
V Oldfiichovû zaãíná obnova poldru
Oldřichovský potok, v současnosti po většinu roku bez vody, dokáže při prudkých srážkách rychle
opustit koryto. V roce 2007 tu škodila lokální povodeň po krátkém intenzivním dešti, o tři roky později
se velká voda Oldřichovu také nevyhnula, byť v menší míře než v roce 2007.

Historicky regulovala hladinu na toku Oldřichovského potoka v době zvýšených průtoků na jaře 
a při přívalových deštích kaskáda malých nádrží. Hráz poldru byla silně poškozena v roce 2007 a opa-
kovaně v roce 2010. Dnes v ní zeje pětimetrová průrva.

Záměr obnovit část poldru vznikl
po první povodni. Projektování, vyře-
šení majetkoprávních poměrů a za-
jištění financování si vyžádalo dost
času. V polovině listopadu by měla
podle toho, jak počasí dovolí, začít
oprava protipovodňové nádrže.
Hlavní hráz bude zpevněna a zvý-
šena, přibyde vedlejší boční hráz.
Provedené opravy a stavební úpravy
zajistí v případě potřeby snížení pa-
desátileté vody na dvacetiletou. Dva-
cetiletá voda se přitom vejde do ko-
ryta potoka uvnitř obce, takže obno-
vou poldru by se měla podstatně
zlepšit ochrana Oldřichova před po-
vodněmi.

Před hlavní hrází bude vybudována dřevěná přehrážka, která zajistí stálou hladinu vody. Uvnitř ná-
drže budou tři hlubší tůně. Obnovený poldr bude tedy zároveň plnit funkci menší vodní plochy. V pří-
padě povodně bude v poldru rezerva na 7,5 tisíce kubíků vody, hladina vody v něm se bude moci zved-
nout až o 2,25 m. Koruna hráze bude vybetonovaná a tím chráněná před protržením v případě přelivu.

Obnova poldru bude financována z 90 % z dotací ministerstva zemědělství, 10 % půjde z rozpočtu
města. Původní projektový odhad nákladů na stavbu činil 2,5 mil. Kč. Výběrové řízení na zhotovitele
stavby vyhrálo sdružení firem Purum, s. r. o., Praha a Hydro-Kov, s. r. o., Třeboň, které nabídlo cenu 
1,7 mil. Kč, oproti ceně projektanta částku o 800 tis. Kč nižší.

Staveniště v Oldřichově bude předáno 15. 11. Pokud to klimatické podmínky dovolí, bude stavba
poldru dokončena v květnu příštího roku.

Martin PÛta: Nebudu sedût na dvou Ïidlích
Výsledek voleb do krajského zastupitelstva bude s největší pravděpodobností znamenat změnu ve ve-
dení města. Dosavadní starosta města Martin Půta již dopředu deklaroval, že nebude zároveň hejt-
manem i starostou. A protože krajská koalice je dohodnutá, ptáme se Martina Půty, jak se výsledky
krajských voleb projeví v Hrádku.
Sdružení Starostové pro Liberecký kraj výrazně uspělo ve volbách do Zastupitelstva Libe-
reckého kraje. Spolu se Změnou pro Liberecký kraj převezmete odpovědnost za další 
budoucnost kraje. V Hrádku nad Nisou získali Starostové dokonce 64 % hlasů, což je víc,
než získalo sdružení Hrádek potřebuje změny! v komunálních volbách před dvěma lety.
Já chci samozřejmě všem Hrádečákům poděkovat za podporu. Jednak proto, že si jí vážím, a také proto,
že před volbami mi lidé často říkali, že mě nebudou volit, protože nechtějí, abych z Hrádku odešel. Na
to jsem jim odpovídal, že v roce 2010 jsem slíbil, že kandiduji na starostu potřetí a naposledy, a tak nej-
později za dva roky bych starostou stejně nebyl. Děkuji všem, kteří k volbám přišli, účast v Hrádku byla
větší než v celém kraji. Udělám všechno proto, aby za další čtyři roky mohli obyvatelé kraje volit Sta-
rosty a mě osobně znova. Pokračování na straně 3

Vojan zve na 
pfiehlídku 

uÏ podvaatfiicáté
Přehlídka amatérských divadelních sou-
borů Hrádecký divadelní podzim má letos
v záhlaví číslovku 32. Ještě před slavnost-
ním zahájením přehlídky můžete v páteč-
ním odpoledni navštívit pohádku Čertův

švagr, kterou pro hodkovický soubor upra-
vila režisérka Darina Martinovská. A to tak,
že se nebála mezi čerty zapracovat i pos-
tavu Kašpárka. Hru bude doprovázet živá
hudba na kytaru a flétnu. V 19 hodin pře-
hlídku netradičním výstupem zahájí čle-
nové domácího Vojanu. Vojan uvede i ve-
černí, více jak sto léty prověřenou komedii
Charleyova teta. Hra dává velký komedi-
ální prostor hlavně mladým hercům a nej-
více pak samozřejmě mužské postavě,
která se převlékne za ženu.

Na druhou pohádku jste zváni v sobotu
17. listopadu v 10 h dopoledne. Mladá 
haluz, jak si říkají mladší členové souboru
z Desné, rozhýbají jeviště Besedy v po-
hádce S čerty nejsou žerty. Bude jich tam
rovných 25. V 16 h bude přehlídka pokra-
čovat hrou Amant v podání souboru z Jo-
sefova Dolu. Autorské představení Na
drátě je klokan souboru Jiří z Poděbrad 
letošní přehlídku uzavře.

Vstupné na divadelní hry pro dospělé je
50 Kč, na pohádky přispějí dospělí 30 Kč 
a děti symbolickou desetikorunou. V info-
centru lze zakoupit i permanentku na
všechna představení v ceně 120 Kč.

Přijďte si spolu s herci užít svátek divadla!

V listopadovém čísle:
— Úpravy koryta Nisy
— Na návštěvě v Görlitz
— Benefice na Grabštejně
— Program kina – kalendárium
— Příloha: Toulání časem…

Kostel sv. Jakuba v Žitavě

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 prosincového čísla je 18. 11. 2012. 
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 7. 12. 2012.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
19. schůze rady města
19. schůze rady města v roce 2012, konaná dne 3. října, se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč na vydání 

pokračování Soupisu nemovitových kulturních památek Libereckého
kraje pro Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci

— schválila jako realizátora veřejné zakázky malého rozsahu Poldr v Oldři-
chově na Hranicích vč. ekologických opatření sdružení Oldřichov (firmy
Purum, s. r. o., Hydro&KOV Třeboň) za celkovou cenu 1 668 064 Kč 
vč. DPH dle podané nabídky

— schválila uzavření mandátní smlouvy na administraci projektu Poldr 
v Oldřichově na Hranicích včetně ekologických opatření s dodavatelem
Ing. Lukáš Lánský za celkovou cenu 25 000 Kč vč. DPH 

— vzala na vědomí předloženou žádost a. s. Pískovny Hrádek a souhlasila
s čerpáním finančních rezerv na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených
vlivem dobývání v dobývacích prostorech Grabštejn a Václavice II v cel-
kové výši 600 tis. Kč v roce 2012 

— uložila odboru investic a správy majetku zadat výběrové řízení malého
rozsahu na vybavení zubní ordinace stomatologickým vybavením (křes -
lo, rtg, osvětlení a ostatní) 

— po projednání schválila vypsání výběrového řízení malého rozsahu na
realizační projektovou dokumentaci na vodovod a kanalizaci v ulicích
Souběžná a Dubová.

20. schůze rady města
20. schůze rady města v roce 2012, konaná dne 17. října, se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila vypsání veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podli-

mitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění na službu s názvem Sloučení úvěrů města Hrádek nad
Nisou

— schválila jako realizátora veřejné zakázky malého rozsahu Dodavatel
vyváděcích masek pro dýchací techniku vítězného uchazeče ZAHAS, 
s. r. o., Lipník nad Bečvou za celkovou cenu 49 704 Kč vč. DPH dle po-
dané nabídky

— vzala na vědomí informaci o zrušení voleb do OV Václavice, které se
měly konat ve dnech 12.–13. 10. 2012. 

— vzala na vědomí návrh ceníku a rozvrhu hodin městského kluziště 
s tím, že městské kluziště bude napojeno od 1. 12. 2012 do 28. 2. 2013
s tím, že do rozvrhu hodin budou začleněny školy na dopolední brus-
lení. Uložila OISM, aby vyúčtování městského kluziště bylo prováděno
do 31. 12. 2012 a dále do 10. 3. 2013 a předloženo finančnímu odboru.

— schválila pronájem nebytového prostoru o výměře 40,815 m2

v č. p. 261, Chotyně – Dům s pečovatelskou službou od obce Chotyně
za účelem zřízení stomatologické ordinace na dobu neurčitou od 
1. 11. 2012, měsíční nájem 55 Kč/m2

— schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu Pasport místních 
komunikací, objektů a dopravního značení města Hrádek nad Nisou

— schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rekon-
strukce komunikací Nová Loučná – dodatečná oprava propustku 
zhotoviteli STRABAG, a. s., za nabídkovou cenu 217 971,60 Kč vč. DPH.

21. schůze rady města
21. schůze rady města v roce 2012, konaná dne 31. října, se zabývala těmito
záležitostmi:
— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Geometrické 

zaměření městských lesů uchazeči Geometrické plány, v. o. s., za 
nabídkovou cenu 275 880 Kč vč. DPH

— schválila vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve zjednodu-
šeném podlimitním řízení Varovný systém ochrany obyvatel před po-
vodněmi pro město Hrádek nad Nisou – Varovný informační systém,
které bude provedeno v rámci projektu Digitalizace povodňového
plánu a Varovný informační protipovodňový systém – Hrádek n. N.

— schválila uzavření smlouvy o dílo na novou podobu městské vlajky 
a městského znaku s dodavatelem Heraldická kancelář Dauphin, 
Stanislav Kacík za celkovou cenu 25 000 Kč vč. DPH

— souhlasila s umístěním rozhledového zrcadla naproti výjezdu z ul. Le-
gionářské na komunikaci Gen. Svobody

— souhlasila s umístěním dopravní značky Jednosměrná komunikace 
a Zákaz vjezdu – jednosměrný provoz v části komunikace Legionářské,
na výjezdu z parkoviště sokolovny umístění dopravní značky Přikázaný
směr jízdy

— schválila umístění vodorovné dopravní značky zákaz zastavení a stání
na pravé straně části komunikace Legionářské v celé délce před soko-
lovnou č. p. 269

— schválila umístění dopravní značky Jednosměrná komunikace u vjezdu
do Rybářské ulice u mateřské školky Donín a na vjezdu z komunikace
Donínská (naproti škole Donín) bude instalována značka Zákaz
vjezdu – jednosměrný provoz. Uložila OIaSM zajisti vodorovné do-
pravní značení u MŠ Donínská s vyznačením parkovacího stání.

— schválila stavební a dopravní úpravy Terminálu Hrádek umožňující 
příjezd vozidlům bus ze směru od pošty a jejich bezpečnému zapar-
kování na stanovišti terminálu a ukládá OIaSM realizaci záměru

— schválila plán zimní údržby komunikací a chodníků města Hrádek nad
Nisou 2012—2013

— vzala na vědomí záměr zklidnění dopravy ve městě a to: Donín–
ul. Turistická, Příčná, Hladká, Pod Ovčím kopcem, Rybářská, Za Školou,
Slunečná, Sousedská a Strmá. Loučná – ul. Jižní, Spojovací, K Bytov-
kám, Truhlářská, Prostřední, U Koruny, U Lávky, Lipová, Na Hrázi, Hrá-
dek nad Nisou – Zlatá výšina

— schválila pro zpracování dokumentace pro provedení stavby – Sklad
IZS nejnižší nabídku od firmy Storing, s. r. o., za 198 000 Kč vč. DPH

— schválila nabídku Projektové kanceláře DAVID, s. r. o., na projektovou
dokumentaci Zaměření budovy radnice v Hrádku nad Nisou za celko-
vou cenu 40 000 Kč bez DPH bez použití směrnice 

— schválila nabídku firmy Energy Benefit Centre, a. s., na zpracování 
projektové dokumentace pro zateplení DPS v Nádražní ul. (rozsah pro-
jektové dokumentace odpovídá dokumentaci pro územní rozhodnutí
a požadavkům pro úspěšné podání žádosti o dotaci z OPŽP) v ceně 
26 000 Kč bez DPH

— schválila nabídku firmy Energy Benefit Centre, a. s., na zpracování 
projektové dokumentace pro rekonstrukci zdroje vytápění DPS v Ná-
dražní ul. (rozsah projektové dokumentace odpovídá dokumentaci 
pro územní rozhodnutí a požadavkům pro úspěšné podání žádosti 
o dotaci z OPŽP) v ceně 32 000 Kč bez DPH

— schválila nabídku firmy Energy Benefit Centre, a. s., na zpracování pro-
jektové dokumentace pro výběr dodavatele a dokumentace prováděcí
na akci Zateplení MŠ Václavice v celkové výši 32 000 Kč bez DPH 

— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Technický dozor
investora v rámci projektu Poldr v Oldřichově na Hranicích včetně 
ekologických opatření uchazeči Ing. Lánskému za nabídkovou cenu  
50 000Kč vč. DPH.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
9. zasedání zastupitelstva města
9. zastupitelstvo města v roce 2012, konané dne 24. října, se zabývalo 
těmito záležitostmi:
– schválilo podání žádosti o dovydání lesních pozemků ze zemědělského

přídělu č. 156 a 118 v k. ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek
nad Nisou na Lesy ČR, s. p., Lesní správa Ještěd

– schválilo smlouvu o úvěru na předfinancování projektové žádosti 
o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje – Fondu solidarity EU 

– schválilo udělení Ceny města Hrádek nad Nisou pro rok 2012, které
bude předáno u příležitosti oslavy státního svátku dne 28. října 2012
panu Karlu Hávovi

– schválilo přijetí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje FOND 
SOLIDARITY EU schválené Radou Libereckého kraje ve výši 95 686 Kč

– vzalo na vědomí informaci o zrušení voleb do OV Václavice, které se
měly konat ve dnech 12.–13. 10. 2012 (nebyl přihlášen žádný kandi-
dát). Schválilo využití finančních prostředků, kapitoly rozpočtu – OV
Václavice, ve prospěch okrajové části města Hrádek nad Nisou – Václa-
vice, které bude projednáno a následně schváleno radou města. Ulo-
žilo odboru dotací a kultury vypsat v průběhu měsíce března r. 2013
nové volby do Osadního výboru Václavice. 

– schválilo zaslání dopisu společnosti ČEZ Distribuce s informací ohledně
kritické situace v zajištění dostatečného rezervovaného příkonu elek-
trické energie pro průmyslovou zónu v Hrádku nad Nisou. Pověřilo sta-
rostu města p. Martina Půtu k jednání se společností ČEZ Distribuce 
o zajištění dostatečného příkonu elektrické energie pro zaměstnavatele 
v průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou. 
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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

– schválilo zapůjčení volných finančních prostředků z účtu Fondu rozvoje
města v celkové maximální výši 3 mil. Kč na běžný účet města v prů-
běhu roku s termínem vrácení na účet FRM do 5. 12. 2012.

Na hfibitovech budou 
obnoveny lipové aleje

Dožívající lípy na hřbitově v Hrádku nad Nisou a v Doníně budou na-
hrazeny novými. Město uspělo s další žádostí o dotaci na obnovu zeleně
v Operačním programu Životní prostředí.

Stáří lip na obou hřbitovech i na přístupových cestách k nim se 
pohybuje od 80 do 100 let. Většina z nich trpí hnilobou. Stromy proto
budou vykáceny a nahrazeny novými lípami srdčitými.

Na hřbitově v Doníně bude pokáceno 48 stromů a vysazeno 59 no-
vých. Na hřbitově v Hrádku a podél příjezdové cesty bude poraženo 
186 lip a vysazeno 190 kusů.

Díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí získá město 
z celkové předpokládané částky 3 130 726 Kč 75 %. Obnova lipových
alejí přijde městský rozpočet na 780 tis. Kč.

V majetku mûsta jsou i lesy
Město Hrádek nad Nisou vlastní zhruba 86 ha městských lesů. Postupně
mu byly vydány jako historický majetek. O vydání dalších lesů nyní žádá.
Vydané lesní díly leží z větší části u Uhelné a Václavic, ale také u Oldři-
chova, u Dolní Suché a ve staré cihelně. Tyto lesní pozemky nyní město
musí zapsat do katastru nemovitostí. Jedním z důvodů je zákonný 
termín, po jehož uplynutí na konci března 2013 by lesy připadly zpět
státu. Druhým důvodem je to, že jednotlivé části lesa nejsou souvislé. 
To komplikuje hospodaření v nich. Po jejich zapsání do katastru nemo-
vitostí může město jednat o jejich směně a zcelení.

K zápisu do katastru je potřeba vyhotovit geometrická zaměření zís-
kaných pozemků, které se neshodují se stávajícími parcelami. Původní
odhad ceny 800 tisíc korun se díky provedenému výběrovému řízení po-
dařilo snížit na 275 tisíc korun. Taková byla nejnižší nabídka vítězné
firmy Geometrické plány, v. o. s., z Liberce. Vít Štrupl

Díky Fondu solidarity mûsto u‰etfií
Město Hrádek nad Nisou využilo možnosti získat dotaci z rozpočtu Li-
bereckého kraje – Fondu solidarity EU, na základě 4. výzvy Ministerstva
financí ČR. Z dotace budou kryty některé stavby realizované v rámci 
obnovy majetku poškozeného povodněmi.

Výhodou získání těchto prostředků, oproti například dotacím z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj je fakt, že po městu Hrádek nad Nisou není
požadována 10% spoluúčast z vlastního rozpočtu, ale 100 % je hrazeno
z tohoto fondu. Pro účast v tomto dotačním titulu bylo nutnou podmín-
kou předfinancování asi 20 mil. Kč, které však budou vráceny do konce
roku na účet města. Protože financování této částky nebylo možné hra-
dit z běžného rozpočtu města, bylo nutné zajistit překlenovací úvěr 
u bankovního ústavu. Bez tohoto úvěru by možnost získání 100 % po-
třebných investic bylo zmařeno a město by hradilo 10 % z vlastních zdrojů.

Mûsto u‰etfií na splácení závazku
Po zaplacení úvěrů, které byly využívány na předfinancování projektů
podpořených z  evropských fondů, má město v současnosti vůči bankám
závazky ve výši 25,055 mil. Kč. Několik úvěrů z let 2000–2006 se nyní
chystá sloučit a tím ušetřit za vedení úvěrového účtu na úrocích.

Předpokládaná výše úspory při sedmileté fixaci úrokové sazby a stejně
dlouhém splácení je asi 3 mil. Kč.

Trpûlivost pfiinesla ovoce
Vynaložené úsilí a opakované podávání žádosti o dotaci na zateplení
přístavby ZŠ T. G. Masaryka bylo nyní korunováno úspěchem. Město zís-
kalo státní dotaci na zateplení pláště budovy, plochých střech, podlah
krčku spojujícího přístavbu se starou budovou a výměnu oken a ven-
kovních dveří. Od roku 1982, kdy byla přístavba dokončena, to bude
největší investice. Město přidá z vlastního rozpočtu ještě peníze na ob-
novu sítí uvnitř budovy. Celkové náklady byly odhadnuty na 7,5 mil. Kč, 
z vlastních zdrojů bude muset město na zateplení vynaložit 570 tisíc Kč.

Úspěšná byla také žádost o dotaci na zateplení fasády, střechy, stropů
a výměnu oken a venkovních dveří budovy mateřské školy ve Václavi-
cích. Z odhadovaných nákladů 1,9 mil. Kč město ze svého rozpočtu za-
platí 140 tisíc korun.

Obě dotace město získalo z Operačního programu Životní prostředí.
Vít Štrupl 

Martin PÛta: 
Nebudu sedût na dvou Ïidlích
Pokračování ze strany 1
Následovat musí otázka, na kterou bude chtít znát odpověď
mnoho lidí. Zůstanete dál ve funkci starosty, nebo ji přenecháte
někomu jinému, jak jste říkal před volbami?
Ustavující zasedání krajského zastupitelstva by se mělo konat v posled-
ním listopadovém týdnu, po rozhodnutí soudu o platnosti výsledků 
voleb. V Jablonci nad Nisou byla totiž podána žaloba na jejich neplat-
nost. Na zasedání zastupitelstva města v říjnu jsem situaci probíral jak se
zastupiteli, tak se zástupci jednotlivých klubů. Dával jsem návrh, aby se
otázka případného nového vedení města řešila až v prosinci, až bude
jasné, že bude utvořena krajská koalice. Pokud bude koalice fungovat 
a bude zvolena nová rada kraje, jsem připraven 19. prosince rezignovat
na funkci starosty města. Zároveň by ve stejný den na zasedání zastupi-
telstva města proběhla volba nového vedení města. Už před volbami jsem
říkal, že na dvou židlích sedět nebudu. Do konce volebního období bych
rád zůstal členem rady města. A po volbách se uvidí.
Na konci října rezignovala na svou funkci členky rady města 
p. Hana Prchlíková. To znamená, že bude potřeba radu města
doplnit. Máte již představu o tom, kdo se stane novým radním?
K doplnění rady města by mělo dojít na listopadovém zasedání zastu -
pitelstva města. Náš zastupitelský klub Hrádek potřebuje změny! má 
o novém členu jasno. Budeme navrhovat, aby se novým radním stal pan
Pavel Farský. Uvidíme, zda budou vzneseny ještě další návrhy.
Vzhledem k výsledku voleb do zastupitelstva kraje máte jistě
jasno i v tom, kdo by se měl stát novým starostou města.
Na podobné dotazy již nějakou dobu odpovídám, takže to není nijak tajná
informace. Moji podporu bude mít dosavadní místostarosta pan Josef
Horinka. To je myslím logický krok, na radnici pracuje šest let, má za se-
bou řadu investičních projektů, věnuje se obnově škod po povodních.
Myslím, že ze čtyřiadvaceti zastupitelů, ze kterých se musí nový starosta
vybírat, je nejlépe připraven funkci starosty převzít.
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Na Nise zaãaly rozsáhlé úpravy koryta
Svým rozsahem patrně největší úpravy koryta řeky Nisy začaly v říjnu. 
V úseku od Trojmezí po hranici katastru v délce asi 5,5 km jsou upravo-
vány hlavně břehy, ale drobné úpravy v některých místech dozná i dno
koryta. V současnosti se pracuje na čtyřech místech – u bývalého ČSAD,
u lávky U Koruny, před mostem U Wienerů a u cyklostezky k Trojmezí.
Břehy jsou upravovány podle očekávané míry zatížení v případě velké

vody. Jsou obkládány kameny o hmotnosti od 200 do 500 kg skládanými
na sucho, v nejvíce exponovaných místech se budují opěrné zdi. Práce
budou probíhat zhruba jeden rok.

Stavbu provádí společnost Eurovia CS, která byla vybrána ve výběro-
vém řízení. Investorem celé akce je Povodí Labe.

Navrhnûte své kandidáty
na ocenûní za rok 2012

Vážení spoluobčané, upozorňujeme vás, že můžete zasílat své návrhy na
udělení ocenění městem Hrádek nad Nisou za rok 2012. Ocenění může
být uděleno za výjimečné aktivity, které v loňském roce přinesly pro-
spěch městu a jeho občanům v různých oblastech jejich života. Dalším
oceněním je pak Sportovec roku 2012.

Návrhy mohou podávat občané i spolky či jiné právnické osoby na
Odboru dotací a kultury, případně v podatelně Městského úřadu 
v Hrádku nad Nisou nebo elektronicky na e-mailovou adresu:
mestohradek@muhradek.cz. 
Termín odevzdání návrhů je 12. leden 2013. 

Návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného kandidáta,
název právnické osoby nebo kolektivu, adresu bydliště nebo sídla navr-
hovaného kandidáta, obor činnosti, resp. oblast, v níž je udělení ceny
města kandidátu navrhováno, podrobné zdůvodnění nominace a iden-
tifikaci s kontaktem a podpisem navrhovatele.

Z kandidátů bude vybírat zastupitelstvo města.
Ocenění bude předáno při Společenském večeru 2. února 2013.

Informace z mûstské policie
Městská policie od června do září letošního roku řešila 401 událostí. Nej-
více přestupků, celkem 73, bylo řešeno v dopravě. V 16 případech bylo
zjištěno porušení obecně závazných vyhlášek města, ve dvou případech
byly řešeny drobné krádeže. V 48 případech vyjížděla hlídka městské
policie k zákroku na zvíře. 

S problémem volně pobíhajících psů se městská policie potýká dlou-
hou dobu. Ne vždy jde o úmyslné opuštění zvířete nebo nedbalost.
Volně se pohybující zvířata neohrožují jen sebe, ale i okolí. Mohou způ-
sobit dopravní nehodu nebo újmu na zdraví. Za škodu v takových pří-
padech odpovídá majitel zvířete. Vzhledem k množství zákroků na volně
pobíhající zvířata vzniká záměr psy trvale označovat čipem. To by umo-
žnilo okamžité zjištění jejich majitele.

V uplynulém období hlídka městské policie vyjížděla kromě jiného ke
zmatené ženě, sedící v příkopě, ke které musela být přivolána rychlá zá-
chranná služba, k hořícím balíkům slámy na poli, k pátrání po chovance
DDU Chrastava.

Spolu s Policií ČR proběhla společná akce se zaměřením na podávání
alkoholu mladistvým. Zjištěn byl u čtyř osob. Strážníci vedli také 
besedu se žáky I. a II. třídy školy v Chotyni na téma doprava, cizí lidé 
a zvířata.
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Drogy, zbranû, cigarety a ‰est zranûn˘ch
Tak to bylo jen několik indicií taktického cvičení jednotek požární
ochrany a složek Integrovaného záchranného systému České a Polské
republiky, které bylo zaměřené na řešení následků dopravní nehody. 

Ta se stala na nové silnici mezi Hrádkem nad Nisou a polským Ko-
paczówem. Při ní bylo zraněno celkem šest osob. V havarovaných vo-
zidlech byly postupně nalezeny krátké zbraně, cigarety a následně 
i drogy v podobě heroinu.

V pátek 26. 10.  2012, krátce po 17. hodině volal Tomek na tísňové 
volání do Čech: „Šipko, šipko, pomoc,“ zároveň vytáčel toto číslo i veli-
tel hrádeckých hasičů Mirek na polskou centrálu 112, aby česky oznámil
nehodu přímo na hranicích mezi oběma zeměmi. 

O tom, že komunikační toky fungují i přes hranice, se mohli přihlíže-
jící přesvědčit za několik minut, kdy na místo postupně přijížděly jed-
notky SDH města Hrádek nad Nisou, HZS Libereckého kraje stanice Li-
berec, dobrovolní hasiči OSP Sieniawka a profesionální hasiči SP z Bo-
gatynie. Následovaly je zdravotnické záchranné služby z obou států a
hlídky městských a státních policií.

Z důvodu nálezu nelegálního zboží byla na místo povolána Celní
správa a pro vyšetření nehody i Dopravní policie ČR. Dveře, ve kterých
byly drogy ukryté, sice hasiči při vyprošťování zraněných z vozu odřízli
a odložili ke svodidlům, ale ani tato část vozu neunikla při dohledání
očím celníkům.

Věrohodnost zranění zajistili maskováním ran všech šesti zraněných
osob z Německa, Polska a Čech členové Českého červeného kříže Libe-
rec. Při instalování výrazně pomohla Skupina technické pomoci Hrádek
nad Nisou, která po skončení i uklidila místo „činu“. Kromě záchranných
prací byly procvičeny vzájemné komunikace mezi záchranáři, ale i spo-
lupráce mezi operačními středisky jednotlivých složek. Při vzájemném
předávání informací se všem dařilo zvládat jazykovou bariéru a předat
tak potřebná data a informace. 

Při závěrečném hodnocení, které proběhlo v hasičské zbrojnici 
v Hrádku nad Nisou, bylo poděkováno za velmi dobrou práci na místě
zásahu, ale i konstatováno, že pro všechny strany to bylo přínosné z hle-
diska výměny zkušenosti a znalostí. 

Na místě byli rozhodčí, kteří posuzovali práci jednotlivých složek. Vy-
hodnocení celého cvičení proběhne na společném workshopu, kde
bude připravován i Den bezpečnosti.

Dále bylo z polské strany přislíbeno, že toto cvičení bylo prvním 
z mnoha, které je třeba v našem regionu procvičovat. 

Cvičení proběhlo v rámci projektu Bezpečnost v regionu Trojzemí za
podpory EU prostřednictvím ERN. Autorem námětu cvičení byl Jaromír
Mottl, velitel SDH Hrádek nad Nisou, na polské straně koordinoval pří-
pravu Tomasz Kucharski, velitel SDH a krizového štábu Bogatynia. Na
jeho přípravě se podílela pracovní skupina Bezpečnost v Trojzemí
svazku měst Malý Trojúhelník.

mjr ing. Jaromír Mottl – velitel SDH Hrádek nad Nisou
ThMgr. Hedvika Zimmermannová – 

Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník, 
hedvika.z@eurnet.cz

Strom pfied ‰kolkou 
si vysadily samy dûti

Mateřská škola na Liberecké byla v letních měsících zateplena a byla 
vyměněna stará okna. V září opravy ještě pokračovaly izolováním 
anglických dvorků a obvodových stěn a sanací venkovního schodiště.
Poprvé ho mohli rodiče vyzkoušet při slavnostním ukončení stavby, které
proběhlo 19. října. Na malé slavnosti na zahradě školky se sešlo asi dvě
stě lidí.

Nová školka má nyní i zvenčí veselejší vzhled, autorem návrhu je 
Marek Prchlík. Při slavnostním předání školky byl před hlavním vchodem
vysazen smrk – ten původní totiž musel být pokácen před zahájením
oprav. Při výsadbě se vystřídalo s nářadím i několik žáků školky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální
rozvoj prostřednictvím euroregionu NISA.
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Putování po stopách dûjin
Hrádek nad Nisou se nemůže svými památkami měřit se sousední 
Žitavou. Přesto má řadu zajímavých míst, kolem kterých denně chodíme 
a mnohdy je proto přehlížíme. Některá z nich zanechala v dějinách
města více či méně znatelnou stopu, jiná se proměnila k nepoznání 
a jejich původní význam dnes již znají jen někteří obyvatelé.

V polovině října se odehrálo první putování po stopách dějin. Naučná
výprava, zatím jen v úzkém centru města, byla připravena dobrovolníky
z Kabinetu Trojzemí v rámci akce 72 hodin pro neziskový sektor. Spolu 
s průvodci v historických kostýmech se na putování vydalo asi 40 oby-
vatel a návštěvníků města. Za dvě hodiny navštívili 14 zastavení na Hor-
ním náměstí, u kostelů, u pomníku ve Školní ulici, hasičské zbrojnice, 
u pomníku Fr. Josefa, studánky a meteorologické stanice v parku, u Bir-
kenovy vily, bývalých městských lázní. Zmíněna byla také historie dnes
zasypaného průmyslového náhonu. 

Projekt hledání stop dějinami nekončí. V příštím roce bude rozšířen 
o další místa. Plánována jsou další společná putování při příležitosti 
dne muzeí a dne Evropského historického dědictví. Ke každému z míst 
vznikají karty s krátkým textem doplněným o dostupné historické 

vyobrazení. Tyto karty budou k zapůjčení k dispozici v informačním 
centru. Na „stezku“ po zajímavých místech se tak bude moci kdokoliv
vydat i mimo plánované termíny.

V pozdním svátečním odpoledni 28. října se u pomníku Obětem válek 
v parku u ZŠ Lidická konal vzpomínkový akt, při kterém si asi 50 obyva-
tel města připomnělo den, kdy před 94 lety vznikla samostatná Česko-
slovenská republika. Po položení květin u pomníku pokračovala oslava 
v obřadní síni radnice předáním Ceny města Hrádek nad Nisou.

Cenu převzal pan Karel Háva, především za své aktivity v místní orga -
nizaci Českého rybářského svazu. Jeho členem je od roku 1985.

Od počátku svého působení v organizaci byl jejím aktivním členem,
především při práci s dětmi a mládeží. Spolu s kolegy vede týdenní
schůzky, kde se děti učí druhy ryb, pravidla rybolovu, rybolovnou tech-
niku, a po absolvování zkoušek vyrážejí na první lovy. Karel Háva stojí 
i za pořádáním rybářských závodů a dalších akcí.

Od roku 2006 vykonává náročnou funkci hospodáře místní organi-
zace. Obětuje tím mnoho času a práce ve prospěch celé organizace. 
Aktivně se podílí i na dalších akcích, které jsou během roku pořádány
DDM Drak.

V posledních letech se ve spolupráci s p. Zdeňkou Koutníkovou podílí
na organizování akcí ve prospěch dětí z dětského domova v Jablonném
v Podještědí.

V den státního svátku byla pfiedána Cena mûsta
Hrádek nad Nisou
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Členové Kabinetu Trojzemí, sdružení lidí se zájmem o historii a vlasti-
vědu, vyrazili na začátku listopadu na další z exkurzí. Cílem byla hlavně
německá část města, i když jsme se na chvíli podívali i na druhý břeh
Nisy, která město rozděluje do dvou států. 

Pokud jste ještě toto kdysi české město nenavštívili, berte následující
řádky jako pozvání k výletu, který můžete uskutečnit třeba v době ad-
ventu. K cestování můžete využít vlak, který z Žitavy jezdí každou ho-
dinu. Na jízdenku Libnet, kterou zakoupíte v českém vlaku za 320 Kč,
může jezdit až pět osob celý den. Vlakem, autobusy i hromadnou do-
pravou. Cesta tam a zpět tak v případě cestování větší skupiny vyjde na
několik desetikorun.

Zážitkem je už vlastní budova ná-
draží i hlavní třída, kterou se od ná-
draží dostanete do historického
centra. Ukazuje na význam, které
město mělo od konce 19. století.
Tehdy se sem stěhovali lidé z vnitro-
zemí, kteří sem přicházeli díky rela-
tivní láci. V době největšího rozkvětu
bydlelo ve městě 98 tisíc lidí. 

Po Berlínské třídě přijdeme na Po-
štovní náměstí (Postplatz) s nepře-
hlédnutelnou budovou pošty, na jejíž
atice jsou vyvedené sochy jako od an-
tických mistrů… ale telefonují. Tak
uchvátil autory vynález telefonu. Za
Poštovním náměstím se začínají obje-
vovat první budovy starého města.
Frauenkirche s originálním bohatě

zdobeným gotickým portálem a českým lvem v předsíni, Tlustá věž. 
Z Horního náměstí (Obermarkt) je jen skok k Reichenbachské věži 
a k dělostřelecké baště Kaisertrutz (Císařská trucovna). V ní se nachází
Kulturně historické muzeum.

Při další cestě nevynechejte klášterní kostel Nejsvětější Trojice. Stejně
jako do ostatních kostelů můžete vstoupit zdarma, platí se jen pokud 
fotografujete. V na české poměry nezvykle tmavém prostoru hlavní lodě
stojí za viděnou nebývale plasticky vyvedený barokní oltář. V kapli 
sv. Barbory, která se nachází za bývalou křížovou chodbou kláštera, 
ale dnes je součástí kostela, najdete jediný gotický oltář, který v Görlitz
do dnešních dnů přežil. Díky vnějším křídlům, která se dají různě zaví-
rat a otevírat, zobrazuje oltář hned tři různé scény.

Na vršku nad řekou můžete projít kolem bývalého hradu a navštívit
ještě největší z kostelů, zasvěcený sv. Petru a Pavlovi. I v tomto kostele
najdete odkazy k české architektuře. Jedním z nich je někdejší vstup do
kostela, dnes nevyužívaný, který svou vnitřní výzdobou připomíná vstup
do katedrály sv. Víta Zlatou branou. Zajímavostí jsou impozantní „slu-
níčkové“ varhany nebo otevřené zpovědnice, ve kterých se nejspíše nic
neutajilo. Přímo pod presbytářem kostela se nachází ještě nejstarší část,
kostel sv. Jiří.

Při zpáteční cestě můžete projít kolem radnice s lidskou hlavou, která
vyplazuje jazyk a v noci jí svítí oči, a domu se dvěma slunečními 

hodinami na Dolním náměstí (Untermarkt). A nelze opominout jednu 
z největších rarit v Görlitz, kterou jsou domy se středovým mázhauzem.
Najít dnes jejich praktické využití je obtížné. Mázhauz zabírá hodně pro-
storu, naopak pro moderní bydlení je prostoru málo. Stavitelé domů
zkrátka upřednostnili úspěšný obchod před pohodlím. Přesto jsou tyto
domy většinou opečovávané a jejich dnešní majitelé je uchovávají pro
další generace. Zpravidla nejsou veřejně přístupné. Pokud ale zajdete na
jídlo třeba do restaurace Patrizier-
haus Sankt Jonathan u Dolního ná-
městí, budete si moci atmosféru jed-
noho z takových domů alespoň na
chvíli zažít na vlastní kůži.

Pokud navštívíte i expozice v ně-
kterém z muzeí, na výlet vám ne-
bude stačit jeden den. Ani členům
Kabinetu nestačil. Na jaro proto
chystáme pokračování exkurze, je-
jímž cílem bude návštěva muzea 
a pak nejstarší části města, Mikuláš-
ského předměstí.

Za prohlídku města Görlitz děku-
jeme řediteli Městských muzeí v Ži-
tavě, Dr. Mariusi Winzelerovi. Čle-
nům Kabinetu věnoval nejen čas, ale
i velké úsilí, když celý výklad vedl 
v českém jazyce.                  Vít Štrupl

S Kabinetem na náv‰tûvû v Görlitz

Karáskovy vánoãní trhy
V půvabném prostředí historického dvora Bulnheimischer Hof a na par-
kovišti u Karáskova muzea v Seifhennersdorfu se konají v neděli 2. pro-
since tradiční vánoční trhy s více jak 60 prodejci z celého Saska a sever-
ních Čech.

Na trzích si budete moci zakoupit veselé figurky ze dřeva a keramiky,
likéry z lesního ovoce a bylinné produkty z revíru Karla Stülpnera
(Krušné hory), originální dřevěné hračky z Jizerských hor, kožešiny do-
mácích zvířat, hornolužické dřevěné obrázky, skleněné obloukové
svícny, ručně vyráběné vánoční ozdoby, knížky a obrázky z Horní Lužice
a ze severních Čech a mnoho dalšího. Své knihy zde bude prodávat ces-
tovatel Bernd Raffelt, známý svými expedicemi na mopedu.

Samozřejmě bude k mání i spousta dobrot a pochutin. Pestrá nabídka
zahrnuje čerstvě uzené pstruhy, speciality z divočiny a drůbeže, kozí
máslo a sýry, chutné klobásy ze statku, domácí zeleninu, křupavý Karás-
kův chléb, perníčky z Pulsnitz i horké rakytníkové víno a medovinu.

V Karáskově muzeu můžete zhlédnout výstavu fotografií Na cestě po
Karáskově revíru od Rainera Döringa, která zahrnuje mimo jiné půso-
bivé fotografie z příhraniční oblasti Horní Lužice a severních Čech. Dále
je k vidění výstava Tenkrát v DDR – každodenní život, v rámci které je
rovněž přiblížena vánoční atmosféra dané doby.

Karásek a jeho zdatní kumpáni vás srdečně zvou na tyto vánoční trhy
do centra hornolužického příhraničního města Seifhennersdorf od 13 do
18 hodin. Další informace naleznete na www.karaseks-revier.de.
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Kdykoliv k tobě přijedu, fascinuje mě ten krásný výhled na 
Grabštejn.
Ano, protože sem jezdíš jenom dvacet let. Já jsem se ale musel čtyřicet let
dívat na chátrající ruinu, které mně bylo líto víc a víc. Protože jako kluk
jsem hrad viděl ještě v docela dobrém stavu. Sice s jinou věží, ale pořád 
vypadal jako hrad. V sedmdesátých letech ale začal být výhled smutný.
V roce1982, když jsem odcházel do Národního dovadla, jsem si říkal, že
je možná dobře, že už odcházím do Prahy a nebudu se muset dívat tak
často na pokračující chátrání.

Co tedy stálo na začátku benefičních koncertů?
Na počátku byl Honza Sedlák, dnešní kastelán hradu. Přijížděl jsem 
do Chotyně za rodiči a jednoho dne jsem viděl, že na hradě se v jednom
okně svítí. Říkal jsem si, co se děje, protože na hrad se nesmělo. Pak 
jsem ale Honzu Sedláka párkrát potkal v hospodě U Honzejků. Od chlapů
z vesnice jsem se dozvěděl, že Honza pořádá na hradě akce pro 
brigádníky, kteří se pokoušeli bez peněz zachraňovat, co se dalo. Jednoho
krásného dne jsem se tam vydal a našel tam partu nadšenců, kteří za to,
že směli spát ve spacáku na hradě, sekali zadarmo trávu, trhali kopřivy 
a snažili se nějakým způsobem hrad alespoň trochu zkultivovat. Tehdy
jsem navrhl, že by možná bylo dobré udělat koncert, za jehož výtěžek by
se nakoupily buřty a limonády pro brigádníky. První dva ročníky, které se
do těch dvaceti nepočítají, proběhly na Kristýně. Publikum tvořili hlavně
kamarádi, vybralo se vždycky kolem tisíce korun, ze kterých se nakoupilo
ono občerstvení. 

Díky Honzovi Sedlákovi jsem se dostal do zničené kaple sv. Barbory.
Genius loci zde fungoval přesto, jak byla kaple zničená. Proto jsme se 
rozhodli zde udělat koncert v termínu co nejbližším 21. srpnu. Požádal
jsem kolegyni Milenu Doubravskou a klavíristu Petra Doubravského 
z libereckého divadla. Vznikl první koncert, který se strašně líbil. Protože

diváci vyjádřili nadšení a odhodlání přijít zase, vznikly i další ročníky. 
Získané peníze stále směřovaly na pohoštění pro brigádníky.

Brzy ale bylo vybraných peněz docela dost. To už jsme si říkali, že by
bylo dobré je použít třeba na nějakou opravu. V té době již o koncertech
věděli i památkáři. S vážností přijali i naše úsilí.

Každým rokem oslovujeme některou z významných osobností, aby
grabštejnské benefice pozdravila a navštívila. Oslovil jsem i tehdejšího
pana prezidenta Václava Havla. Ten sice neslíbil osobní účast, ale ani ji
nevyloučil. Možná by býval přijel, kdyby se zrovna nekonal festival v Trut-

nově, který mu byl žánrově přeci jen bližší.
Památkáře jsem ale pro jistotu upozornil,
že je možné, že pan prezident přijede 
a že v té prašné kapli by mu nemuselo 
být zrovna nejlépe. Před koncertem byla 
v kapli udělána zcela nová podlaha. Pan
prezident sice nepřijel, ale podlaha byla
hotová.

Pátý koncert se nám podařilo prosadit
do televize. To byla první překážka, za kte-
rou jsme se dostali. Pak už nebyl problém
oslovovat další osobnosti. Získali jsme si
důvěru, byly vidět první výsledky a to, 
že nejsme žádní podvodníci. Proto se 
nám dařilo najít i sponzory. Oslovovali
jsme i dárce, kteří sice dávají relativně
menší částky, ale pravidelně. Všechny dary
jsme vždy evidovali a stále evidujeme. 

Pod obcí Chotyně jsme měli účet, na
kterém se hromadilo poměrně hodně pe-
něz. Ty byly investovány do řady oprav 
a zařízení, která jsou vidět po celém hradě,
nejen v kapli sv. Barbory. Po devátém roč-
níku koncertu jsme chtěli věnovat půl mi-
lionu korun na restaurování původních 
varhan z kaple sv. Barbory, které se nám
podařilo získat zpět na hrad. Tehdejší 
starosta Chotyně měl ale jinou představu
o využití peněz. Nepohodli jsme se až tak,

že desátý ročník koncertu jsme nesměli dělat na hradě. Oslovil jsem teh-
dejšího ředitele divadla p. Dáňu, zda by jubilejní koncert mohl proběh-
nout tam. On k tomu ochotně svolil. Tím jsem se zcela rozešel se staros-
tou Chotyně Wernerem a tím i Chotyní. Konto se převedlo do Hrádku 
a zde to fungovalo dalších osm roků bez ohledu na to, že v Chotyni se
stala starostkou paní Jana Mlejnecká.

Postupně vznikl stálý tým, kdy jsem si vzal na pomoc ještě bývalého 
redaktora MF Dnes a České televize Karla Zemana. Spolu s Janou Mlej-
neckou se nám podařilo z koncertu udělat událost minimálně okresního
rozsahu. Dnes mají koncerty díky nim opravdu profesionální úroveň.

Díky nasazení a stálému úsilí jste se dopracovali až k dvacátému
ročníku. Co tě na koncertech ještě baví a motivuje k pokračo-
vání?
Myslím, že když je něco víc než pětkrát, je škoda toho nechat. Když se
něco dělá jen proto, že jsou na to peníze, to mi přijde jako hloupost. Ale
pokud lidé chtějí při koncertě přispět na Grabštejn, a na hradě je to
opravdu vidět, pokud koncerty fungují díky krásné atmosféře hradu a po-
kud je na hradě každým rokem vidět něco nového, co se díky benefičním
koncertům podařilo, tak má smysl pokračovat. 

Benefice pfiiná‰í radost 
divákÛm i umûlcÛm

Benefiční koncert na Grabštejně se letos dožil dvaceti let. Za myšlenkou benefičních koncertů stál od počátku Luděk Vele. 
A stále je hlavní hybnou silou u každého dalšího ročníku. Za úsilí, které Grabštejnu Luděk Vele věnuje, mu byla udělena 

Cena města Hrádek nad Nisou. Převzal ji na pódiu po závěrečné děkovačce letošního představení opery Libuše.
Luděk Vele žije v Chotyni. Narodil se ale v Líšném u Železného Brodu. Do Chotyně se přestěhoval, když mu byly tři roky.
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I úroveň koncertů se vyvíjela a vyvíjí, takže i nás účinkující to baví. 
Začínali jsme koncertem z árií, pak koncertní operou, operou v kulisách
a v kostýmech, poté operou s místními výtvarníky a sborem, pak s profe-
sory a studenty výtvarné školy… Začínali jsme na holé zemi, pokračovali
na malém ošklivém vypůjčeném pódiu, dnes hrajeme na vlastním pěk-
ném pódiu. Diváci vědí, že při benefičním koncertě se nebudou nudit.

Jak se ti daří přesvědčit kolegy, aby na Grabštejně vystoupili?
Odmítl někdo?
To se mi zatím nestalo. Když se chovám k lidem slušně, tak se i oni cho-
vají slušně ke mně. Lidé od divadla většinou nehledí na každou korunu.
U Evy Urbanové to trvalo pár let, než jí vyhovoval termín koncertu na
Grabštejně. Ve skrytu duše jsem doufal, že to bude zrovna na dvacáté 
výročí. Mám domluvu i se Štefanem Margitou, dalším slavným pěvcem,
že v případě volného termínu na Grabštejně někdy vystoupí. Co činí 
grabštejnské koncerty jinými, je provedení s klavírem. To je naprosto mi-
mořádné, aby se celá opera hrála v kostýmech a s klavírním doprovodem.
Užíváme si to i my zpěváci, protože nemusíme zpívat naplno jako s osm-
desátičlenným orchestrem. 

Tak mě napadá otázka: zkoušíte před koncertem na Grabštejně?
Přeci jen občas vystupuje host, se kterým běžně nezpíváte.
Většinou uvádíme operu v obsazení, ve kterém se známe. Ale i v divadle
občas někdo hostuje. Pak máme čtyřhodinovou zkoušku a potom je na

nás, abychom mu dělali servis při představení. Na Grabštejně máme také
zkoušku. Problém je, že my nehrajeme inscenaci jako v divadle. My před-
stavení sice známe, víme, jaké jsou v něm vztahy. Ale na Grabštejně jsem
já režisérem představení a tím, kdo během roku vymýšlí přibližnou kon-
cepci. V odpoledni před koncertem si vyjasníme, jak bude představení
probíhat. Pokud někoho něco napadne, co může být třeba vtipné, musí
se dohodnout se mnou, zda to provedeme, nebo ne. Nenahraditelnou
atmosféru Grabštejna tvoří právě improvizace. Pokud by nám, jak se říká,
spadl řemen, zastavíme, vysvětlíme divákům, co se stalo, a začneme
znovu. Věřím, že by to pochopili. I když to zatím nebylo potřeba. 

Už jsi vypil dvacetileté portské, které jsi dostal od starosty 
Martina Půty?
Zatím ještě ne.

A jak se cítíš jako král benefičních koncertů, na kterého tě 
pasovala kněžna Libuše z pověření starostky Chotyně?
V jednu chvíli jsem si říkal, jestli nejsem král hloupých. Bohužel nevím,
jestli ta mladší generace, až to já položím, bude chtít pokračovat. Mám
pocit, že na peníze už se dívají jinak. Pro nás nebylo zatěžko jít na akci Z.
Protože jsme chtěli udělat kus práce, aby tu byly chodníky, tělocvična,
krám. A to máme někteří pořád v sobě. Samozřejmě bych byl velmi rád,
kdyby v koncertech pokračovala dcera Adéla, která se na Grabštejn 
z domu dívá stejně jako já.

A co bude dál? Budou koncerty pokračovat?
Koketoval jsem s myšlenkou, zda u dvacítky neskončit. Završení operou
Libuše v tomto obsazení by bylo důstojné. Hrad je opravený, když se bude
udržovat, velkou opravu nebude dlouho potřebovat. I když se leccos dá
vylepšovat. Například osvětlení exteriérů. Chtěl bych ještě nějaký ten rok
pokračovat, pokud mi to síly dovolí a dokud budou chtít spolupracovat
Karel Zeman a Jana Mlejnecká. Příštím rokem by měla být na programu
opera George Bizeta Carmen.

Vít Štrupl

polečenskápolečenská
rubrikarubrika
Životní výročí

Občanům, kteří v měsíci říjnu 2012 
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Vratislav Chlum
80 let Zdeněk Baum, Zdenka Kolaříková
81 let Alois Janeček
83 let Danuška Rychecká, Miloslava Součková
84 let Walter Wiener
86 let Štefania Klimovičová, Anna Mazáčková
88 let Jaroslava Kotková
92 let Miroslava Niklová

Marie Zimová, matrikářka
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V˘‰lap na Popovu skálu
V sobotu 20. 10. bylo krásné podzimní počasí a mnoho lidí z Hrádku nad
Nisou a okolí, ale i např. pan Sabela z Frýdku-Místku, se zúčastnilo na-
šeho pochodu. Cestu na „Popovku“ si zpříjemnili hledáním hub a našli
jich hodně. Na vrcholu opět foukal vítr, občas mlhovina zakryla výhledy
do okolí, ale atmosféra zde byla vynikající. Po obdržení diplomu se
všichni těšili na losování sladkých výher. Zakončení pochodu bylo opět
v překrásném sportovním areálu na Dolním Sedle. Zde si pochodující
opekli vuřty a obdrželi sladkou výhru. Máme velkou radost z toho, že se
pochodu opět ve větším množství účastní rodiny s dětmi. V minulých 
letech jsme děti na našem pochodu viděli minimálně. Nejmladším
účastníkem byla usměvavá Anička, která měla s sebou opravdu velkou
rodinu. Děkujeme všem za účast a těšíme se na další turistická setkání.

Z. Vachková

Klub instruktorÛ 
na paintballu

Klub instruktorů z DDM DRAK vymyslel další „bejkárnu“. Tentokrát se
jelo 13. října 2012 na paintball. Všichni jsme byli natěšení a mluvili o tom
už měsíc předtím, než se jelo.  Tuto akci nám zajistil pan Petr Dlouhý,
kterému patří naše díky. Bankéřku nám dělala Lenka Palasová, jako 
jediná žena mezi dospělými, kteří nás měli na starost (samozřejmě 
vyšilovala).  Po první hře se do hry účastníci hluboce ponořili, šlo na
všech vidět, jak je to těší.  Po druhé hře se z nás stali ostřílení borci, takže
jsme začali vyhrávat. Naše soupeře to velice štvalo, ale my jsme se ne-
dali, i když začali být  suroví a někteří dokonce podváděli. Dali jsme jim
co proto, a nešetřili je. Řeknu vám, že dostat paintbollkou pěkně štípe,
ale pro zmírnění vašeho zděšení, je to velice nenásilná a velice poučná
hra, jelikož jsme se při ní naučili fair-play. Ještě týden po tom, co se
udála tato akce, jsme o ničem jiném nemluvili a i teď, když přijde řeč na
paintball, trávíme u toho hodiny. Všichni se těšíme, až na paintball 
pojedeme znovu. Tereza Bendová

Jak˘ byl pfiíbûh vamp˘ra Tobiá‰e?
V minulém čísle Hrádecka jsme představili vítěznou práci literární soutěže Příběh vampýra Tobiáše. 

Dnes si můžete přečíst nejlepší práce z kategorie I. stupeň ZŠ a z kategorie určené studentům středních škol.

Tobiá‰
Kryštof Prchlík 

vítězná práce kategorie I. st. ZŠ
Hrádek nad Nisou, ZŠ T. G. Masaryka

Náš příběh začíná jednoho jarního večera. Ke hranicím Českého králov-
ství se blíží obchodní karavana z Albánie. Obchodníci přijíždějí k pro ně
dosud neznámému městu Hrádku nad Nisou. Hledají ubytování. 
Najednou se z šera vynoří barák s velkým nápisem KRČMA U JELENA.
Obchodníci se ubytují a těší se na jídlo, protože z kuchyně to nádherně
voní. Všichni si objednali pečenou krůtu a ječmenné pivo. 

Po večeři se jeden člen karavany oddělil a šel se projít po městě. Ne-
byl to nikdo jiný, než Tobiáš z Patosu. Když obešel náměstí, zlákala ho
temná Kostelní ulice. Jako by k němu cosi promlouvalo. Chvíli se rozho-
doval, ale pak vešel. Ke svému údivu zjistil, že hned za zdí je hřbitov. 
Dostal strach. Chtěl se obrátit a utéct. Nevěděl však kudy. V uličce byla
neprostupná tma. Chvilku se otáčel a doufal, že spatří světlo, kterého 
vyvede ven z Kostelní ulice. Nic neviděl, vše bylo temné a pochmurné. 

Vytáhl z kapsy svůj vyřezávaný amulet pro štěstí. Už několikrát mu po-
mohl. Ale ani on mu na odvaze nepřidal. Když v tom spatřil malé svě-
týlko. Byli to jeho přátelé z karavany. Svítili si lucernou a křičeli jeho
jméno. Okamžitě se rozběhl za nimi. Celý rozklepaný se s kamarády 
vrátil do hostince. Jeho návrat oslavili dalším ječmenným pivem. 

Od vedlejšího stolu se zvedl neznámý chlapík a šel si lehnout. Cestou
strčil do Tobiášova přítele. Jenom se zasmál a ani se neomluvil. Všichni
od Tobiášova stolu se zvedli a chtěli slyšet omluvu. Místo omluvy slyšeli
další nadávky. Tobiášův mladší bratr to nevydržel a strčil chlapíka na
stůl. Hned jak se chlapík zvedl, podíval se na Tobiáše a řekl: 

„Tady si troufáte. Ale ukažte odvahu v Kostelní. Tam se bojí i Hráde-
čáci.“   

Tobiáš řekl: 
„Můžeme se vsadit. Pokud vyhrajeme my, omluvíš se a vyplatíš nám

čtyři Lucemburské mince. Pokud vyhraješ ty, budeme dělat, jako by se
nic nestalo a všechno ti odpustíme.“ Chlapík okamžitě souhlasil, měl ale
jednu výhradu. „Musí tam jít nejstarší z vás a hned.“ Tobiáš se lekl. 
Věděl, že nejstarší z karavany je on.  

Všichni společně vyšli před Kostelní ulici. 
„Tak běž“, řekl chlapík. Tobiáš ale měl také podmínku. 
„Peníze chci předem,“ řekl. Mám s takovými jako ty vlastní zkušenost.

Chlapík překvapeně souhlasil. Vyplatil Tobiášovi čtyři stříbrné mince. 
S mincemi v ruce vešel Tobiáš do temné uličky. V levé dlani tiskl svůj
amulet pro štěstí. Vzpomněl si na první návštěvu uličky a polil ho stu-
dený pot. Otočil se zpět. Vzpomněl si ale na sázku. Kamarádi by na něj
asi nebyli hrdí, kdyby se vrátil po takové chvilce. Šel tedy dál a dál. Nah-
matal hřbitovní zeď. Vtom mu něco poklepalo na rameno. Tobiáš se lekl
a strachy se zhroutil. Srdce se mu zastavilo. Padl obličejem na zem. 
V levé ruce svíral svůj amulet, stříbrné mince tiše dopadly vedle něj.   

Kamarádi uslyšeli zavytí psa. Na nic nečekali a utekli do hostince.
Dobře věděli, co to znamená. 
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Tobiá‰Ûv pfiíbûh
Lucie Hauserová 

Gymnázium F. X. Šaldy Liberec

Gratský pekař chytil mladého zloděje, který mu chtěl ukrást chleba. Kolem
se seběhl dav zvědavců. Jen jediný muž se mladíka zastal. Urostlý asi pa-
desátiletý cizinec v sametovém plášti. Zpod podivné čapky mu čouhaly
černé vlasy. „Pusť ho!“ křikl na pekaře, váženého gratského měšťana. So-
tva lidé zahlédli mužovu snědou tvář, zalekli se. Prstem si na něj ukazovali.
„To jest on! Ten nekalota Tobiáš!“ zašumělo srocením. „Nedávno se usa-
dil na kraji Gratu a chce jako plevel zakořenit v zemi Koruny české. Čarov-
ným silám vládne. Za bohatství prý upsal duši ďáblu. Proto je tak ožeh-
nutý a kulhá stejnak jako on!“ 

Mladík ustrašeně prosil o slitování, ale pekař žádal pro zloděje trest
podle práva. „Leda bys zaplatil za chleba, co nakoupil za pět prstů,“ na-
vrhl Tobiášovi žertem. Kdo by platil za otrhaného otrapu. K překvapení
všech Tobiáš vytáhl měšec a hodil ho pekaři. „To by mělo stačit.“ Pekař
lačně chňapl po měšci. „Služebníček, pane.“ Klaněl se, až si málem odřel
nos. „Peníze se budou hodit, ale na tebe si dám pozor,“ zahrozil za od-
cházejícím cizincem Tobiášem.

Sotva odešli z rynku, děkoval mladý Štěpán svému zachránci. „Bůh ti
žehnej, vzácný pane.“ 

Tobiáš si mladíka pátravě prohlížel. „Mám jiného Boha než ty.“ Jsou
vlastně oba dva stejní chudáci. Oba nejsou v Gratu vítáni. „Pracuj pro mě.
Budeš mít kde spát a co jíst. Už nebudeš muset krást.“ Štěpán přikývl, 
i když v něm nový pán vzbuzoval pochybnosti. Nechtěl znovu skončit
kvůli hladu jako zloděj. 

„Je pravda, co se o něm ve městě povídá?“ vyzvídal Štěpán u Bartolomě -
je, druhého sluhy. „Že se paktuje s ďáblem, bloudí po nocích, lidem škodí?“

„Moc mluvíš. Je to dobrý pán a nic jiného vědět nepotřebuješ.“  
Štěpán si zakrátko zvykl na nový domov i podivného pána. Práce ne-

byla zlá a hlady také netrpěl. Tobiáš trávil hodně času zavřený ve svém po-
koji na konci chodby, kam Štěpán nesměl. Často v noci mizel z domu s ta-
jemným vakem. Kam a proč, to zůstalo Štěpánovi záhadou. 

„Lidé ve městě mě nemají rádi, ale mé peníze pro ně dost dobré jsou,“
ujistil Tobiáš Štěpána, když ho poslal nakoupit chleba a maso. Pán si ne-
potrpěl na vepřové, zato si dopřával masa ovcí a koz, stejně jako jejich
mléka. 

Štěpán se ve městě příliš nezdržoval, lidé si na něj ukazovali. Věděli
dobře, kým byl a komu nyní slouží. Na rynku zaslechl strašlivou novinu.
„Našli tkalcovu ženu. Měla na krku šrám jako od upíra, co má jenom je-
den zub! Krev jí z rány tekla, ještě když přiběhl její soused.“

„Kriste pane, ochraňuj nás před tím zlosynem,“ křižovala se švadlena.
„Zubů má poskromnu, a přeci lidem krev sát bude!“ Byla to už druhá 
podivná smrt, co se stala od cizincova příchodu. Nejdříve koželuh, teď 
kovářka a obyvatelé Gratu obviňovali jen jednoho člověka. Tobiáše. Ště-
pán se koukal z rynku co nejdříve ztratit.  

Jednou v noci vzbudilo Štěpána bouchání na dveře. „To se jistě pán
vrací ze své noční toulky.“ Hbitě vyskočil z postele a běžel mu otevřít. Pře-
kvapeně zůstal stát ve dveřích. Tobiáš svíral v náručí zkrvavené tělo ne-
známé mladé dívky. 

„Nestůj jako přikovaný a pomož mi!“ vyzval ho pán příkře. „Našel jsem
ji v lese, asi ji potrhalo divoké zvíře.“ 

„Je bledá jako smrt, vždyť nám tu umře,“ děsil se Štěpán. Pokud ji bu-
dou lidé z města hledat a najdou u Tobiáše její mrtvé tělo, nic už je od
hněvu měšťanů neuchrání. Všichni špatně skončí.

„Postaráme se o ni, “ rozhodl Tobiáš. Poprvé směl Štěpán vejít do ta-
jemného pánova pokoje. Místnost byla temná a obrovská. Vzduch páchl
po výparech síry a škrábal v krku. Na trámu u stropu se sušily rozličné by-
liny. Na policích ležely staré tlusté knihy. „Dones vodu a rozdělej oheň!“
nařídil Tobiáš. Sám vymyl vodou krvavé rány na dívčině těle. Pak nasypal
do vroucí vody v kotlíku byliny, aby uvařil hojivý lektvar. 

Léčení přineslo výsledky. Mariiny rány se pomalu zacelovaly. Tobiáš 
u ní sedával a povídal si s ní. Připomínala mu Afréme, jeho lásku z rodné
země. Stejné vlasy, stejné oči, stejná tvář, jen to jméno je jiné.

Marie se Tobiáše nejprve bála. Mluvil se zvláštním přízvukem, tvář měl
mírně zkřivenou. V jeho pohledu bylo cosi zvláštního, ale zároveň i přá-
telského. Dozvěděl se od ní, že pomáhá v hospodě v Gratu. Na cestě do
Žitavy za příbuznými ji přepadli lapkové a málem zabili. Marie musela 

slíbit, že nikomu nepoví, že ji Tobiáš léčil. Na cestu dostala ještě trochu 
peněz. „Jen ber. Chtěl jsem mít dceru, jako jsi ty. Ale osud mi ji nedopřál.“

„Zajdeš někdy do krčmy, pane?“ 
„Ne. Věř mi, nebyl bych vítaným hostem.“ 
Marie se vrátila do Gratu do služby a podle slibu o Tobiášovi pomlčela.

Jednou večer nesla plné džbánky ke stolu, u kterého seděli kovář s peka-
řem, mlynářem a řezníkem, všichni vážení měšťané. 

„Tolik mrtvých, to není samou sebou,“ mudroval kovář.
„V tom má určitě prsty ten cizinec Tobiáš,“ ušklíbl se mlynář.
„Jako by nestačili lapkové, co řádí na Záhvozdské stezce. Připravili mě

už o pěkných pár grošů. A teď ještě ten čerchmant,“ rozčiloval se řezník.
„Určitě nezbohatl poctivě,“ přisadil si mlynář. Jeho slovo mělo v Gratu

velkou váhu, protože se znal s panskými úředníky z Grafenštejna. „Třeba
má Tobiáš v tom svém podivném domě i tajnou dílnu na ražbu peněz.
Proto jich má pořád tolik!“ 

„Je to sice podivín, ale že by kradl a zabíjel? Vždyť sotva chodí,“ váhal
kovář. 

„Musíme s ním rázně zatočit. Než umřou další,“ ponoukal je dál mly-
nář. Jen on sám věděl, kdo dává lapkům zprávy a má od nich svůj podíl. 

Pekař bouchnul rozhodně do stolu. „Ještě dnes obejdu sousedy a ráno
po rozbřesku, až už nebudou mít síly pekelné moc, vyrazíme k Tobiášovi
zjednat nápravu.“

Marie chvatně položila prázdné korbele na stůl v kuchyni. Vyběhla z hos -
pody a zamířila ven z města. Musela Tobiáše varovat. Nastal čas, aby spla-
tila svůj dluh. V krátkosti mu vypověděla, co zaslechla v hospodě. 

„Musíš utéct, pane! Zachránit se!“ žádala ho. 
„Na to už je pozdě,“ pronesl smířeně Tobiáš. „Jako kupec jsem proces-

toval kus světa. Naučil jsem se rozumět cizokrajnému koření i léčivým by-
linám. Opustil jsem Arbešské království a vydal se na poslední cestu. Chtěl
jsem ještě jednou vidět Baltské moře, ale síly mě pomalu opouštějí. Mu-
sel jsem zůstat v Gratu, i když mě srdce táhne na sever. Proč utíkat? Jsem
starý, jak dlouho bych ještě žil?“ Nechtěl Marii lekat. „Neboj se, nevzdám
se dobrovolně. Mám-li jim padnout do rukou, tak jako tělo bez života. Ať
mě pak klidně soudí a bijí, neucítím žádné rány. A jestli má anděl smrti tak
krásnou tvář jako ty, Marie, tak mu půjdu beze strachu vstříc.“ 

Vyzval své dva sloužící i Marii, aby se připravili na cestu. Jinak by zloba
gratských dostihla i je. „Bartoloměj zná lesní stezky, na kterých vás nenaj-
dou. Moje peníze jsou teď vaše. Začnete jinde nový život, vy ještě můžete,
já už ne.“ Usmál se na Marii konejšivě. Pak si sňal z krku zlatý přívěsek. „Ať
ti přinese štěstí. A teď už běžte! Není tu pro vás bezpečno.“ 

Tobiáš s klidem vyčkal svítání na zápraží svého domu. Krátce po roz-
břesku uslyšel blížící se hlasy. Naposledy se rozhlédl po krajině. Pohledem
pohladil jarní slunce a vrcholky stromů. Smířen se světem, vytáhl z kapsy
malou lahvičku a bez váhání ji vypil do dna. Ve chvíli jej svíraly silné křeče.
„Živého mě nedostanete!“ Pevně zaťal pěst a zahrozil směrem k blížícím
se hlasům. Pak padl mrtev k zemi. Chvíli nato rozrazil bouřlivý dav do-
movní vrata. Ke svému údivu objevili jen Tobiášovo bezvládné tělo. Složili
zbraně. „Alespoň si o toho satanáše neumažeme ruce,“ pronesl nad jeho
mrtvolou kovář. 

Tobiáše pohřbili rychle, bez jakýchkoli okolků. Jako nevěřícímu poha-
novi mu připadlo místo za zdí kostela sv. Bartoloměje v nehluboké jámě.
Mnozí lidé z něj měli strach i po smrti. Na radu faráře mu k hlavě a patám
naskládali kameny, aby nemohl vstát z mrtvých. Zloba v lidských srdcích
nevychladla ani po Tobiášově smrti. Přikryli ho jen několika lopatami
měkké hlíny. Jeho pevně zaťatou pěst mu však otevřít nedokázali. Do
hrobu hodili čtyři stříbrné groše na znamení, že býval padělatel peněz.
Vrchnosti nechali poslat zprávu o dopadení jednoho z nebezpečných
lapků. 

Podûkování o. s. OSTROV ÎIVOTA
Chtěl bych touto cestou poděkovat o. s. Hrádek nad Nisou – Ostrov 
života. Paní Čejková (předsedkyně sdružení) mé nemocné přítel-
kyni předala finanční dar, jenž byl použit na zakoupení léku, který
nehradí pojišťovna.

Velice si ceníme obětavosti a citu všech osob, které se v našem
městě věnují této charitě. Bereme jejich dar jako projev velké lid-
ské solidarity, se kterou se naše náročná životní situace lépe snáší.
Díky přístupu milých členů této organizace jsme získali i příjemná
setkání a zažíváme velké události na jejich akcích. Opravdu vřele
děkujeme a bojujte dál za ty, kteří to potřebují.

Doležal Robert (přítel onkologické pacientky)
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Otevfiení Centra dobrého ãasu Bétel
V sobotu 27. 10. proběhlo v klubovnách na Liberecké 587 slavnostní 
otevření Centra dobrého času Bétel. Centrum provozuje Jednota bratr-
ská Chrastava. Slavnosti se zúčastnili představitelé města – starosta pan
Martin Půta s rodinou, místostarosta pan Josef Horinka, paní ThMgr. Hed -
vika Zimmermannová a pan Mgr. Jaroslav Poláček, představitelé Jednoty
bratrské – biskupové pan Mgr. Evald Rucký, Th.D. a pan Petr Krásný,
Th.M., ředitel o. p. s. Maják pan Bc. Patrik Muller a další hosté. Centrum
dobrého času Bétel v Chrastavě provozuje již řadu let volnočasové akti-
vity téměř pro všechny věkové skupiny obyvatel a nyní dochází k rozší-
ření této činnosti také do Hrádku n. N. 

Prvním krokem bylo otevření volnočasového klubu pro mládež – tzv.
Klubu Pod Vodou, který pro mladé otvírá své brány každou středu od 
17 do 19 h na sídlišti v budově bývalého výměníku. Součástí je od 18 h
anglická konverzace s rodilými mluvčími určená mládeži. Dále centrum
bude pořádat interaktivní besedy pro veřejnost. V nejbližší době vás
chceme pozvat na seminář.
Více na: www.jbchrastava.cz a www.klubpodvodou.cz.

Šimon Dvořák
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