trojzemí.

Vít Štrupl

Starostové protestovali za
spravedlivûj‰í rozdûlení daní

Ve středu 21. 9. se na náměstí Jana Palacha v Praze sešlo téměř 1 000 sta-
rostů obcí celé České republiky, aby společnými silami podpořili návrh
Ministerstva financí na novelu zákona o rozpočtovém určení daní. 
Smyslem novely je dosáhnout spravedlivějšího rozdělení tzv. sdílených
daní. Největší města dostávají z vybraných daní také nejvíce peněz. 
Problém je ale v tom, že největší města dostávají na každého svého 
obyvatele 4,5 krát více než nejmenší obce. Podle projednávané novely by
se měl tento poměr zmenšit na trojnásobek. Menší města a obce by si po-
lepšila celkem o 13,5 miliardy korun na úkor čtyř největších měst.

Demonstrace začala v 10 hodin. Poté se starostové přesunuli před 
Úřad vlády České republiky, kde se setkali s premiérem Petrem Nečasem.
Premiér Nečas od řady starostů dostal symbolické klíče od obcí a také
transparent s jejich podpisy.

Pokud by byla novela zákona schválena, znamenalo by to pro Hrádek
nad Nisou roční příjem do rozpočtu asi 14,5 milionu Kč. To by byla 
podstatná injekce na realizaci potřebných oprav a dalších investičních
akcí.

Polepšila by si ale i velká města. Podle dnešní legislativy dostává např.
Kladno stejně peněz na obyvatele jako Liberec, přestože má o 40 tisíc 
obyvatel méně. Na druhou stranu Liberec, páté největší město v repub-
lice, dostává polovinu peněz ve srovnání s Plzní.

„Při tvorbě vlády a dohadování společného kolačního programu dal
premiér Nečas ruku na to, že tento krok podpoří. Chápu, že pan premiér
je nyní pod výrazným tlakem svých především pražských poslanců. Po-
kud ale ODS nenajde dost odvahy ukončit neodůvodněné a nespraved-
livé zvýhodňování Prahy, Brna, Ostravy a Plzně proti ostatním obcím a je-
jich obyvatelům nebude tato vláda mít dále mou důvěru,“ dodává
starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta, který se demonstrace také 
zúčastnil. Vít Štrupl
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DoÏínkov˘ ekoden
U příležitosti tradičních Dožínkových slavností v Hrádku nad Nisou
uspořá dala v sobotu 17. 9. 2011 Společnost pro Lužické hory, o. s., spolu
se saskými partnery a Domem dětí a mládeže Drak celodenní zábavný
program na místní hasičské louce s názvem Dožínkový ekoden.

Pestrý program se zábavnými a poučnými stanovišti byl připraven pro
rodiny s dětmi i pro širokou veřejnost. Hravou formou se naši nejmenší
naučili mnohé o práci s běžně dostupným přírodním materiálem a sami
si vyzkoušeli, jak vyrábět krásné doplňky či hračky.  

Úkoly, které děti plnily na stanovištích, nabídly jednoduché možnosti
využití přírodnin, které jsou všude okolo nás (bukvice, šišky, žaludy atd.).
Děti často s pomocí rodičů a prarodičů pomáhaly vyrábět například 
zapichovátka do květináčů z kukuřičného šustí, krmítka pro ptáčky na
zimu nebo kovbojské klobouky, tvarovaly a navlékaly bramborové korále,
na bavlněné tašky tiskly bramborová razítka, zdobily dožínkové věnce 
a masky víl a stromových skřítků a také vytvářely kouzelné postavičky 
z šišek. Jinde se účastníci učili, k čemu slouží a jak správně pojmenovat
zahradní náčiní a nářadí, zkoušeli po hmatu rozeznávat běžné i exotické
druhy ovoce a třeba také, jak daleko a přesně dohodí obyčejnou bram-
borou.  

Navíc po splnění vybraných disciplín byli návštěvníci odměněni oma-
lovánkami s tématem flóry a fauny Lužických hor. Pro starší děti a jejich
rodiče byla určena publikace Pohádková putování v Lužických horách. 
V té najdou 10 výletních tras procházejících Chráněnou krajinnou oblastí
Lužické hory včetně popisu terénu, zajímavostí a kilometráže. Pro všechny
zúčastněné byly kromě občerstvení a sladkých odměn připraveny také
drobné dárky. Děti si samozřejmě své vlastní výrobky vzaly s sebou domů.

Dožínkový ekoden v Hrádku nad Nisou byl podle množství odnáše-
ných výrobků a po celý den se nezmenšujících zástupů dětí a rodičů velmi
úspěšný. Podle reakcí návštěvníků můžeme usuzovat, že se všichni dobře
bavili a strávili příjemný den. Celkový počet oficiálně zaznamenaných 
dětských i dospělých účastníků Dožínkového ekodne činil 276.  

Akce byla připravena v rámci projektu Přeshraniční ekologická výchova
v oblasti ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje v Českosaském
Švýcarsku, Hornolužickém pohoří a Lužických horách. Financování je 
zajištěno programem Cíl3 z Evropské unie a Libereckým krajem. Více 
o projektu a našich programech naleznete na www.spolecnostlh.cz.

Vít Štrupl
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Evropská pouÈ je svûdkem promûny hranic
První říjnový víkend patří Evropské pouti. Nebýt loňské povodně, mohla
být letos tato slavnost jubilejní desátá. Pořádají ji společně města Malého
trojúhelníku a obyvatelé Oldřichova a Kopaczówa. Evropská pouť je pří-

ležitostí, jak se v jednom dni v roce setkat se svými sousedy žijícími na
druhé straně státní hranice a s lidmi, kteří v obou částech obce žili, ale
své domovy byli nuceni opustit.

Pouť tradičně začala položením květin u pomníku Smíření a pokračo-
vala ekumenickou bohoslužbou slouženou duchovními z Čech, Německa
a Polska. V závěru bohoslužby symbolicky rozkrájeli zástupci měst 
chléb, který rozdávali přítomným. Evropská pouť pokračovala piknikem

v Polsku a setkáním obyvatel
na hřišti v Oldřichově. Tra-
diční fotbalové utkání tento-
krát vyhráli Oldřichovští.

Evropská pouť je příkla-
dem nalézání toho, co nás
spojuje. Jak během setkání
několikrát zaznělo, dnes si
už často ani neuvědomuje -
me, že tato hranice, byť
mezi spřátelenými zeměmi
socialistického bloku, byla
neprostupná, zabezpečená
ostnatými dráty a střežená
po hraniční stráží. Po letech
se také opravuje hraniční
mostek přes Oldřichovský
potok, další ze symbolů
pro měny státní hranice.

Vít Štrupl, fotoPetr Šimr

DoÏínky zaplnily
hasiãskou louku

Nezvyklé počasí, spíše letní než podzimní, pomohlo organizátorům 
letošních Dožínek, které přilákaly stovky lidí. Dožínky už k Hrádku patří,
i když zemědělci zde nemají na růžích ustláno. Poděkování patří přede-
vším jednomu ze dvou velkých zemědělských podniků hospodařících na
Hrádecku, společnosti Agro Chomutice. Díky ochotě jejích pracovníků
byla na Dožínkách opět k vidění telátka a poprvé i kráva. Pozornost po
počátečních rozpacích upoutala tradiční soutěž v pití mléka brčkem. 
I když motivací pro mnohé soutěžící byla hlavně vidina hlavní ceny, 
selete.

Ukázky toho, co se letos urodilo na zahrádkách, přivezli hrádečtí za-
hrádkáři. Svou expozici měli i chovatelé. Nově se Dožínek zúčastnila paní
Vávrová, jejíž sýry z kozí farmy v Oldřichově  se setkaly s velkým úspě-
chem. Pozornost budil i včelař Matouš Kirschner, který ochotně vysvět-
loval, jak včely žijí a jak se o ně pečuje. Ten, kdo alespoň uzvedl kladivo,
si s kovářem Petrem Sokolíčkem mohl vyzkoušet, co obnáší výroba byť jen
jednoduchého předmětu ze železa.

Hlavně děti využily dožínkového ekodne, který spolu s DDM Drak 
pořádala Společnost pro Lužické hory. Výjimkou ale nebyla spolupráce 
s rodiči, kteří se na některých stanovištích rádi zapojili.

Vít Štrupl
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Hrádeck˘ divadelní podzim se blíÏí

Pfiíznivce divadla ãeká bohat˘ podzim

Je říjen, ale než se nadějeme, bude tu listopad a s ním také již jedna třicátý
Hrádecký divadelní podzim. Co nám letošní přehlídka nabídne?

V pátek 18. listopadu od 16 hodin to bude pohádka pro děti. Jmenuje
se Kam se hrabe na kašpárka stará bába hastrmanka a zahraje ji divadelní
soubor z Hodkovic nad Mohelkou. Tentýž den večer od 19 hodin bude
slavnostní zahájení divadelní přehlídky. Potom již tradičně vystoupí Chrá-
mový sbor Rolfa Bartosche a zhruba od půl osmé se představí domácí
soubor Vojan s hrou Joe DiPietra Potichu to neumím, jsem vášnivej. Tato

hra se několik let s úspěchem hrála v divadle Na Vinohradech ve hvězd-
ném obsazení Jiřina Jirásková, Jana Hlaváčová, Ilja Racek a Petr Kostka.
Když soubor sáhl po tomto textu, tak první šok, který se dostavil, byla
cena za licenci k provozování této hry. Licence stála 26 000 Kč. Dovolte
proto souboru z tohoto místa poděkovat městu Hrádek nad Nisou za 
finanční podporu ve výši 10 000 Kč a tím i možnost zakoupení licence.
Hra nabízí dosti prostoru pro smích, ale také prostor pro zamyšlení.

V sobotu 19. listopadu začínáme opět pohádkou. Od 10 hodin se před-
staví soubor Mladá scéna z Ústí nad Labem a zahraje představení Dlouhý,
široký a bystrozraký. Je to soubor, který se specializuje na pohádky a jeho
výprava a světelné efekty jsou velmi krásné. Diváci se mají na co těšit.

Odpoledne od 17 hodin se představí divadelní soubor z Desné a před-
vede hru Puko-viny. Jsou to motivy ze hry Williama Shakespeara Sen noci
svatojánské. Jedná se o představení, ve kterém hrají převážně mladí lidé,
a s úspěchem byla tato hra sehrána na národní přehlídce ve Vysokém nad
Jizerou.

Na závěr večer ve 20 hodin čeká diváky opravdový zážitek. Divadelní
soubor ze Železného Brodu zahraje hru Kočičí hra. Mnozí si tento titul 
vybaví ve spojitosti s vynikající herečkou Danou Medřickou. Ale i výkon
představitelky hlavní role v této hře lze nazvat fantastickým. Určitě si toto
představení nenechte ujít.

Co říci závěrem? Snad jsme se výběrem her trefili do jídelníčku diva-
delního diváka. Proto přejeme divákům, kterých si nesmírně vážíme, pří-
jemné divadelní zážitky a hercům ono známé. Zlomte vaz!

Jan Sladký – vedoucí divadelního souboru Vojan

Podzimní seriál divadelních představení zahájili na konci září Jana 
Švandová, Rudolf Hrušínský a Josef Carda s komedií Nebyla to Pátá, byla
to Devátá. Škoda jen, že další představení známých hostujících herců 
nepřilákalo více diváků. 

V neděli 16. října od 19 hodin se v DK Beseda odehraje další komedie
s lehce upraveným klasickým názvem Don Quijote de la Ancha. Insce-
nace čerpá ze slavného románu, jen je v ní mnohem více improvizace. 
A také zapojení diváků do hry. Svéráznému zpracování osudů dona 
Quijota a věrného služebníka Sancho Panzy nechybí humor, nadsázka,
fantazie ani mystifikace. Před diváky předstoupí 2,38 m vysoký profesor
španělského jazyka a literatury (jeho představitel hraje představení na
chůdách) a 120kilogramová Ancha, pracující jako vychovatelka na komi-
nickém internátě ve Šlapanicích, v kostýmech dona Quijota a Sancho

Panzy. Se skupinou španělštinářů se ujímají nelehkého úkolu: co nejlépe
ztvárnit příběh důmyslného rytíře dona Quijota. 

V den sváteční, 28. října, se od 19 hodin v DK Beseda uskuteční repríza
komedie Uděláte mně to znova v podání domácího DS Vojan. Komedie
byla poprvé uvedena
při loňském Hrádec-
kém divadelním pod-
zimu. 

Na listopad připra-
vuje DS Vojan a Brána
Trojzemí 31. ročník
Hrá deckého divadel-
ního podzimu.

CVIČENÍ
LÍDA

ASPV
(asociace 

Sport pro všechny) 
Sokolovna Hrádek nad Nisou

Pondělí
st. a ml. žáci 17.30–19.00 h

Úterý
rodiče a děti 16.00–17.00 h
ženy 20.00–21.00 h

Čtvrtek
žákyně 16.00–17.30 h
předškoláci, žáci 1. tř. až 3. tř.

16.00–17.30 h
ženy 20.00–21.00 h

www.cvicenilida.webz.cz
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Chrámov˘ sbor vítá nové ãleny
Hrádecký Chrámový sbor od sv. Bartoloměje má letos důvod k oslavám –
působí 20 let. Od samého počátku jej vede Rolf Bartosch, varhaník 
kostela sv. Bartoloměje.

Pro úspěšnou budoucnost sboru by jeho členové mezi sebou rádi 
uvítali nové kolegy. „Není potřeba mít obavy z našich nároků na hudební
dovednosti, není potřeba umět zpívat z not,“ maže nejčastější obavy 
potenciálních sboristů Rolf Bartosch. „Rádi mezi sebou přivítáme dívky 
i chlapce, ženy i muže.“

Překážkou by neměl být ani repertoár sboru. Hrádecký sbor sice nese
přízvisko chrámový, ale repertoár tvoří i lidové a národní písně, slavné
sbory z oper i klasické skladby pro sbor. Sbor zpívá při svátečních boho-
službách. Vystoupení se ale často konají i mimo chrámové prostory: 
každým rokem zahajuje Hrádecký divadelní podzim nebo benefiční 
koncert na Grabštejně. 

Pokud jste zpěvu nakloněni nebo zatím jen váháte, je nejlepší cestou,
jak se přidat, návštěva některé ze zkoušek sboru. Ty probíhají každé pon-
dělí od 18.30 do 20 hodin v Klubu důchodců u pošty. 

Vít Štrupl

Pfiíbûh z pera hrádeckého
autora je pln˘ tajemna

Nebývá zvykem představovat v HRÁDECKU nové knihy, výjimku ale udě-
láme v případě titulu Podivné svědectví Václava Korce. Jeho autorem 
je Lubomír Jaroš, jeden z mála publikujících spisovatelů z Hrádku nad 
Nisou.

Kniha je určena především dětem. Přináší příběh plný tajemna, který
se odehrává v Hrádku nad Nisou a jeho nejbližším okolí. Pro mladé 
čtenáře o důvod více si knihu plnou napětí přečíst. Děj začíná nalezením
dopisu z roku 1947, popisujícího události, které se stanou v roce 2010. 
Lubomír Jaroš v knize zmiňuje inspiraci jedním ze záhadných dopisů Karla
Hynka Máchy, ve kterém tento klasik romantické literatury píše o svém
přemístění v čase o sedmdesát let dopředu. 

Kniha Podivné svědectví Václava Korce není prvním titulem Lubomíra
Jaroše. Do Hrádku nad Nisou je zasazen děj další knihy pro děti Tajem-
ství křišťálové jeskyně, dějinami Lužice je inspirován historický román Vítr
na věčnost.

Knihu lze zakoupit kromě běžných knihkupectví i v Hrádku nad Nisou.
K dostání je za 150 Kč v informačním centru na Horním náměstí.

Vít Štrupl

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

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

70 let Ing. Josef Čermák, Václav Novák
Krista Silnicová 

80 let Josef Petržilka, František Dolenský
Magdalena Belanová, Marie Kolouchová
Jaroslava Brahová

83 let Rudolf Pařík, Eva Větrovská
Marie Jurčíková

84 let Ema Fléglová 
85 let Libuše Holečková, Gašpar Sloboda
86 let Libuše Stryová, Anna Šedivá
87 let Anna Křižanová 
90 let Věra Fořtová
91 let Marie Slabá
92 let František Keller, Erna Hescheová 

Přidáváme gratulaci i jubilantům 
z července a srpna, jejichž jména nebyla 
v HRÁDECKU uvedena:

94 let Marie Jermanová 
96 let Karel Jíra                      

Marie Zimová, matrikářka

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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Dne 27. 9. 2011 připravily pracovnice Pečovatelské služby ke Dni seniorů
výlet autobusem po Hrádku nad Nisou a jeho okolí.

Výlet byl pořádán pro klienty domů s pečovatelskou službou ze Žitav-
ské a Nádražní ulice. Snahou bylo vyjít vstříc přáním obyvatel domů – 
podívat se na známá místa, kde dříve bydleli nebo na ně mají hezké vzpo-
mínky.

Projížděli jsme Loučnou, Donín, Horní a Dolní Sedlo, Rynoltice, v okolí
Jablonného v Podještědí jsme zahlédli tyčící se zámek Lemberk. Další trasa
vedla přes Chrastavu, Václavice, Chotyni, Grabštejn a zpět do Hrádku nad
Nisou.

Výlet jsme zakončili posezením v restauraci na Kristýně, kde se všichni
účastníci zájezdu občerstvili a zároveň si prohlédli část rekreačního areálu.

Výlet se zdařil, počasí nám přálo a po celou dobu vládla velmi příjemná
atmosféra.

Mgr. Šárka Jeníčková – ředitelka DPS

Sluníãka na golfu
Naše mateřská škola se zúčastnila soutěže, kterou vyhlásil Liberecký 
deník. Úkolem této soutěže bylo poslat do redakce co nejzdařilejší foto-
grafii se sportovní tématikou. Jelikož máme těchto fotografií dostatek,
jednu jsme vybrali a poslali. Když jsme se dozvěděli, že naše mateřská
škola vyhrála jednu z cen, naše radost byla veliká. Vyhráli jsme lístky 
na Adventure golf. A protože máme prima rodiče, vyrazili jsme v pátek
30. 9. na společnou akci do golfového areálu Ještěd. Odpoledne nám 
nezkazilo ani počasí, po celou dobu, co jsme se snažili trefovat míčky 
golfovými holemi do jamek, nás sluníčko pěkně hřálo do zad. Akce to byla
velice podařená, všichni se domů vraceli s úsměvem a přáním další 
společné akce. Děkuji rodičům i dětem za příjemné odpoledne.

Paní učitelka Věrka z MŠ Sluníčko

Dolánky plné her
Ve dnech 16.–18. září letošního roku jsme se rozhodli navštívit Český ráj,
a to Dolánky u Turnova. Odpoledne po vyučování jsme se obtěžkáni 
zavazadly a proviantem od maminek sešli na hrádeckém nádraží a spo-
lečně se vydali směr Dolánky. Cesta i přes nepříjemné výluky uběhla 
celkem rychle. Poté, co jsme obsadili pokoje, si největší hladovci začali
připravovat večeři. 

Během celého večera probíhaly drobné soutěže za sladké odměny 
a byla vyhlášena třídenní hra o veliký dort. Děti měly za úkol hledat 
zlaťáčky (žlutá kartonová kolečka), které byly umístěny a nalepeny po celé
chatě i okolí na různých místech, bylo možné je nacházet i během výletů,
prostě všude.

Druhý den po snídani jsme se vydali kolem Dlaskova statku do neda-
lekého Turnova. Cestou jsme opět soutěžili, hledali zlaťáčky a obdivovali
krásy a okolí Jizery. Po stručném výkladu o památkách města Turnova si
děti prohlédly náměstí a nakoupily suvenýry pro své blízké. Cestou zpět
jsme se zastavili na dětském hřišti plném houpaček a jiných atrakcí. Po
vydatném obědě jsme se vydali prozkoumat břehy řeky Jizery, několik
otužilců okusilo kvalitu vody v řece, ti méně odvážní se zchladili sprškou
na místním bývalém koupališti. Během celého odpoledne probíhaly opět
nejrůznější soutěže, které si připravily samy děti.

Večer jsme na přání dětí společně zhlédli díl Harryho Pottera a pak šup
do sprch a do hajan. V neděli dopoledne proběhl zbytek soutěží (největší
ohlas měla soutěž Bitva o čokoládu) a nastalo vyhodnocování. Vítězů bylo
mnoho, avšak vítěz v hledání zlaťáčků jen jeden, a to Terezka. Ale protože
poctivě hledaly všechny děti, určitě se vítěz o dort rád rozdělí. Dortík bude
předán až ve škole.

Cesta domů nám uběhla snad ještě rychleji, dětem se domů vůbec 
nechtělo. Na konci školního roku si výlet určitě zopakujeme.

Eva Jandalová, vychovatelka ŠD, Irena Horáčková, třídní učitelka spec. třídy

Zprávy z knihovny
Výběr z nabídky nových knih v městské knihovně – září a říjen 2011
Joy Fieldingová – Nebezpečná zóna (román pro ženy)
James Patterson – Uvidíš, zemřeš (thriller)
Jan Bauer – Hvězda Valdštejnova srdce (historický román)
Táňa Keleová-Vasilková – Duhový most (román)
Jo Nesbo – Nemesis (detektivní román)
Souad – Upálená zaživa (biografie)
Lee Child – A přece nezemřeš (román pro muže)
Jude Deveraux – Vůně jasmínu (romantika)
Lonely Planet – Poznáváme Německo (průvodce)
Josef Ládek a Robert Pavelka 

– Encyklopedie komiksu v Československu 
Tomio Okamura – Umění vládnout (biografie)
Eric Chaline – Podvody, které hýbaly dějinami

(literatura faktu)
M. Hýža, M. Kačor, M. Švihálek 

– Zapomenuté výpravy (cestopis)
Catherine Fisherová – Inkarceron (dobrodružná fantasy pro mládež)
Thomas Brezina – Přízraky bez tváře

(napínavé příběhy se Superlupou)
Julia Boehme – Loupež v Safariparku (povídky pro děti do 9 let)

Šmoulové na plovárně (komiks)
Simon Adams – Atlas středověkého světa (atlas světa pro děti)
W. Färber, S. Kraushaarová 

– Příhody malého poníka (příběhy v ČJ a NJ)
Joachim Friedrich – Čtyři a půl kamaráda a osudný dřep

(dobrodužné příběhy)

Nově máme k dispozici anglicky psané knihy a některé učebnice. Pracu-
jeme i na rozšíření knihovny o německy psaná díla.

Od října bude v knihovně otevřen koutek Čtenáři čtenářům. Proto, 
pokud máte doma nějaké knihy, které je vám líto vyhodit, a myslíte si, 
že by se mohly líbit někomu jinému, přineste je. A třeba zde naleznete
něco, co se bude líbit vám. 

Knižní fond byl rozšířen i o několik knižních darů. Za ně bychom rádi 
poděkovali slečně Řeháčkové a Urbanové a dále paní Korpášové a Hol-
cové. 

Pracovnice MK

Den seniorÛ – Peãovatelská sluÏba na cestách
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Tip na v˘let: Kopec pln˘ v˘hledÛ

Z mnoha kopců v našem okolí se naskýtá výhled do okolí. Přesto člověk
rád objevuje stále nové pohledy do krajiny. Vyhlídky nás lákají i přes tu
trochu fyzické námahy, kterou člověk většinou musí obětovat. Možná
proto jsou Čechy krajem rozhleden. 

Dnešní tip na výlet ale nepovede za rozhlednou, nýbrž na kopec, 
z jehož lesa vystupují četné pískovcové skály, většinou snadno přístupné
a poskytující pohled hlavně na Žitavskou kotlinu. Ameisenberg, česky
Mravenčí hora, je přitom neprávem opomíjený. Možná proto, že leží 
v blízkosti jiného turistického lákadla, Oybina. 
Pod kopec se dostaneme snadno: nachází se po pravé straně silnice 
z Žitavy do Oybina, v místě, kde se před Oybinem začíná svírat údolí. 
Ze Žitavy je možné jet úzkokolejkou (stále lze využít velice výhodné 
skupinové jízdenky) a vystoupit u Čertova mlýna (Teufelsmühle) nebo 
o zastávku dříve v Niederdorfu. Auto je lepší ponechat v Niederdorfu, 

protože směrem k Oybinu už žádná parkovací místa zdarma k dispozici
nejsou. Celý výlet se ale dá absolvovat i pěšky, pod kopec je to z Hrádku
přes Hartavu a Eichgraben asi 7 km.

Přes vrchol kopce nás provede žlutá turistická značka – kolečko (v Ně-
mecku rozhoduje i tvar značky). První skalní vyhlídka se objeví zane-
dlouho. Lahůdkou je ale Robertova skála (Robertfelsen), na kterou se dá
snadno vystoupat s využitím ocelových stupů. Cestou dále vzhůru se po
levé straně objevují další vyhlídky. Některé mají výhled omezený, protože
jsou na úrovni špiček okolních stromů. Postupně se ale odkrývají výhledy
na protější Töpfer, severně na Žitavu a Hrádek, jižně na Oybin. Pískovce
zde navíc zvětrávají a tvoří inspirující útvary: lože, stolky apod. Jak se ne-
cháte inspirovat a využijete je, to záleží jen na vás.

Nejvýše leží vyhlídka Götzenstein. K vrcholu z ní zbývá jen několik výš-
kových metrů. Zde v dávné minulosti stály další pískovcové věže, které se
ale rozpadly a utvořily zde poměrně velké skalní město, které láká k pro-
lézání. Některé z balvanů budí dojem viklanů, ale na svém místě jsou usa-
zeny naprosto pevně. Příroda si tady se stabilitou pěkně pohrála.

Zpátky je možné jít více cestami. Doporučuji ale nevynechat ještě 
vyhlídku Bastei. Dlouho jsem si lámal hlavu, odkud vznikají fotografie
hradu Oybina ze severní strany. Toto je jedno z míst, odkud se dá uspět
zvláště při večerním slunci. Naopak s klidným svědomím můžete vyne-
chat Pferdeberg. Kdysi zde bývala vyhlídka, o čemž svědčí zbytky zábrad -
lí. Okolní stromy ji už ale přerostly, a tak i vyhlídka osiřela. 

Teplé dny už máme asi pro letošek za sebou. Podzimní výhledy do
kopců hrajících všemi barvami jsou ale jedinečné. Stačí jen vyrazit, 
ideálně za dobré viditelnosti. Vít Štrupl

Kouzlo vûtrn˘ch ml˘nÛ
Větrné mlýny bývaly součástí české krajiny. Severní Čechy patří mezi místa
s jejich největší hustotou. I na Hrádecku jich několik stálo: nejzachova-
lejší, byť bez perutí, je na Uhelné. Základy dalšího jsou v polích nad 
Vítkovem a torzo dalšího větrníku se nachází mezi novodobými „větr-
níky“ na Lysém vrchu. Nedaleko Varnsdorfu je mezi pastvinami mlýn 
Světlík, který vypadá, jako by se v něm ještě před chvílí mlelo. 

Tyto, ale i desítky dalších větrných mlýnů mapuje nová výstava v Bráně
Trojzemí. Ve spolupráci se Společností pro Lužické hory jsou zde vysta-
veny obrazové materiály ze sbírky Ing. Jana Doubka. Doplněny jsou his-
torickými modely zapůjčenými z muzeí v Nové Pace a v Jičíně.

Vernisáž s přednáškou a projekcí historických filmů proběhla 30. září.
Při výkladu Ing. Doubka a u filmu s autentickým mlynářem si návštěvníci
uvědomili, že kouzlo, které pro nás větrné mlýny mají, znamenalo pro 
jejich obsluhu neskutečnou dřinu a nelehký zdroj obživy.

Výstava v Bráně Trojzemí potrvá do 15. listopadu.
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