
Poplatek za odpady bude vy‰‰í. 
Je ale moÏné u‰etfiit.

Po Novém roce se v Hrádku nad Nisou zvýší poplatek za komunální odpad na 600 Kč na poplatníka.
Novou obecně závaznou vyhlášku města Hrádku nad Nisou o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů projednávali
zastupitelé 21. listopadu. Vzhledem k tomu, že náklady na sběr a svoz netříděného odpadu se stále
zvyšují a v přepočtu na poplatníka v Hrádku převyšují dosud vybíraných 500 Kč, novou výši poplatku
schválili.

Podle dosud platného zákona byla maximální roční výše poplatku 500 Kč. Letos byla přijata novela,
podle které může obec stanovit poplatek až do výše 1 000 Kč podle skutečně vynaložených nákladů.
V Hrádku nad Nisou činily skutečné výdaje na likvidaci odpadu v roce 2011 na osobu 678 Kč. Nově sta-
novená výše poplatku 600 Kč vychází z této skutečnosti.

Poplatníky budou nově také cizinci dlouhodobě pobývající na území obce a vlastníci bytů a rodin-
ných domů na území obce, ve kterých není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba. To je vý-
razná změna, protože dosud byli poplatníky jen vlastníci takovýchto staveb určených nebo sloužících
k individuální rekreaci.

Pokračování na straně 3

Stovky HrádeãákÛ pomohly psÛm v útulku
V neděli 2. prosince začal advent a vánoční strom, který se několik dnů předtím s pomocí jeřábu stě-
hoval na náměstí, se poprvé rozsvítil. Odpolední program s malým trhem zakončily děti z hrádeckých
mateřských škol a ze Základní školy Lidická za doprovodu dechové sekce kapely Bohemia Universal
band. Za letošní vánoční strom patří poděkování rodině Damově z Liberecké ulice.

Ve vestibulu radnice probíhala sbírka pro útulek Azyl Pes v Krásném Lese. Byl to pokus pomoci
útulku, který není tak mediálně známý a také trochu oživit rozsvěcení stromu. Výsledek sbírky předčil
očekávání: hromada pytlů s krmivem, pamlsky, konzervy, ale také vodítka, se v neděli večer nevešly do
auta. To tak muselo do Hrádku druhý den ještě jednou i s přívěsem. Jen psů je v útulku v současnosti
24, po Vánocích to ale bývá i čtyřicet. Část jeho obyvatel tvoří i kočky. Denně je tak potřeba kolem 
10 kg krmiva.

Připojujeme poděkování od
provozovatelky útulku Ka-
teřiny Vojáčkové:
Krásná akce, lidé báječní,
atmosféra super. Nemohu
jinak než chválit a chválit.
Když jsem se poprvé se-
tkala s panem Horinkou 
a řekl mi o svém nápadu, že
by mohli lidé přinést něco
pod stromeček i pejskům,
říkala jsem si, jakou to bude
mít odezvu. Trošku jsem se
obávala reakce lidí. Sice se
prý pár lidí našlo, co celou
akci kritizovalo, ale to se
vždycky někdo najde.

Pokračování na straně 3

Adventní neboli
moravské hvûzdy
aneb Trocha
ãeské historie 
v Nûmecku

Kdo se v předvánočním čase vypraví do
sousedního Saska, tak si jistě všimne všu -
dypřítomné adventní výzdoby v podobě 
svítících hvězd na fasádách domů, v by-
tech, obchodech a v ulicích.  

Jen málokdo však tuší, že tyto takzvané
adventní hvězdy jsou historicky spjaty 
s Českem nebo lépe řečeno s Moravou.
Vděčíme za to potomkům obyvatel Kra-
vařska, oblasti kolem Nového Jičína a Ful-
neku, kteří pro velký útlak protireformace
emigrovali v 18. stol. do Saska. Útočiště 
nalezli poblíž dnešních státních hranic na
panství svobodně smýšlejícího hraběte
Zinzendorfa a v roce 1722 zde založili
osadu Herrnhut (česky Ochranov). 

Pokračování na straně 6

V prosincovém čísle:
— Změny jízdních řádů
— Nová kniha o rozhlednách
— Stopy dějinami
— Program kina – kalendárium
— Příloha: Toulání časem…

Herrnhut a jeho hvězdy

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 lednového čísla je 18. 12. 2012. 
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 8. 1. 2013.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
22. schůze rady města
22. schůze rady města v roce 2012, konaná dne 14. listopadu, se zabývala

těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené 

hodnotící komisí na zakázku Vybavení stomatologické ordinace. Roz-
hodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči Fischer Dental, s. r. o., za cenu
615 600,56 Kč vč. DPH.

— schválila vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby s názvem Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi
pro město Hrádek nad Nisou – Digitální povodňový plán, které bude
provedeno v rámci projektu Digitalizace povodňového plánu a Varovný
informační protipovodňový systém – Hrádek n. N.

— schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
na projekt Park v Oldřichově na Hranicích 

— schválila úhradu faktury v částce 17 508 Kč za rozbor pitné vody v MŠ
Donín, odloučené pracoviště Václavice, z finančních prostředků Osad-
ního výboru Václavice

— schválila nabídku firmy Maxel na III. etapu opravy kanalizace v ZŠ 
a MŠ Loučná bez použití směrnice o veřejných zakázkách z důvodu 
havarijního stavu a nutnosti opravy za cenu 71 868 Kč vč. DPH

— vzala na vědomí informaci o průběžném vyhodnocení Motivačního 
programu města Hrádek nad Nisou, který byl zahájen dne 1. 4. 2012 
a ke dni 8. 11. 2012 je v něm registrováno 384 účastníků, kterými bylo
ve sběru odevzdáno celkem 3 717 kg PET lahví a 12 405 kg papíru

— vzala na vědomí informaci společnosti EKO-KOM, a. s., o množství 
vytříděného odpadu v Hrádku nad Nisou za rok 2011, a to 1 245,558 tun,
za který vyfakturovalo částku 568 400 Kč a dosáhlo úsporu emisí 
790,326 tun a 18 835 848 MJ energie

— schválila vyhlášení sběrové soutěže pro základní a mateřské školy pro
rok 2012/2013 s tím, že odměněny budou tři nejlepší kolektivy mateř-
ských škol, tři nejlepší kolektivy základních škol, tři jednotlivci z celého
města, ale musí sbírat všechny komodity, a dále pak z každé školy nej-
lepší v jednotlivých komoditách (papír, pet láhve, nápojové kartony)

— po projednání schválila spolufinancování akce Obnova informačních ta-
bulí na území mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko ve výši 18 000 Kč

— vzala na vědomí projekt SčVK, a. s., Lepší image firmy SčVK, a. s., v očích
veřejnosti a souhlasila s realizací projektu parkovacích stání pro mateř-
skou školku ve Václavicích

— schválila výběr nejvhodnější nabídky ve výši 114 000 Kč vč. DPH na akci 
Projektová dokumentace ve stupni DSP – RDS včetně inženýrské činnosti
na akci Rekonstrukce komunikace Strmá, k. ú. Donín u Hrádku nad 
Nisou od firmy AF – Cityplan, s. r. o.

— vzala na vědomí informaci o stavu nemovitostí bývalého zahradnictví na
Liberecké ulici. Schválila zadání znaleckého posudku na ocenění staveb
nezapsaných v katastru nemovitostí – 6 skleníků

— souhlasila s provedením stavebních oprav a s výměnou oken v nebyto-
vém prostoru č. 1, č. p. 269, Legionářská (sokolovna), Hrádek nad 
Nisou do výše 130 000 Kč s tím, že po řádném dokladování výše uve-
dené částky bude tato předmětem zápočtu proti měsíčnímu nájemnému
ve výši 6 000 Kč 

— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: Pro -
jektová dokumentace ve stupni DSP – RDS včetně inženýrské činnosti 
na akci Rekonstrukce rybníku ve Václavicích vítěznému uchazeči firmě
AquaKlimax za nabídkovou cenu 61 000 Kč včetně DPH

— schválila proplacení víceprací na inženýrské činnosti k akci Povodňové
domky v celkové výši 169 570 Kč včetně DPH firmě Storing, s. r. o. 

— vzala na vědomí zprávu o stavu plánované investiční akce Rekonstrukce
bývalé kapličky Panny Marie Pomocné na Uhelné 

— schválila sponzorský dar ve výši 30 000 Kč od společnosti D-Plast Eftec,
sponzorský dar ve výši 30 000 Kč od společnosti TRISTONE FLOWTECH
Czech Republic, s. r. o., sponzorský dar ve výši 30 000 Kč od společnosti
DRYLOCK Technologies, s. r. o., a sponzorský dar ve výši 100 000 Kč 
od společnosti KSM CASTINGS CZ, a. s., na nákup termokamery pro 
SDH Hrádek. Schválila nákup termokamery pro SDH Hrádek v celkové
maximální výši 220 000 Kč bez použití směrnice Rady města Hrádek 
nad Nisou č. 2/2007 z důvodu získání finančních prostředků ze spon-
zorských darů na konkrétní typ výrobku.

— schválila uzavření darovací smlouvy mezi městem Hrádek nad Nisou 
a Výroba stuh – ELAS, společnost s ručením omezeným. Předmětem
smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 500 000 Kč na zajištění
činnosti Městské policie Hrádku nad Nisou.

23. schůze rady města
23. schůze rady města v roce 2012, konaná dne 28. listopadu, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila vítězného uchazeče Česká spořitelna, a. s., na službu sloučení

úvěrů města Hrádek nad Nisou
— schválila podanou žádost o dotaci na projektový záměr města Hrádek

nad Nisou pod názvem Revitalizace alejí v Hrádku nad Nisou do Ope-
račního programu Životní prostředí, zaměřeného na revitalizaci aleje
u Pragovky a aleje Hartavská, jako zpracovatele žádosti o dotaci schvá-
lila subjekt: Ing. Lukáš Lánský za celkovou cenu 35 000 Kč (neplátce
DPH), dle předložené nabídky 

— schválila poskytnutí příspěvku ve výši 20 000 Kč Člověku v tísni, o. p. s.,
pobočka Liberec, na poskytování sociální služby terénní programy

— schválila provedení stavebních úprav (výměna okna + dveře) v objektu
č. p. 99 Dolní Sedlo, Hrádek nad Nisou (hasičská zbrojnice) za celko-
vou cenu 32 334 Kč bez DPH od firmy Helios Bau, spol. s r. o. 

— schválila předložený Provozní a návštěvní řád Skate-Cihelna
— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Projektová 

dokumentace ve stupni RDS včetně inženýrské činnosti – Souběžná,
Dubová – kanalizace a vodovod vítěznému uchazeči Vodohospo dářský
rozvoj a výstavba, a. s., Praha, za celkovou nabídkovou cenu 105 600 Kč
včetně DPH

— schválila nepoužití směrnice o veřejných zakázkách z důvodu omeze-
ného seznamu místních architektů nabízejících činnost na zpracování
programu regenerace městské památkové zóny. Schválila nabídku
Mgr. Petra Freiwilliga za celkovou cenu 50 000 Kč včetně DPH.

— schválila zrušení zjednodušeného podlimitního řízení ze dne 29. 5. 2012
na akci Městský park: rekonstrukce parku v ulici generála Svobody, 
a sice z důvodu odstoupení od dotace ze strany poskytovatele dotace 

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci Projektová příprava a inženýrská činnost – snížení ener-
getické náročnosti objektu ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
10. zasedání zastupitelstva města
10. zastupitelstvo města v roce 2012, konané dne 21. listopadu, se zabý-
valo těmito záležitostmi:
– vzalo na vědomí rezignaci p. Mgr. Hany Prchlíkové na funkci členky

Rady města Hrádek nad Nisou ke dni 31. 10. 2012, zvolilo z řad svých
členů p. Pavla Farského do funkce člena Rady města Hrádek nad Nisou
ve volebním období 2010–2014 s účinností od 21. 11. 2012

– vzalo na vědomí nabídku firmy GENERA, s. r. o., průmyslové reality na
prodej bývalého areálu ČSAD s objekty na pozemku p. p. č. 1 396/1 za
celkovou cenu 2,45 mil. Kč. Tuto nabídku neschválilo. 

– vzalo na vědomí informaci o přehledu výdajů za odpadové hospodář-
ství v letech 2006–2011 a bere na vědomí doporučení rady města na
zvýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok
2013 na 600 Kč na poplatníka. Schválilo obecně závaznou vyhlášku
města Hrádek nad Nisou 5/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů. 

– vzalo na vědomí žádost firmy American Leas.Corp., s. r. o., ze dne 
22. 8. 2012 o úhradu nákladů spojených s opravou objektu č. p. 124
(Beseda) po požáru ze dne 21. 4. 2010 s požadovanými náklady 
ve výši 214 420 Kč. Schválilo narovnání vztahů s firmou American Leas.
Corp., s. r. o., a souhlasilo s úhradou vynaložených nákladů do konečné
výše 214 420 Kč.

– schválilo podmínky pro uzavření smlouvy o poskytnutí kontokorentního
úvěru pro překlenutí nesouladu v rozpočtovém období 2013 ve výši 
6 mil. Kč 

– schválilo přijetí účelové dotace určené na odstraňování povodňových
škod z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 21 937 814,91 Kč, vedené 
poskytovatelem dotace Liberecký kraj, složené z částky ve výši 
3 693 132,82 Kč (žádost podaná do 3. výzvy MF ČR) a částky ve výši 
18 244 682,09 Kč (žádost podaná do 4. výzvy MF ČR) z Fondu solida-
rity EU.
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Pokračování ze strany 1
Šancí, jak poplatek pro příští rok snížit, je využití Motivačního 

programu města Hrádek nad Nisou. Znamená to odpad třídit do pytlů
s čárovými kódy a čerpat bonus ve výši činí 0,60 Kč za 1 kg odevzdaného
papíru a 1,40 Kč za 1 kg PET lahví. 

Do systému se můžete zaregistrovat na Městském úřadě v Hrádku
nad Nisou v 2. patře, č. dveří 39. Při registraci obdržíte zdarma štítky 
s čárovými kódy a pytle na sběr PET lahví a papíru.

Města se při určování výše poplatku musí řídit skutečnými náklady 
a jejich přepočtem na osobu. V roce 2011 činila částka na úhradu 
skutečných výdajů v Hrádku nad Nisou na každou osobu 678 Kč. Svoz
netříděného komunálního odpadu stál 4 952 092 Kč, počet poplatníků
byl 7303. Náklady se snižují prodejem vytříděného odpadu. V roce 2011
dostalo tímto způsobem město zpět od společnosti Ekokom, a. s., 
568 400 Kč.

Do motivačního programu, který byl spuštěn 1. 4. 2012, se už zapo-
jilo 384 lidí. Do 5. listopadu bylo evidováno 3122 kg odevzdaných lahví
a 15 246 kg papíru. Při uvedených cenách, zatím obyvatelé zapojení do
motivačního programu uspořili celkem 13 617 Kč.

Třídit je samozřejmé možné i nadále do barevných kontejnerů. Něko-
lik měsíců platí, že do žlutých je možné ukládat nejen PET láhve jako
dříve, ale obecně plasty. Počet stanovišť kontejnerů na tříděný odpad
byl v polovině listopadu rozšířen o dalších šest – do lokalit v ul. Lidická –
panelák Praga, ul. Jižní – u domu jehovistů, v ul. Šípkové na Zlaté 
výšině, v ul. Donínské na křižovatce se Sousedskou a v lokalitě Starý
dvůr. V současnosti je ve městě umístěno celkem 61 kontejnerů na
plasty, 55 kontejnerů na papír a 44 kontejnerů na sklo.

Vít Štrupl

Pokračování ze strany 1
Jak se ukázalo v první adventní neděli, nápad to byl moc dobrý. 

Dohodli jsme se, že když přijedu na 16. h. bude to tak akorát. Kolem 
15. hodiny jsme parkovali na náměstí. Nejen že mou pozornost upoutal
krásný velký vánoční strom a vyzdobené celé náměstí, ale ve vestibulu
radnice bylo několik lidí. V duchu jsem si řekla, že by to už byli lidé, co
nesou něco pro pejsky?

A ano, paní Farská, z Brány trojzemí, o. p. s., zatím přijímala balíčky
pro pejsky. Byly připraveny odměny pro děti a dospělé v podobě 
sladkých dobrot, kalendáře svazku měst Malý trojúhelník, různých 
hraček a pexes. Paní Farská počkala, až si vše nanosíme, předala nám 
odměny pro lidi se slovy, že ten největší nával lidí už asi byl. Byly už dva
téměř plné stoly různých konzerv, granulí, kapsiček, pamlsků… To mě
překvapilo, protože vánoční trh začal ve 14 h a za zhruba hodinu a půl

už tam bylo takových věcí.
A mé pocity v tu chvíli? Mr-

zelo mě to, že jsem tam nebyla
od začátku a osobně se s těmi
lidmi nesetkala a nepoděkovala
jim. Manžel mě uklidnil se
slovy, nemůžeš se rozkrájet, dřív
bys to stejně nestíhala. Co do-
dat, měl pravdu, ale víte, jak to
je, člověk stejně přemýšlí, co
mohl udělat jinak. Ještě jsem
neměla vše připravené a lidé
chodili s dalšími balíčky. Ani
jsem se s mužem nestačila do-
mluvit, co kdo bude dělat, 
a nějak to přišlo samo. Můj muž
stál u stolků s prodejem věcí a já
přijímala dárečky pro pejsky.
Obávala jsem se zimy, ale bylo
mně místy dost horko, když
jsem viděla, kolik lidí se řadí 
do fronty, jen aby mně předali 

krmení. Ano, není to překlep, byla u nás fronta. Věty: „Dobrý den, moc
děkujeme a znáte náš psí útulek? Jak jste se o nás dozvěděli? Také máte
pejska? Město Hrádek připravilo spoustu odměn pro vás, vyberte si….”
atd. se postupně zkracovaly na „Dobrý den, moc děkujeme a město
Hrádek si pro Vás také připravilo odměny, vezměte si, nebo kalendář…”
Více jsem už pak nestíhala. Psala jsem na začátku o tom, že paní Farská
říkala, že už největší nával lidí byl – ani jedna z nás, vlastně nikdo, ne-
tušil, kolik lidí ještě přijde... Krásné překvapení a za to jsem vděčná vám
lidem.

Fenečka Žofí, která byla na akci s námi, nepřišla zkrátka a dostávala
jednu dobrůtku za druhou. Ne, nepřejedla se a ani jí nebylo špatně, jen
si pozornost dětí a lidí náležitě vychutnávala.

Proto patří veliké díky panu Horinkovi za nápad, podporu 
a ochotu. Lidem, kteří se na akci podíleli. Všem hrádeckým obyvatelům
a nejen jim za to, jak byli štědří. To i v této době, kdy se vše zdražuje,
není práce, nejsou lhostejní a přinesou něco pro pejsky a kočičky. Kolik
toho bylo, dokládají fotografie.

Stovky HrádeãákÛ pomohly psÛm v útulku
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Zmûny jízdních fiádÛ 
pfiinesly nûkolik novinek

V neděli 9. prosince vstoupily v platnost nové jízdní řády. Nově bylo za-
vedeno zajíždění dvou párů spojů k areálu společnosti Drylock v prů-
myslové zóně. Liberecký kraj také zavedl tzv. poptávkovou dopravu,
která se dotýká hlavně zastávky na Uhelné s výjimkou tzv. školních
spojů.

Poptávková doprava umožní zachovat počet spojů i v místech, kde
cestující jezdí velmi nepravidelně. Pokud do takové zastávky někdo po-
třebuje cestovat, nahlásí to řidiči. V případě, že zde bude cestující chtít
nastoupit, musí si autobus objednat, a to nejpozději 30 minut před od-
jezdem spoje uvedeném v jízdním řádu. Telefonní číslo příslušného di-
spečinku je uvedeno u konkrétních jízdních řádů.

Na území města Hrádek nad Nisou nově všechny spoje ve směru od
Chotyně (přes Donín) zastavují v zastávkách u mostu a pošta.

Stomatologická ordinace
bude v Chotyni

Pacienti, kteří dosud marně hledají stomatologa a nechtějí nebo ne -
mohou za péčí o chrup dojíždět daleko od domova, se dočkají. Druhá
ordinace bude otevřena v Chotyni v objektu nového domu s pečovatel-
skou službou. Dohodli se na tom zástupci obou obcí.

Vedení města Hrádek nad Nisou hledalo vhodné prostory pro za -
jištění stomatologické péče od konce léta. V chotyňském domě s pečo-
vatelskou službou takové prostory jsou, stačí je jen částečně upravit
 požadavkům ordinace. Potřebné úpravy provede na své náklady obec
Chotyně, která tím pro své obyvatele získá novou službu. 

Město Hrádek nad Nisou v uplynulém období vysoutěžilo dodavatele
vybavení ordinace, kterým se stala společnost Fischer Dental, nabízející
potřebné vybavení za 615 600 Kč.

Přesný termín otevření ordinace zatím neznáme. Na základě výzvy
Krajského úřadu Libereckého kraje proběhlo výběrové řízení na zajištění
ordinace stomatologa pro Hrádek nad Nisou. Z podaných nabídek se
bude vybírat 12. prosince. 

Ordinace bude zatím fungovat na částečný úvazek. S časovým 
od stupem bude město od provozovatele ordinace vybírat nájem za 
využívání prostor a vybavení ordinace, které nyní pořizuje ze svého 
rozpočtu.

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.

Vyhrajte 
tablet s Asekolem!

Při troše štěstí můžete přijít k tabletu bez jediné investované koruny.
Stačí, když doma najdete pět vysloužilých elektrických spotřebičů,
odevzdáte je do sběrného dvora a necháte si potvrdit leták, který je ke
stažení na internetových stránkách společnosti ASEKOL v sekci Sbírej 
a vyhraj!

Abyste získali razítko, stačí jakýkoliv, i drobný, spotřebič. Počítají se 
i kalkulačky, sluchátka, reproduktory, mobilní telefony, dětské hry apod.
Soutěž končí 28. 2. 2013 a slosování proběhne 15. března. Šance vyhrát
se násobí počtem odevzdaných vyplněných letáků.

Mûstské kluzi‰tû je 
v provozu

Od začátku prosince je opět otevřené městské kluziště. Veřejné bruslení
můžete využít v sobotu a v neděli dopoledne od 10 do 12 h. od úterý do
neděle od 14 do 17 h. a v pondělí od 17.30 do 19 h. Kluziště zůstane uza-
vřené 24. a 25. 12. Provoz bude omezen také 31. 12. a 1. 1. Ve všedních
dnech mohou kluziště využívat v dopoledních hodinách školy.
Cena veřejného bruslení je stanovena za 90minutový blok. Pro děti 
a mládež do 18 let na 30 Kč, pro dospělé na 50 Kč. Děti do 15 let, které
jsou organizované v občanských sdruženích se sídlem v Hrádku nad 
Nisou, mají vstup zdarma.

Hostitelé pfienechali lep‰í
umístûní hostÛm

Dne 1. 12. 2012 pořádala Městská policie Hrádek nad Nisou již 14. roč-
ník mezinárodního turnaje v halové kopané O putovní pohár starosty
města Hrádek nad Nisou.

Turnaje se zúčastnilo 7 mužstev. Jednalo se o družstva složek Inte-
grovaného záchranného systému z České republiky, ale i hosty z Polska.

Stejně jako vloni vyhrálo turnaj mužstvo Policie Liberec-město. Od-
vezlo si s sebou kromě poháru pro vítěze taktéž putovní pohár starosty
města Hrádek nad Nisou, který jim byl předán z rukou velitelky Městské
policie Hrádek nad Nisou pí. Ivy Krňákové. Na dalších místech se umís-
tily týmy Městské policie Jablonec nad Nisou, Policie Chrastava, AČR,
Městské policie Bogatynia, Městské policie Liberec a Městské policie
Hrádek nad Nisou.

Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Petr Binka z týmu Policie
Liberec – město. 

Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Kamil Krejčík z Městské poli-
cie Jablonec nad Nisou.

Pořadatelé děkují rozhodčím p. Bílému a p. Hynkovi za nekompro-
misní rozhodování, dále panu Švejkovskému za možnost využití pro-
storů restaurace Sokolovna, paní Strašlipkové a paní Bláhové za pomoc 
v kuchyni, SDH Hrádek nad Nisou za zapůjčení stolů a židlí a samo -
zřejmě sponzorům turnaje.

Sponzoři turnaje: město Hrádek nad Nisou; ELMAR – Václav Větrov-
ský; MAXel, s. r. o.; Kovovýroba Peřina; Areca exotic flora, Pavel Matě-
cha; Železářství, Zelený Zdeněk; Gábi Ráj, Motlová Regina; Trafika, Mi-
lada Urbánková; The Bikers Garden, David Nol; Pískovny Hrádek, a. s.;
Kristýna, a. s. Iva Krňáková, ředitelka turnaje
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Společnost KSM Castings CZ, a. s., je
jednou z nejvýznamnějších sléváren
na výrobu hliníkových odlitků v České
republice a jednou z nejmodernějších
obroben pro automobilový průmysl.

Pro zajištění konkurenceschopnosti
na trhu věnujeme významnou pozor-
nost výběru, motivaci a zvyšování 

znalostí a dovedností našich zaměstnanců. Ti mají největší vliv na to, 
jakých výsledků bude společnost dosahovat a jak bude schopna uspo-
kojovat své majitele a své zákazníky. 

Již v minulosti jsme realizovali průměrně kolem 30 školení a vzdělá-
vacích akcí za rok, kterých se účastnilo vždy okolo 60 % zaměstnanců.
Tato školení byla zaměřena především na odborné dovednosti, jako
např. sváření, hydraulické systémy, interní auditor, vzdělávání v oblasti
kvality. 

V roce 2010, na základě naší žádosti, byl společnosti schválen projekt
v rámci čerpání financí z evropských fondů s finanční spoluúčastí minis-
terstva práce a sociálních věcí v operačním programu Lidské zdroje a za-
městnanost v oblasti podpory Zvýšení adaptability zaměstnanců a kon-
kurenceschopnosti podniků ve výzvě Školení je šance.

Projekt jsme nazvali Šance k rozvoji zaměstnanců společnosti KSM
Castings CZ, a. s. Realizovali jsme jej v období 1. 4. 2010 do 31. 3. 2012.
Výše podpory činila 6.389.638 Kč. 

Hlavním cílem projektu byl rozvoj profesních kompetencí a zvýšení
adaptability zaměstnanců společnosti KSM Castings CZ, a. s., zavede-
ním inovovaného systému dalšího profesního vzdělávání.

Pro realizaci projektu jsme zvolili takové aktivity, které postupně vedly
k naplnění jednotlivých cílů projektu.

Celý projekt stál na pěti hlavních pilířích.
1 Vytvoření kompetenčních profilů jednotlivých pracovních pozic. Tvorba

kvalifikačních požadavků na jednotlivé pracovníky, tvorba profilu míry
požadovaných znalostí a dovedností a plán jeho dalšího rozvoje.

2 Rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků v hodnocení, rozvoj a řízení
lidí a zavedení interních mentorů a koučů, kteří ponesou odpovědnost
za zavádění nových lidí do firmy a jejich zaučení.

3 Inovace systému analýzy a vyhodnocení vzdělávacích potřeb zaměst-
nanců, které pomůžou ještě lépe zacílit jednotlivá školení a budou opět
v rukou interních zaměstnanců společnosti (personálního oddělení).

4 Vyškolení interních lektorů, kteří převezmou v budoucnu část školení,
a naše společnost tak nebude závislá na externích zdrojích.

5 Vybavení školicí místnosti
Další aktivity jsme zaměřili na rozvoj Soft Skills dovedností, protože

vedení společnosti si dobře uvědomuje, že důležitým pilířem úspěchu je
společná firemní kultura, založená na vzájemných vztazích, loajalitě 
pracovníka, poctivosti, úctě k druhým i jejich práci, komunikaci mezi
pracovníky v celé společnosti a dodržování pravidel bezpečnosti práce.

Vzhledem ke spektru zákazníků bylo nutné posílit vzdělanost i v jazy-
kových dovednostech. Zde jsme zorganizovali intenzivní internátní jazy-
kové kurzy, kterých se zúčastnilo 33 pracovníků. Ti absolvovali průměrně
38 hodin aktivní výuky.

V oblasti požadavků na kvalitu bylo proškoleno 400 pracovníků, kteří
absolvovali každý v průměru 4 hodiny výcviku.

Kromě time managementu, stressmanagementu a situačního vedení
lidí jsme vzdělávací program zaměřili hlavně na prezentační a komuni-
kační dovednosti. 

V průběhu komunikačních aktivit jsme kladli důraz na vštípení fi-
remní kultury, jejích hlavních znaků, očekávání a ujasnění si základních
principů při dodržování. Celkem jsme tomuto tématu věnovali 18 kurzů
po 7,5 hodinách a účastnilo se jich 429 zaměstnanců. V každém kurzu
byli zařazeni pracovníci ze všech pracovních pozic a postavení. 

V souhrnu jsme za dobu využívání dotačního programu uskutečnili
34 školení, tj. 3 648 hodin školení a seminářů. Podpořených osob bylo 
1 144.

Z výše uvedených aktivit se vyprofilovali i další pracovníci, kteří bu-
dou do budoucna působit jako interní lektoři, mentoři a kouči. Celkový
počet těchto pracovníků je 35 a budou tvořit záruku, že nejen součas-
ným, ale i nově nastupujícím pracovníkům bude věnována větší péče při
zapojení do pracovních činností a při poznávání pravidel a firemní kul-
tury. Zároveň pro společnosti přinese tento způsob interních školitelů
značnou úsporu oproti minulosti, kdy na tyto činnosti museli být nají-
mání externí odborníci.

Pošesté se letos udělovala Cena euroregionu Nisa. Jsou jí oceňovány
organizace, které se věnují mezinárodní spolupráci. Patnáctičlenná po-
rota letos vybírala z 28 projektů v pěti vyhlášených kategoriích: Partner-
ství měst, Zdraví a bezpečnost, Cestovní ruch a sport, Vzdělávání a Kultura.

Slavnostní předání proběhlo ve středu 5. prosince na hradě Grab-
štejn. Už potřetí za sebou získala v kategorii Partnerství měst prvenství
města Malého trojúhelníka Hrádek nad Nisou, Žitava a Bogatynia. Po-
rota ocenila už jedenáct let trvající spolupráci, letos podpořenou napří-
klad v rámci projektu Minu-
lost a budoucnost regionu
Trojzemí.

Další ocenění, tentokrát 
v kategorii Cestovní ruch 
a sport, si odnesly organi-
zační týmy z Žitavy, Hrádku
nad Nisou a Zhořelce, při-
pravující Mistrovství Evropy
seniorů v lehké atletice
EVACS 2012. 

Porota ocenila také spo-
lupráci škol. Diplom za druhé
místo převzali zástupci 

německé vzdělávací agentury Pontes, Základní školy Lidická a Sasko-
Dolnoslezské sítě škol ze Zawidówa za realizaci projektu propagujícího
řemeslné a technické obory. V rámci exkurzí poznávali žáci škol výrobní
provozy, často si mohli sami zkoušet i výrobu.

Letos poprvé byla udělena také cena pro osobnost. Za českou stranu
ji převzal Miroslav Těšina, který je známý v celém kraji jako propagátor
cykloturistiky. Poté, co osobně vyznačil stovky kilometrů cyklostezek,
nyní věnuje úsilí značení tras pro jezdce na koních. Vít Štrupl

V KSM Castings vyuÏili evropské 
podpory ke ‰kolení zamûstnancÛ 

Hrádek dostal za mezinárodní spolupráci hned tfii ceny
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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

Adventní neboli moravské
hvûzdy aneb Trocha ãeské 

historie v Nûmecku
Pokračování ze strany 1

Začátky této osady byly i z důvodu velkého přílivu moravských a jiných
emigrantů z celého Německa bouřlivé. Vzniklé hádky a spory ale nako-
nec vedly za pomoci majitele panství ke smíru a sjednocení, což vyústilo
v znovuzaložení již zaniklé Jednoty bratrské, jejímž posledním biskupem
před protireformací byl Jan Amos Komenský. 

Obnovená Jednota bratrská se již brzy stala centrem misijního díla. Mi-
sionáři byli vysíláni do severní a střední Ameriky, do Grónska a Karibiku,
kde se věnovali otrokům, indiánům a domorodcům trpícím kolonizací
nebo přílivem bílých Evropanů. Děti těchto misionářů se ve věku, kdy
měly začít chodit do školy, vrátily na Horní Lužici. Zde byly vyučovány 
v internátních školách. Rodinu jim nahrazovali kamarádi, členové sboru,
vychovatelé a učitelé. Jeden z nich využil výuku k tomu, aby děti spočí-
taly a vyrobily geometrické tvary z papíru. Z několika tvarů vznikla kolem
roku 1800 trojrozměrná papírová hvězda, kterou osvětlovali lucernou. 

To byl zrod adventní hvězdy, která nejen krásně osvětlovala tmavé
zimní období, ale zároveň upozorňovala, stejně jako hvězda v bibli, na
narození Ježíše Krista a nadcházející Vánoce. A jako takovýto symbol se
hvězda dostala do těch míst na světě, kde působili členové Jednoty bra-
trské, podle původu jejich předků často přezdívaní Moravané. Proto jsou
adventní hvězdy v mnoha částech světa nazývané moravská hvězda (Mo-
ravian star). 

Manufakturní sériová výroba na začátku 20. století přispěla k mohut-
nému rozšíření této vánoční tradice. Dodnes jsou pod obchodní značkou
Herrnhuter Sterne ručně vyráběny v Herrnhutu, jen několik kilometrů od
Žitavy. Ročně se vyrobí cca 250 tisíc kusů papírových hvězd používaných
jako dekorace do interiéru a plastových hvězd do exteriéru, ve velikos-
tech od 13 cm do 1,3 m. Největší dosud vyrobená hvězda o průměru 
2,5 m visí v prostorách spolkové kancléřky Angely Merkelové v Berlíně.

Kdo si chce pořídit takovouto působivou a v Česku téměř neznámou
dekoraci, která je zároveň jedinečným vánočním dárkem, má od letoš-
ního roku možnost ji zakoupit v internetovém obchodě na adrese
www.adventni-hvezdy.cz. Zde naleznete také zajímavou fotogalerii 
s příklady, jak adventní hvězdy použít. 

Za andûly z Trojzemí
Svět snů a přání, takto je nazvána výstava andělů a historických pane-
nek, kterou pro potěchu návštěvníků v adventním a vánočním čase 
připravily Náboženská obec Církve československé husitské, Kulturní 
a společenský kabinet Trojzemí a Brána Trojzemí.

Navštívit ji můžete po celou dobu adventu a Vánoc až do 5. 1. 2013
ve výstavních prostorách Brány Trojzemí v Hrádku nad Nisou. Čekají vás
andělé z keramiky, dřeva, skla, porcelánu, slámy i bavlnek. Mezi panen-
kami najdete nejen ty, co znáte z obchodů, ale i vskutku historické 
kousky staré dvě století i více. K vidění je i mininádobíčko, sporák 
a kočárky.

A protože se Hrádek nalézá přímo v srdci Trojzemí, tak zde naleznete
exponáty od sběratelek nejen z Čech, ale i z Polska a Německa. Živí 
andělé z klubu „bez bariér“, který pracuje s lidmi s handicapem v pol-
ské Bogatynii, a zvuky lesního rohu obohatily vernisáž, která proběhla 
30. 11. 2012.

Pro malé i velké návštěvníky je připraven bohatý doprovodný pro-
gram. Můžete si vylosovat svého anděla průvodce na rok 2013, společně
s dětmi poslat dopis Ježíškovi, připojit svou dlaň z papíru na křídla 
našich andělů nebo si andílka rovnou vyrobit. Anebo si jen vzpomenout
na vaši nejmilejší panenku.

V době vánočních svátků bude výstava přístupná 22. a 23. prosince 
a od 27. do 29. prosince. Ve dnech 24.–26. prosince a 30. prosince bude
v multifunkčním centru zavřeno.

A pokud vám návštěva jedné výstavy nestačí, tak 15.–16. prosince
můžete vždy od 14 do 16 hodin navštívit v Chrámu Pokoje výstavu 
vánočních stromků. Její vernisáž proběhne v pátek 14. prosince od 17 h.
a bude spojena s adventním koncertem vokální skupiny X-tet.

Hedvika Zimmermannová
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Vánoãní posezení 
s Peãovatelskou sluÏbou
Pečovatelská služba připravila na začátku prosince vánoční posezení se-
niorů v Klubu důchodců. Bylo připraveno malé pohoštění. Vánoční
atmosféru nám koledami naladily děti ze ZŠ Loučná pod vedením p. ře-
ditele Mgr. Havla. Pro seniory přinesly i malé dárečky a vánoční přání. 
O další zábavný program se postaralo kouzelnické duo Navaro se svým
kouzelnickým vystoupením, které bylo zakončeno velmi úspěšnou bu-
blinkovou show.

Setkání pod vánočním stromečkem se všem líbilo. Těšíme se na další
společné akce, které přispějí ke zlepšení nálady a umožní taktéž setkání
s přáteli. Mgr. Šárka Jeníčková, ředitelka PS

Divadlo letos pfiitáhlo
více divákÛ

Přehlídka amatérských divadelních souborů Hrádecký divadelní podzim
má za sebou 32. ročník. Zatímco v loňském roce si porota nemohla 
vynachválit jednotlivé inscenace, letos si herci i diváci mohli všimnout

něčeho jiného: většího počtu diváků, kteří si divadlo nenechali ujít. Při-
šlo jich téměř šest set. Největší pozornost samozřejmě poutal domácí
soubor Vojan, jehož herci si převzali hned tři ocenění za role v inscenaci
Charleyova teta. Ve dvojjediném podání studenta vydávajícího se za
ženu exceloval Antonín Raban a porota jej právem odměnila diplomem.
Zvláště dětem se ale líbila i dopolední pohádka S čerty nejsou žerty, byť
šlo o doslovnou adaptaci oblíbeného filmového ztvárnění. 

Letošní divadelní podzim se zapsal do historie i nezvykle velkým poč-
tem protagonistů. V pěti inscenacích se na pódiu vystřídalo bezmála
osmdesát herců.

Děkujeme za finanční podporu přehlídky: České spořitelně a. s., Janu
Sladkému – revize elektro, Martinu Půtovi a Josefu Horinkovi. Dále DDM
Drak v Hrádku nad Nisou za výrobu keramických cen.

Ocenění udělená porotou:
Čestná uznání:
— Petru Kamenickému za herecký výkon v inscenaci Čertův švagr
— Lence Ackermanové za herecký výkon v inscenaci S čerty nejsou žerty
— Heleně Svobodové za herecký výkon v inscenaci Charleyova teta
— Lukáši Krupkovi za herecký výkon v inscenaci Charleyova teta
— Heleně Kotšteynové za herecký výkon v inscenaci Amant
— Haně Svobodové za herecký výkon v inscenaci Na drátě je klokan

Diplomy:
— Lukáši Frydrychovi za herecký výkon v inscenaci S čerty nejsou žerty
— Antonínu Rabanovi za herecký výkon v inscenaci Charleyova teta
— Radimu Podrazkému za herecký výkon v inscenaci Amant
— Ladislavu Langrovi za režii inscenace Na drátě je klokan
— Karlu Lhotskému za herecký výkon v inscenaci Na drátě je klokan
— Martinu Daňkovi za herecký výkon v inscenaci Na drátě je klokan

polečenskápolečenská
rubrikarubrika
Životní výročí

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

70 let Rudolf Hlaváček, Mgr.Vlasta Gottštajnová
82 let Božena Maděrová
83 let Věra Valdhansová, Jaroslava Kloučková
84 let Marie Čihulová
85 let Miroslav Vinklárek, Vlasta Řežabová,

Alžběta Zemanová
86 let Vlasta Horáková
87 let Emília Hajšová
88 let Marta Brunerová
92 let Jan Beneš

Vítání nových občánků
Dne 16. 11. 2012 byli v obřadní síni radnice uvítáni noví

hrádečtí občánci Zuzana Vyšínová, Adéla Bosáková,
Natálie Doláková, Ester Gyngová, Zuzana Hanicová,
Vendelín Charvát, Stanislava Ortová, Sofie Vávrová,

Nikolas Veselý, Aneta Chlumová, Ladislav Kešner, Beáta
Matoušová, Anežka Filounková.

Marie Zimová, matrikářka
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DreamCatcher aneb jak si tfii
kluci ze základky splnili sen

S projekty se dnes setkáváme na každém kroku. Už nejde jen o stavby,
ale častěji o vytvoření unikátního produktu nebo služby. Projekty se za-
bývá řada státních i nestátních institucí, projekty připravují města, také
školy, a dokonce i samotní žáci. O jednom takovém projektu, který splnil
sen třem klukům ze ZŠ Lidická, je tento článek.

Jarda Šitina, Tomáš Bruder
a Martin Poláček mají společ-
nou zálibu v jízdě na kolo-
běžce. No jízdě. Jde spíše 
o skoky, obraty a další prvky
volného sty lu. Stejnou zálibu
mají desítky dalších kluků 
v Hrádku nad Nisou. A všichni
mají sen vlastnit koloběžku,
která by tu obrovskou zátěž
vydržela a určitě také skvěle
vypadala. Někomu sen splní
rodiče, ale většina bude stále
jen snít. S tím se ale kluci
nechtěli smířit. A jak tak pořád
přemýšleli o tom, kde na to
vzít, objevili stránky projektu
DreamCatcher.

Projekt DreamCatcher –
Chyť svůj sen! umožnuje li-
dem ve věku 11–21 let splnit si
svůj sen, na který nemají pe-
níze, nebo je ani nenapadlo, že
by splnit šel. DreamCatcher umožňuje koupit si vysněnou věc, zaplatit
nebo zorganizovat cestu, zorganizovat setkání se slavnou osobností, něco
postavit nebo spravit anebo taky něco úplně jiného. 

Na webu jsou kluci každý den, a tak vyplnění a zveřejnění jedno -
duchého popisu projektu nebyl problém. Projekt byl přijat k hodnocení
a začalo první kolo, ve kterém hlasují všichni návštěvníci portálu, kama-
rádi, spolužáci, učitelé a rodiny. Kluci oslovili všechny, na které měli kon-
takt, prostřednictvím SMS, facebooku, e-mailů a vyhráli. Ve druhém kole
hodnotí projekty osobnosti z oblasti kultury a sportu – tzv. DreamTeam.
A osobnosti – Barbora Špotáková, Lucie Vondráčková a další – projekt
také podpořily. Ke splnění snu zbývalo jen velmi málo. Odpracovat 
určené hodiny jako náhradu části hodnoty snu. Kluci se rozhodli, že
svojí prací pomohou škole, která je při hlasování podpořila. Každý si
svých 13 hodin poctivě odpracoval při úklidu půdy školy. A pak už se ne-
trpělivě čekalo na slavnostní předání, které se uskutečnilo v Multifunkč-
ním centru Brána Trojzemí. Poté, co kluci obdrželi koloběžky, batohy 
a helmy, začala velká show DreamCatcheru. Vyvrcholením akce byla pře-
hlídka smontovaných koloběžek a fotografování s členy DreamCatcheru. 

Až se trochu umoudří počasí, jistě potkáte ve městě řadu kluků na ko-
loběžkách. Ti, co mají na hlavě zelenou nebo černou helmu MADD, mají
jeden ze svých snů splněný.

Nová kniha 
pfiedstavuje luÏické rozhledny
Knihu Příběhy lužických rozhleden, čerstvě vyzvednutou v tiskárně, při-
vezli její autoři Marek Řeháček a Jan Pikous osobně. V Bráně Trojzemí se
setkali se svými čtenáři, v řadě případů se dá říci věrnými.

Nová kniha navazuje na velmi
úspěšný titul Příběhy jizerskohor-
ských rozhleden, který musel být
letos vydán v dotisku. Jen jí v ná-
zvu chybí hory. Je to proto, že se 
s ní čtenáři mohou vydat i hlou-
běji do německého vnitro zemí.
Najdou v ní například vyprávění 
i o jedinečné litinové roz hledně
nad Löbau.

Jak už to u obou autorů bývá,
krajinu, o které píší, se snaží po-
znávat všemi smysly, počítaje v to
i chuť. I to se v knize na několika
místech odráží.

Hrádecko sice žádnou svou roz-
hlednu nemá, ale už v sousední
Žitavě a jejím blízkém okolí lze 
věží, které můžeme při troše

dobré vůle považovat
za rozhled ny, napočí-
tat hned několik. Kniha
se může stát dobrým
tipem pro ty, kteří rádi
cestují a o místech,
která navštíví, se chtějí
dozvědět. více.

Knihu Příběhy lu -
žických rozhleden i její
starší sestru Příběhy 
jizerskohorských roz-
hleden můžete zakou-
pit v hrádeckém infor-
mačním centru Brána
Trojzemí. Obě přitom
za ceny nižší než v běž -
ných knihkupectvích. 
Novým titulem pro
milovníky Jizerských
hor, který lze v info-
centru také pořídit,
jsou Jizerské hory z nad -
hledu. Vít Štrupl

Lampióny svítily i ve Václavicích
Lampiónový průvod na sv. Martina v Hrádku není jediný. Letos se na
stezku s lampióny vydali v listopadu i děti s rodiči ve Václavicích. Děti
měly za úkol po cestě hledat poklad. Poklad našly, a to na místním fot-
balovém hřišti. Sladkosti dětem udělaly velikou radost. Poté jsme šli

zpět k hasičárně, kde
proběhlo focení, a pak
už šup, šup na teplý
čaj a kávu. Maminky
byly tak hodné a při-
nesly nám dobroty.
Pro děti, které se po
cestě nebály, byly 
přichystané medaile 
a omalovánky.

A nebál se opravdu
nikdo, jen já.

R. Hornová

V prosinci mÛÏete s âesk˘m 
rozhlasem Sever darovat hraãku
ČRo Sever – to jsou nejen čerstvé zprávy a zajímavé reportáže z celých
severních Čech, ale především také pohoda při poslechu písniček, které
mohou být i na vaše přání. Všední rána vám zpříjemňujeme již od 5 do
9 h. pořadem Dobré ráno na Severu. Po Dopoledním expresu se na vás
jako vždy teší Jan Rosák, který si rád pohovoří se zajímavými osob-
nostmi. Mezi 13. a 15. h. uslyšíte z éteru ČRo Sever známý hlas Ivety Ka-
látové a v této dvouhodinovce si můžete mimo jiné zasoutěžit o zají-
mavé ceny či vstupenky na kulturní představení. Vaše písničková přání
vám Míra Tartárek plní v novém čase, a to do 16 do 18 h.

Rádi byste zpříjemnili Vánoce těm nejmenším z dětských domovů?
Pak navštivte prvních čtrnáct dní v prosinci OC Forum v Liberci, kde 
budete mít možnost u vánočního stromku splnit nejedno dětské přání. 

Milí posluchači, rádi bychom vám také poděkovali za vaši přízeň po
celý rok 2012 a přejeme si, abyste i v novém roce strávili mnoho příjem-
ných chvil při poslechu ČRo Sever – rádia vašeho kraje.

Krásné prožití vánočních svátků a klid a pohodu v novém roce 2013
vám přeje Český rozhlas Sever. 
Nalaďte si rádio vašeho kraje na frekvenci 91,3 FM nebo 88,8 FM.
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V listopadu se v Hrádku nad Nisou uskutečnil poslední závod ze 4díl-
ného seriálu Českého poháru v trialu. Závod se jel ve známé hrádecké
hale, kde se kromě trialových překážek nachází i místní skatepark, jehož
překážky byly nakombinovány do trialových sekcí a výrazně tak oživily 
a zpestřily celý závod. 

Závod začal v 11 hodin kvalifikací na 2 x 7 sekcí. Dvě venkovní sekce
(jedna z panelů, druhá spíše recesistická z násypů zámkové dlažby) 
a 5 sekcí uvnitř haly dokonale prověřilo hlavně všestrannost všech zá-
vodníků. Zejména velké rádiusy jsou na českých závodech nezvyklou
překážkou. Jinak nechyběla ani spousta výskoků, přeskoků a rovnováhy.
Obtížnost sekcí byla nastavena pro kvalifikaci střední tak, aby se v zimě
a hlavně na konec sezóny všichni do pohody svezli a hlavně se bavili. 

Náš domácí závodník Jan Sladký, který díky loňskému celkovému 
vítězství v Českém poháru letos startoval premiérově v kategorii Elite 
(15 nejlepších závodníků v ČR), skončil v závodě těsně před branami 
finále, kam postupovalo 6 nejlepších jezdců z kvalifikace. V celkovém
hodnocení Českého poháru pro rok 2012 obsadil 7 pozici. 

Ve finále, které se jelo na 1x5 sekcí, se obtížnost sekcí výrazně zvýšila.
Nebyla nouze o pořádné kaskadérské kousky, například přelet řídítek

Michala Budského ve velké rychlosti při výskoku hromady palet polože-
ných na jednom ze skejtových rádiusů, nebo přesnost Marka Petráska
při přeskoku po zadním kole na špalek. Při těchto momentech to v hale
výrazně zahučelo. Moderované finále mělo celkem fajnovou atmosféru
a potěšující bylo, že většina přihlížejících diváků zůstala i na vyhlášení,
což na českých závodech není úplně standardní. Za to jich byla spousta
odměněna energií od BigShocku. Poděkování patří sponzorům akce:
BigShock energy, Haven, bsfashion.cz, Red Eight bike shop Liberec, 
D-plast Eftec a všem, kteří se jakkoliv podíleli nebo pomohli s uspořádá-
ním tohoto závodu. 
Výsledky elite:

1. místo Marek Petrásek (Praha)
2. místo Vlastislav Kabeláč Čiháček (Praha)
3. místo Michal Budský (Praha)

Výsledky expert:
1. místo Marek Bělovský (Hradec Králové)
2. místo Michal Prucek (Olomouc)
3. místo Tomáš Kutin (Dolní Cemrná)

Trialisté opût pfiedvádûli své umûní

Rádi bychom se s vámi podělili o pár svých postřehů a zážitků z taneční
soutěže, kterou pořádala taneční skupina Mix Dance z DDM Drak. Sou-
těž proběhla v sobotu 17. 11. 2012 ve velké tělocvičně místní sokolovny.
Přilehlou malou tělocvičnu použili soutěžící pro zdokonalení vizáže 
a poslední trénink tanečních kreací. 

Po příchodu do útrob sokolovny jsme narazili na bandu loupeživých
rytířů ve žlutých tričkách, kterým jsme rádi odevzdali pár penízků coby
symbolické vstupné, a za odměnu jsme mohli z pozice nezávisle závis-
lých pozorovatelů vniknout na prkna, která znamenají svět, a nasát
atmosféru před vypuknutím soutěže. Menší závodnice pobíhaly a pos-
kakovaly po tělocvičně, švitoříce ,,jak to dneska dopadne“ a zda jejich
tvrdý trénink přinese kýženou odměnu v podobě výstupu na pomysl-
nou bednu, a ty větší se vzájemně kamarádsky hecovaly. Trošku nás
zklamala malá divácká účast (i přes zajištěnou informovanost v podobě
zaslaných sms z portálu městského úřadu a vylepení plakátů), ale jinak
byla atmosféra opravdu ,,soutěžní“.

Po krátkém úvodu, seznámení se s porotou, moderátorem a cvičitel-
kami už začala soutěž samotná. Soutěžní klání zahájila kategorie nej-
menších a nejmladších účastnic, z první až třetí třídy. Přes jejich zjevnou
trému ze sebe děvčátka vydala maximum, co jejich věk a fyzická
schránka nabízí, a jejich vystoupením rozhodně nechyběl nápad ani
energie. Následovala kategorie čtvrtá až šestá třída, kde již bylo vidět, že
pravidelné tancování dívek pod dozorem schopných cvičitelek nese své
ovoce. Děvčata se snažila a celkově celou tuto kategorii musíme chválit.
V poslední kategorii vystoupili soutěžící ze sedmé až deváté třídy a po
skvělých vystoupeních, kterým nechyběl vtip, jsme vůbec nezáviděli 
porotcům úkol zvolit krále či královnu této skupiny. V této vystoupil 
i jediný zástupce mužské populace a byl tak jediným kvítkem mezi trny
(nebo je to obráceně?).

Po ukončení každé z kategorií dostala porota čas na rozmyšlenou, jak
kterého soutěžícího ohodnotit, a tyto pauzy byly pro nás diváky okoře-
něny vystoupením pozvaných hostů a cvičitelek. Vystoupili zde Staří
známí s ukázkou stepového tance (musíme říct, že jim to opravdu 
klapalo), dvě z vedoucích skupiny Mix Dance s tanečním vystoupením

(pyžamový tanec v dešti) a svou troškou do mlýna přispěla i předsed-
kyně poroty Naďa Faltusová s cvičením aerobiku. Dokázala nám, že je
zbytečné kupovat ženám šperky, neb nic jim neudělá větší radost než
dar v podobě malé bedýnky, na které se opravdu vyřádí).

Za všechna tato vystoupení díky, bylo vidět, že toto děláte s radostí 
a pečlivostí.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem angažovaným, kteří za touto
soutěží stáli či se jakkoliv podíleli na jejím chodu. Nejen že nám rodičům
zajistili příjemně strávený kousek soboty s ukázkou, jak jsou jejich dítka
šikovná a pružná, ale hlavně pro radost a úsměvy na tvářích, které všem
soutěžícím dokázali způsobit. 

Za nás se přimlouváme, aby se tato soutěž stala každoroční tradicí. 
Ještě jednou díky.

Sedláci Dana a Pepa Čihákovi

Skupina Mix Dance pofiádala taneãní soutûÏ
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Tobiá‰Ûv pfiíbûh
Josef Chromec 

Praha

Neúroda v roce 1361 způsobila velkou drahotu, lidé hladověli. Po třináct
let zasazovala černá smrt, jak byl nazýván mor, kruté rány obyvatelům
Evropy. Na jaře 1362 zbídačelé obyvatelstvo zde ve Slezsku už nevidělo
žádnou naději, i přesto, že ozimy vypadaly slibně a hlad by mohl být 
v létě odvrácen. Příliš mnoho lidí stále umíralo. A protože nic nevzniká
samo od sebe, za všemi pohromami se skrývají nějací viníci.

Jarní dopolední slunce shlíželo na malebné slezské město Středa.
Nepatřilo k nejchudším, třebaže většina domů se šindelovými stře-
chami byla vystavěna ze dřeva, tu a tam stály i domy hrázděné. 
V jedné čtvrti se nacházelo i pár pěkných zděných domů a také měš-
ťané na rynku dbali na výstavnost svých domů. Uprostřed města se ty-
čila věž kostela, z něhož vycházeli lidé po ranní bohoslužbě. Poutník,
který by do města právě dorazil, by jistě netušil, že klid a mír bude pře-
rušen násilnostmi.

Několik desítek podrážděných mužů se srotilo u brány vedoucí do
čtvrti peněžníků. Sjednocovalo je přesvědčení, že morovou nákazu 
roznášejí jinověrci a že bohatství získané půjčováním peněz na úrok je 
v rozporu s křesťanskou pomocí bližnímu.

„Kde se tu bereš?“ oslovil statný čtyřicátník vyzáblého mužíka. „My-
slel jsem, že máš se svou kupou dětí starostí dost. V krčmě jsem tě nevi-
děl od podzimu.“

„A přece vím, co jste se tam domlouvali. Jak jde o dobrou věc, ne-
zůstanu za pecí.“

„Bezvěrci musí z města. Slyšel jsi, co říkal farář. Bůh se hněvá, že jim
tu poskytujeme příjemný útulek.“

„Smazat takhle dluhy je fajn. Kolik vlastně dlužíš Árónovi?“
„Do toho tě nic, taky se neptám na dluhy tvoje.“
„No dobře, dobře.“
Ze sroceného davu se ozývaly nenávistné výkřiky a čelo tvořivšího se

průvodu se dalo zvolna do pohybu.

�
Hluk doléhal i o dvě ulice dále, kde ve výstavném domě sídlila rodina 
zámožného bankéře. Jeho otec půjčoval i královským rodinám, dokonce
i římskému králi, dnešnímu císaři Karlovi. Rodina stále ještě vlastnila pře-
myslovské korunovační klenoty, které bankéř Moše dostal do zástavy
před čtrnácti lety.

Jeho nástupce, nevysoký stařec v černých šatech, seděl v kruhu ro-
diny, nejbližších přátel a zaměstnanců v místnosti v prvním poschodí.
Kolem starožitného stolu z tmavého leštěného dřeva bylo v té chvíli
shromážděno asi deset osob. Nejmenší děti byly před několika dny pos-
lány k příbuzným v jiných místech ve Slezsku na dobu, než se zdejší 
vyhrocená situace uklidní. Ale na nějaké uklidnění to zatím nevypadalo.
V sílícím hluku už bylo možno rozumět některým výkřikům, jimiž si muži
dodávali odvahu. Požadovali odchod jinověrců a propadnutí jejich ma-
jetku obci.

Stařec se jmenoval Samuel a byl synem již zesnulého bankéře Mo-
šeho. Na rozdíl od většiny přítomných se zdál být klidný. Pohledem
klouzal po stěnách s rozvěšenými tapiseriemi a obrazy. Jeho tvář měla
rozhodný výraz. Všichni kromě něho byli přichystáni k odchodu, s pří-
ručními zavazadly a v cestovních oděvech.

„Jakube, ty se Sárou pojedete do Wroclavi k vašemu strýci, mému
bratru Jonatanovi. Dostaly se mi zprávy, že tam se nic nechystá. Pak
vyčkejte, dokud se s vámi nespojím já nebo tvůj švagr David.“ Po krát-
kém rozloučení opatrně vyšli Jakub se Sárou zadním vchodem do
uličky a tou pokračovali do zahrad a polí mezerou v neopravovaných
hradbách.

„Davide, s tebou a Ester jsme již vše umluvili. Čas se naplnil. Buďte
pamětlivi mých příkazů a pospěšte z města.“ Také oni se chopili svých
dvou nevelkých vaků. V cestovních pláštích s kápí sešli po schodech 
k zadním dveřím a spěchali uličkou lemovanou zdmi dvorů. V místě na-
pojení boční komunikace se však zastavili.

Tři neurvale vyhlížející individua jim zatarasila cestu. „Kampak, ptáč-
kové vylétli z hnízda?“

Závodila i batolata
V neděli 4. 11. 2012 pořádal Dům dětí a mládeže DRAK s ASPV v hrá-
decké sokolovně 7. ročník Cvičeníčka pro rodiče a děti. Zúčastnilo se jej
52 dětí od 1 roku do 7 let a jejich rodiče.

Přes velký počet účastníků, děti s nadšením zdolávaly veškeré disci-
plíny, kop a hod na branku, střelbu na koš, žabáka, jízdu na odstrko-
vadle, skákání na hopsadle a zdolání překážkové dráhy. Odměnou jim
byla sladkost, upomínková medaile a diplom.

Odpoledne sportovní den pokračoval 3. ročníkem Zdatného žactva,
kterého se zúčastnilo 35 dětí od 8 do 13 let. Přijeli hosté ze Zákup, Har-
cova, Rochlic i z Prahy.

Autofii nejlep‰ích povídek
pfiespali v muzeu

Literární soutěž Příběh vampýra Tobiáše vzbudila značný zájem lidí z rů-
zných koutů republiky. V HRÁDECKU jsme postupně otiskli vítězné
práce ze třech kategorií. Dnes přinášíme poslední, a také nejdelší po-
vídku Josefa Chromce.

Hlavní cenou pro první tři úspěšné autory v každé kategorii byla noc
v muzeu. Na začátku prosince se v Bráně Trojzemí setkali skoro všichni
úspěšní autoři. Po přednášce a debatě s archeologem Petrem Bresto-
vanským zhlédli pořad České televize Port, který byl věnován bádání
vědců nad Tobiášovými ostatky. Muzeum posloužilo pro tuto jednu noc
také jako azyl k přespání. 

Termíny schůzí 
rady města a zasedání zastupitelstva města 

v prvním pololetí r. 2013 
Schůze rady města

9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5., 
22. 5., 5. 6., 19. 6.

Zasedání zastupitelstva města
30. 1., 27. 2., 27. 3., 24. 4., 29. 5., 26. 6.
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„Nechte nás projít, dám každému tucet stříbrňáků!“
„Napřed ukažte, co máte v těch vacích!“ skřehotal ten nejmenší z ná-

silníků, patrně velitel. Lupiči sebrali pár cenností a váček, v němž měl
David asi pět kop grošů. Nevšimli si dalšího váčku, který měl David při-
pevněn na zádech.

„A běžte!“ zavelel mrňous. David s Ester rychle vyrazili, ale nejvyšší 
z lotrů, hromotluk, který se cítil poněkud odstrčen, uhodil Davida holí
do ramene, takže ten spadl na zem. Ester vykřikla a vrhla se před svého
muže. Pořízek se po ní ohnal, ale to už se David vztyčoval. Byl udeřen
tak nešťastně, že mu hůl rozbila lebku. Lupiči se zalekli a utekli. Nešťastná
Ester se vrhla na tělo svého umírajícího manžela.

�
Po rozloučení s Jakubem, Sárou, Davidem a Ester zůstali ze Samuelových
dětí jen dvě nejmladší, Daniel a Rút. Ty svěřil otec svým oddaným slu-
žebníkům Petrovi a Janovi. Byli to sice křesťané, ale nechovali k jinověr-
cům nenávist. Nenápadný dvoukolák s koníkem čekal na okraji města ve
statku patřícím Petrovu otci. Uprchlíci byli dobře vybaveni měšci nadi-
tými groši dobré ražby. Groše ražené za krále Jana byly uloženy stranou
a určeny na drobné výdaje. Ne každý krčmář dovedl rozpoznat kvalitní
stříbrňáky od ošizených.

Po odchodu obou sourozenců a jejich ochránců zůstali v opuštěném
domě již jen jeho majitel Samuel a věrný sekretář Tobiáš. Byl to černo-
vlasý statný muž střední postavy, asi padesátiletý. Vzhledem se nelišil od
jiných obyvatel Středy. Nikdy nenosil široký klobouk a u uší mu nevisely
pejzy. Oblečen byl v prostých šatech z nebarveného sukna. Znal svého
pána natolik, že se ho nesnažil přemluvit k odchodu. Beztak již bylo
pozdě, hluk davu zazníval pod okny.

Starý muž si povzdechl: „Prý je podněcuje kněz. Člověk, který se pro-
hlašuje za sluhu božího, nemá právo zasévat rozbroje mezi syny Ada-
movy.“

„Vzpomínám na léta, kdy byl zdejším farářem páter Jan. Za jeho pů-
sobení by se takové věci neudály.“

„Příhodně jsi vzpomněl nynějšího pana císařského kancléře, pana
Jana ze Středy. Byl to on, kdo svého času vyjednal mému otci půjčku
římskému králi Karlovi. Jako zástavu předal římský král mému otci
vzácné přemyslovské klenoty. Ale taková věc se uchovává a zhodnocuje
mnohem obtížněji než zlaťáky a stříbrňáky a půjčka měla být už dávno
splacena.“

„Možná císař počítá se zánikem rodu, takže Habsburkové na českém
trůnu přemyslovské klenoty potřebovat nebudou.“

„Skutečností je, že ty klenoty nám nepřinášejí žádný užitek. Chci tě
požádat, aby ses za panem císařským kancléřem vypravil.“

„Jak si přejete. A co mám dojednat?“
„Musíš zjistit, kdy Jeho Veličenstvo císař předpokládá půjčku splatit.

A pak o tom zprav mého nástupce Davida. Ten také ví, kde jsou pře-
myslovské klenoty ukryty. Jen Bůh ví, co se se mnou stane.“

„Přece by neublížili bezbrannému starci!“
„Děj se vůle Boží. Rozhodl jsem, že i tebe zasvětím do tajemství, kam

můj otec, dopřej mu, Bože, věčný klid, klenoty ukryl.“ A natáhl k Tobi-
ášovi ruku: „Zde máš prsten, který byl součástí přemyslovských klenotů.
Jím se císařskému kancléři prokážeš.“ Prsten byl zlatý s modrým kame-
nem. Tobiáš jej uschoval do váčku připevněného k opasku.

Hluk davu zesílil. Tobiáš otevřel okno a vyhlédl. Jen tak tak stihl 
uhnout před kamenem, který tak prolétl otevřeným oknem do místnosti.
Ale běda! Těžký křemencový kámen zasáhl starce Samuela do levého
spánku a ten na chvíli ztratil vědomí.

„Pane Samueli!“ zvolal Tobiáš, přiskočil a uložil starce na pohovku
vedle oken, z dosahu případných dalších útoků.

„Tobiáši,“ zašeptal stařec. Jen s velkou námahou pohyboval rty. „Kle-
noty – jsou – jsou – zazděny – zazděny...“ Víc už říci nedokázal. Tobiáš
byl svědkem jeho tichého skonu.

�
Dav se začal dožadovat otevření dveří, uzavírajících vchod z hlavní ulice.
V domě už kromě Tobiáše a zesnulého Samuela nikdo nebyl, a ten ne-
měl chuť otevřít a vystavit se tak násilí ze strany útočníků. Stejně nero-
zumné by bylo vyčkat, až dav vtrhne do domu. A tak zbývala jediná
možnost, jak uchránit zdraví a život. Zvedl z podlahy svůj připravený
cestovní vak a seběhl k zadnímu vchodu, kterým v uplynulých minutách
odešli ostatní uprchlíci. Podobně jako oni měl na sobě cestovní oblečení

a dlouhý plášť s kápí. Ulička, která k zadnímu vchodu přiléhala, byla kři-
volaká, a tak skupinku měšťanů, sklánějících se nad ležícím Davidem,
uviděl až po sto krocích. Poznal pekaře a lékárníka. Ten právě konstato-
val Davidovu smrt.

„Tovaryš už běžel k rychtáři, aby sem poslal biřice,“ oznámil Tobiášovi
pekař, mžourající a protírající si oči. Ráno ulehl k spánku a teď ho pro-
budilo volání Ester o pomoc. Tobiáš naléhal na Ester, aby s ním opustila
město, ale ta o tom nechtěla slyšet. Prohlásila, že zůstane u svého 
zesnulého manžela. Tobiáš rozmýšlel, zda má setrvat u Ester. Vtom za
sebou uslyšel nějaký hluk. Otočil se a uviděl několik mužů s holemi, kteří
přibíhali uličkou od bankéřova domu. Tedy se davu podařilo vylomit
vchodové dveře a jistě již rabují v domě!

Muž v nepříliš čistých záplatovaných šatech s chybějícími dvěma
předními zuby volal: „To je jeden z nich. Určitě ví, kde jsou ukryté cen-
nosti. Nenechte ho utéct!“

Tobiáš neměl na vybranou. Otočil se a spěchal k polorozbořeným
hradbám. Přes ně se dostal do polí a zamířil k západu. Má-li splnit své
poslání, musí se nejprve dostat do Zhořelce. Ale má vůbec smysl jednat
o vrácení půjčky, když Samuel i David jsou po smrti? Byla tu ovšem mož-
nost, že Jakub se Sárou o zazděném pokladu vědí také. I on sám by snad
důkladnou prohlídkou stěn domu mohl zazděné klenoty najít. Proto se
rozhodl, že od původního plánu neustoupí. Nejobtížnější bude cesta do
Zhořelce, protože většina stezek není sjízdná pro povozy, a musí tedy
pěšky. Blízkému městu Lehnice se raději vyhne. Ze Zhořelce potom již
vedou sjízdné cesty do Prahy, s mnoha zájezdními hostinci.

�
Po namáhavé pěší cestě stezkami lemovanými loukami a poli, přes ně-
kolik brodů a po nocování na senících ve dvou usedlostech se k večeru
třetího dne dostal Tobiáš k předměstí Zhořelce, ležícího na pravém
břehu Lužické Nisy. V městské bráně na dotaz biřiců odpověděl, že ces-
tuje za svým společníkem, obchodníkem se suknem, s nímž se má sejít
v Turnově.

Zájezdní hostinec, nacházející se poblíž brány, vypadal pohostinně 
a Tobiáš se již chystal vstoupit do šenku v přízemí. Ale u vchodu si všiml
prasečího rypáku připevněného vlevo na zdi na znamení, že v hostinci
probíhají vepřové hody. Jeho víra mu nedovolovala jíst vepřové, a tak se
s povzdechem otočil a pokračoval blátěnou ulicí dále do města. Našel
patrové stavení z hrázděného zdiva, nad jehož vchodem visel zelený vě-
nec na znamení, že se zde čepuje pivo. V šenku s klenutým stropem a
malými okénky stály podél stěn stoly z hrubých prken a lavice. Bylo zde
hlučno. U stolů seděli tovaryši, nádeníci, podruzi i pár kupců. Hostinský
mu na jeho dotaz odpověděl, že má ještě jednu volnou jizbu, kterou
může mít i s večeří za půl tuctu grošů. Pak před něj položil dřevěnou
misku s hrachovou kaší maštěnou lojem, v níž plavaly plátky cibule a kus
vařené ryby. Také donesl džbán s ječným pivem.

U vedlejšího stolu jakýsi kupec oznamoval novinu: prý se v Budíně roz-
hoduje o nové vojně. Tobiáš se do řečí nechtěl zamíchat. Proto rychle utišil
žaludek a uchýlil se do své jizby, kde po únavném putování ihned usnul.

Na další cestu se vydal ještě před zvoněním, jímž křesťané svolávají 
k ranní mši. Po dřevěném mostu přešel přes řeku a dostal se tak na fre-
kventovanou cestu, kterou používali obchodníci cestující mezi Prahou 
a Baltským mořem, ale i zbožní poutníci – křesťané, putující téměř až na
„konec světa“, ke svatému Jakubovi v Compostele. Měl štěstí, brzy jej
dohonil povoz tažený statným hnědákem. Forman, který jel s prázdným
krytým vozem do Žitavy, se sám nabídl, že za malý peníz Tobiáše sveze.
Byl rád, že bude mít na cestě společníka. Povídali si o všem možném, až
přišla řeč na politiku. Oba žili v oblasti, která patřila k Českému králov-
ství, ale třeba zase připadne polskému králi.

„Nevíš, co vlastně císař Karel prohlásil o urozené sestře polského krále
Kazimíra?“ zeptal se Tobiáš.

„Nevím, a i kdybych věděl, určitě by se nehodilo to opakovat,“ od-
pověděl vozka a pokřižoval se.

„Její syn, uherský král Ludvík, s králem Kazimírem a dalšími vladaři
prý kvůli tomu chystají válku proti císaři. Teď prý se zrovna v Budíně 
dohodli, jak si Karlovy země mezi sebou rozdělí. Slyšel jsem to včera 
v šenku.“

„Také jsem to slyšel. Válka má být v létě. Ať nás Bůh před takovým
neštěstím ochrání!“ a vozka se znovu pokřižoval. Připadalo mu divné, že
jeho společník tak neučinil, ale nic neřekl.

Do poledne ještě zbývalo hodně času, když dospěli k hradbám Žita -
vy. Tady se vozka s Tobiášem rozloučil: „Říkáš, že pracuješ u obchodníka
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se suknem. Kdyby tvůj pán potřeboval povoznické služby, obrať se na
mne. Tady ve městě mne všichni znají pod přezdívkou Szeytroczek.“

Tobiáš nešel dál do města. Objevil předměstský šenk, v němž pooběd -
val kousek skopového s plackami a husté pivo. Pak vyrazil dále k jihu. Za
brodem pokračovala cesta po pravém břehu řeky směrem k osadě Grot-
tau. Tři dny měl Tobiáš po levé ruce pásmo hor, nyní se k horám blížil.
Věděl, že obyvatelé osady pod hradem Grabštejn hovoří německy, tedy
řečí, kterou také ovládal. Šlo se mu dobře. Svou hůl držel v pravé ruce v
jejím těžišti, takže zaujímala vodorovnou polohu. Cesta nyní vedla po
břehu řeky a jedno malebné místo s kvetoucími sasankami, kde ležel vy-
vrácený strom, jej zlákalo k odpočinku.

�
Na dohled od nejsevernějších stavení osady se na slunci vyhřívali tři
muži zanedbaného vzhledu. Strávili noc schoulení pod nevelkou plach-
tou a jejich oděvy byly provlhlé. Po chladné noci se teprve s příchodem
nového dne dostavil tvrdý spánek, a tak proleželi celé dopoledne. Nyní
si rozdělili kus nevábně vyhlížejícího chleba a nejstarší z nich, asi pěta -
třicetiletý muž s nesouměrným obličejem, vytáhl z torny lahvici pálenky.
Ta všechny postavila na nohy. Vzápětí mezi nimi vypukl spor, kam půj-
dou. Vytáhlý černovlasý mladík mutujícím hlasem odporoval nejstar-
šímu z nich, onomu muži s nesouměrným obličejem: „Já, Křiváku, do
Gródku nepůjdu. Panský biřic nám chce přišít nevysvětlené zločiny.
Radši bych se vrátil do Žitavy, kde se spíš ztratíme.“

„A já taky,“ přidal se menší muž, kulhající na levou nohu. „Je tam
dnes trh.“

Křivák, který se rád vrhal do dobrodružství, označil oba své druhy za
zbabělce. „Kromě toho trh už pomalu končí. Ale ať je po vašem.“

Sbalili přikrývky a s tornami přes rameno a holemi v rukou se vydali 
k silnici, která vedla z Grottau do Žitavy. Nijak nepospíchali, kulhavý mu-
sel chvílemi odpočívat. Po nějaké době se Křivák zastavil a přiložil si prst
na ústa. „Někdo támhle je,“ ukazoval prstem ke křovinám u řeky, kde na
kmeni vyvráceného stromu odpočíval Tobiáš.

Ten ty tři pobudy spatřil, ale předstíral, že o nich neví. Nepozorovaně
ukryl dva váčky s penězi pod kmen stromu. U pasu si ponechal jen vá-
ček téměř prázdný. V kabátci měl v kapse hrst měďáků a pak čtyři stří-
brňáky, které mu ráno zapadly do podšívky na levé straně a nedaly se
lehce vyjmout. Nejcennější předmět, zlatý prsten, měl zašitý v levé no-
havici. Přisunul si k tělu hůl a vyčkával.

Pobudové se opatrně přibližovali k Tobiášovi a Křivák prosebným hla-
sem zazpíval: „Kdo dává almužnu, k tomu je Bůh milosrdný.“ Přitom se
nenápadně rozhlížel, neuvidí-li případné cestovatelovy společníky. To-
biáš jako by jej teprve teď spatřil. Vstal a z kapsy vyňal pár měďáků. Po-
ložil je na kmen ležícího stromu a s holí podél těla a brašnou na zádech
poodstoupil, aby žebrák mohl mince sebrat. Ten však ubezpečen, že
cestovatel je sám bez pomoci, nechal mince mincemi a drsně se zasmál:
„Budeme chtít o trochu víc. Dej nám svůj měšec.“ Mezitím zbylí dva,
každý z jedné strany, přehradili přepadenému cestu k úniku podél
břehu.

Tobiáš si odvázal měšec z opasku a hodil ho Křivákovi, který jej ob-
ratně chytil a znovu se zasmál: „A teď tvou brašnu,“ přičemž mrkl na
mladíka, který z boku nečekaně zaútočil. Tobiáš se chystal svou brašnu
odevzdat, ale teď nebylo zbytí. Mladíka svou holí udeřil do ruky, takže
ten s bolestným výkřikem svou hůl upustil. Vtom však přiskočil Křivák.
Ranou do hlavy Tobiáše srazil k zemi. Teď si přisadil i kulhavec. Spolu 
s mladíkem přilehli ruce přepadeného a Křivák se nad ním sklonil. To-
biáš nevěděl, co má lupičský velitel v úmyslu, a tak jej raději silně kopl.
Křivák rudý vztekem vytáhl nůž a bodl Tobiáše do pravé nohy, přičemž
nůž přeřízl důležitou cévu. Kost nebyla zasažena. Lupiči rychle Tobiáše
prohledali a našli měďáky. Pak se chystali zbavit jej šatů, když se náhle
na cestě ze směru od Žitavy se skřípěním objevil nějaký povoz. Jakmile
jej lupiči spatřili, vzali nohy na ramena. Tobiáš se s námahou vztyčil 
a mával rukama. Vůz zastavil a dva muži se rozeběhli k raněnému. Bylo
to to poslední, co Tobiáš uviděl, než omdlel.

�
Když se z bezvědomí probral, ležel na improvizovaném lůžku ze slámy 
v jakési stodole. Pravou nohavici měl rozstřiženu a nohu obepínal obvaz
z čisté látky. Ztratil mnoho krve, což bylo na první pohled patrné z jeho
bledé pleti. Děvečka, která seděla u jeho lůžka, při prvních projevech
jeho vědomí vstala a odběhla tuto dobrou novinu komusi sdělit.

Tobiáš nahmatal prsten zašitý do lemu levé nohavice. Obával se, že
mu možná budou chtít nohavice převléknout, a proto s námahou prsten
vydoloval a sevřel jej v dlani pravé ruky. Přispěchala děvečka s hospodá-
řem, mužem asi čtyřicetiletým se žlutými vlasy a upřímným obličejem.
Ten se sklonil k ležícímu: „Tak jste se nám probral! Lotry, kteří vás tak zří-
dili, už pronásleduje rychtář s biřici. A ti dva kupci, kteří vás sem přivezli,
sedí v šenku. Budou mít radost, že jste naživu. Pomocník rychtáře je vy-
slechl a teď vyprávějí o svém zážitku zvědavcům.“ Upravil nemocnému
vyhrnutou nohavici a dodal: „Horlivý rychtář dal poslat nejen pro lékaře,
ale i pro kněze. Ale toho, jak vidím, chvála Bohu nebude zapotřebí. Kaž-
dou chvíli by tu měl být ranhojič ze Žitavy.“

Sotva to dořekl, vjel do dvora na koni vysoký muž. Byl to vskutku ran-
hojič. Se svou brašnou přistoupil k raněnému a zběžně jej prohlédl. Pak
s hospodářem poodstoupili. „Ztratil mnoho krve,“ začal lékař. „Naděje,
že se zotaví, je malá. Spíše se obávám nejhoršího. Moc toho učinit ne-
mohu.“

Vzápětí další jezdec, tentokrát žitavský farář, ve dvoře slézal z muly.
Požehnal přítomným a obrátil se na lékaře: „Jaký je stav našeho bliž -
ního? Znáte jej? Žádá si mne?“

„Nikdo jej nezná a přímo on si vás nevyžádal,“ odvětil hospodář. „Jen
z jeho závažného zranění usoudil rychtář, že bude třeba vaší přítom-
nosti. Byl to on, kdo vás dal zavolat.“

Kněz přistoupil k ležícímu Tobiášovi. „Synu, mohu ti dát poslední po-
mazání. Rozhodne-li Bůh, že tě ještě k sobě nepovolá, bude to jen
dobře, ale je vždy lepší se o spásu své duše postarat předčasně než vů-
bec ne.“

Tobiáš se na kněze usmál: „Oceňuji vaši snahu, ale moje víra je jiná
než vaše a já nejsem křesťan. Jsme sice oba synové Adamovi, ale vašich
služeb nepotřebuji.“ Po těchto slovech vyskočil farář jako uštknut zmijí 
a třikrát se pokřižoval. Běžel k lékaři, který právě hovořil s hospodářem.
„Je to jinověrec! Chraň nás před ním Bůh! Já odjíždím.“ Vyšplhal na své
zvíře a zuřivě je popoháněl. Lékař přistoupil k Tobiášovi, převázal mu
ránu a z brašny vyňal nějaké léky. Ty raněný zapil vodou z misky, kterou
měla děvečka stále připravenu. Tobiáš se chabě usmíval: „Děkuji vám
všem. Jakmile se trochu zotavím, zbavím vás své přítomnosti.“ Vysílen
upadl do spánku. Pravou ruku měl stále sevřenu v pěst. Hospodář zavřel
vrata stodoly, aby měl nemocný klid.

Když se na něho za hodinu přišla děvečka podívat, měl stále ve tváři
mírný úsměv a pravou ruku sevřenou v pěst. Už ale nedýchal.

�
Rychtář se do osady vrátil k večeru. Spoutané tři lotry dal odvést do
hradního vězení a vešel do statku, do něhož byl raněný pocestný po
svém přepadení převezen. Rád by jej vyslechl, ale to mu už dopřáno ne-
bylo. Od hospodáře se dozvěděl, co se v souvislosti s nebožtíkem událo.
„Nebyl to křesťan, a tak nemůže být pohřben mezi křesťany na hřbi-
tově,“ poznamenal a poslal pro dva pacholky se vzkazem, aby se dosta-
vili i se služebním vozíkem. Když přišli, poručil jim, aby odvezli mrtvého
ke zdi hřbitova a vně hřbitova jej zahrabali. „Přikryjte ho tímhletím,“ řekl
a podal jim potrhanou plachtu, kterou našli u dopadeného trojlístku.
Když viděl, že pacholci se mrtvého bojí, zavrtěl hlavou: „Nic vám neu-
dělá, chce být pohřben. Až skončíte, vraťte se na rychtu a každý z vás do-
stane tři měďáky.“

Pacholci mrtvého naložili, přikryli plachtou a dovezli ke hřbitovu. Co
nejdále od vchodu blízko zdi vyhloubili mělkou jámu. „Pro jistotu ho
tam dáme tváří dolů, aby ho jeho duše nepoznala a nevracela se sem,“
řekl ten chytřejší. Když ho otáčeli, nebožtíkova pravá ruka se zpříčila 
a tím trochu pootočila a pokrčila. Přitom si ten hloupější všiml, že mrtvý
v ruce cosi svírá. Poslal svého soudruha pro plachtu, aby mrtvého pro 
jistotu ještě zamaskovali. Jakmile osaměl, odtáhl trochu nebožtíkovy
prsty od dlaně. Na dno hrobu vypadl zlatý prsten. V mžiku ho měl 
pacholek ve své kapse. Pak oba přetáhli přes mrtvolu plachtu a tu 
zatížili u chodidel a u hlavy kameny. Zaházeli jej vykopanou hlínou 
a ulehčeně se vydali zpět.

EPILOG
V roce 1988 byly ve Slezské Středě na haldách suti ze zbořených domů
nalezeny královské klenoty včetně koruny českých královen. A v roce 2010
byl v Hrádku nad Nisou vně hřbitova objeven hrob muže. Kostra ležela
na břiše, pravá ruka byla pokrčena v lokti a sevřena v pěst. Kabátec 
i ostatní tkaniny beze stopy ztrouchnivěly. U lokte levé ruky zůstaly ležet
čtyři stříbrné pražské groše a u hlavy a obou pat ležely kameny.
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