
Tfietí návrat legendární
osobnosti do Hrádku

Příznivci české legendární osobnosti
Járy Cimrmana se dočkali. Soubor di-
vadla Járy Cimrmana dorazí do Hrádku
nad Nisou již potřetí. Stane se tak v so-
botu 23. dubna s inscenací Dobytí
severního pólu. Nás pořadatele samoz-
řejmě nesmírně těší, že opět budeme
mít tu čest v Hrádku přivítat divadelní
soubor, který lze zcela nepochybně na-
zvat fenoménem. Co nás těší mnohem
méně, je to, že určitě řada fanoušků
zůstane zklamána, protože se na ně při
předprodeji vstupenek nedostane. Aby-
chom uspokojili co nejvíce zájemců,
bude mít předprodej určitá omezení.
Bude zahájen 15. března v 15 hodin
a bude probíhat pouze v informačním
centru Brány Trojzemí. Druhým omeze-
ním bude prodej pouze 4 kusů vstupe-
nek na osobu.

Rád bych přidal ještě pozvánku,
která s divadlem Járy Cimrmana úzce
souvisí. Zdeněk Svěrák oslaví v pondělí
28. března své osmdesáté narozeniny.
Na tento den jsme se přidali k dalším
50 kinům ve světě a budeme promítat
remasterovanou verzi Obecné školy.
V kinech bude jen tento jediný večer.
Navíc po filmu neodejdete s prázdnou.
Každý divák si odnese jedno originální
políčko z původní kopie Obecné školy.
Přijďte nám pomoci oslavit narozeniny
Zdeňka Svěráka!

Na Besedu se vrátí pÛvodní bfiidlice
Centrum Hrádku nad Nisou je od září roku 2003 městskou památkovou zónou. Kromě toho ale požívá
10 objektů ve městě ještě zvláštní ochrany, protože je vedeno na státním seznamu kulturních pamá-
tek. Jedním z těchto objektů je i dům č. p. 124, využívaný jako dům kultury Beseda a restaurace
Camelot. Jeho vlastníkem je město Hrádek nad Nisou. V posledních dvou letech přikročilo k postupné
rekonstrukci domu a i letos bude pokračovat.

Před dvěma lety začala rekonstrukce od střechy. Nejdříve byla vyměněna střešní krytina nad sálem
a pokračovat se mělo nad částí, kde je restaurace. Zde ale bylo při projektování zjištěno rozsáhlé
poškození krovu. Odhadované náklady na jeho sanaci se vyšplhaly na 2,5 milionu korun, což bylo
mnohem víc, než bylo vyčleněno v rozpočtu města. To byl hlavní důvod, proč byla v loňském roce
opravena fasáda průčelí domu kultury včetně výměny oken. Fasáda vyvedená včetně říms a bosáže
spolu s dřevěnými špaletovými okny, jsou ozdobou nároží ulice 1. máje.

Městu se v posledních letech daří získat dotační prostředky na opravy kulturních památek z fondu
Ministerstva kultury. Na opravu střechy nad sálem přispěl také Liberecký kraj. Pro letošní rok už byla
potvrzena dotace ve výši 400 000 Kč z Ministerstva kultury, o dalších 300 000 korun město žádá Libe-
recký kraj. V dubnu začne náročná sanace krovu nad restaurací Camelot. Ve výběrovém řízení zvítězila
firma DKK Stav, s. r. o., která přišla s nabídkovou cenou 1,8 mil. Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že tato
část objektu je určena k podnikání, bude si město moci uplatnit DPH na vstupu. A navíc žádá ještě jed-
nou Ministerstvo kultury o možné zvýšení příspěvku.

V krovu nad restaurací Camelot budou postupně vyměňovány jeho poškozené části při maximálním
zachování jeho původních prvků. V příštím roce by rekonstrukce střechy měla být dokončena polože-
ním nové krytiny, kterou bude břidlice.

DK Beseda ale není jediným památkově chráněným objektem, kde se připravuje rekonstrukce. Na
budově Azylu, která dnes slouží jako bytový dům, je rovněž poškozena střešní krytina. I zde se uvažuje
o návratu původní břidlice. Objekt sice doznal přestavbou na byty značných změn, ale stále je pa-
mátkově chráněn. Naopak u sousedního torza druhé budovy Azylu město usiluje o sejmutí památkové
ochrany a jeho následné sanaci. Pokračování na straně 3

V březnovém čísle:
— Budoucnost Benaru
— Rozhovor s H. Prchlíkovou
— S Vagónem na cestách
— Mladí florbalisté zvítězili

Příloha: Toulání časem…
Žitavské železnice

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 dubnového čísla je 22. 3. 2016.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 4. 2016.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
44..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
4. schůze rady města v roce 2016, konaná dne 17. února, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila vítězné pořadí uchazečů pro realizaci veřejné zakázky 

Rekonstrukce nosného krovu objektu č. p. 124 „Camelot“ a schválila 
vítězného uchazeče DKK Stav, s. r. o., Liberec XV-Starý Harcov s ce-
novou nabídkou 1 802 324 Kč vč. DPH

— schválila poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Hrádek nad
Nisou ve výši 5 000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním 
Hasičského plesu 

— schválila poskytnutí dotace Jakubu Podzimkovi ve výši 20 000 Kč 
na úhradu nákladů spojených s účastí na sportovních akcích v roce
2016 – extrémních překážkových závodech (startovného, ubytování
a dopra vy), kterými reprezentuje město Hrádek nad Nisou

— schválila poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu Hrádek nad
Nisou ve výši 5 000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním 
Rybářského plesu 

— schválila s účinností od 1. 3. 2016 změnu ve složení Pracovní skupiny
prevence kriminality: namísto Gabriely Zahrádkové bude Mgr. Kris-
týna Petrásková, referentka Odboru dotací, rozvoje města a kultury,
namísto Jany Moravcové bude Mgr. Šárka Jeníčková, ředitelka PS Hrá-
dek nad Nisou

— s účinností od 1. 3. 2016 zrušila Komisi přeshraniční spolupráce
— schválila projektový záměr „Turistický informační systém města Hrá-

dek nad Nisou“ a uložila ODK zpracovat žádost o dotaci do Fondu
mikroprojektů Česká republika – Polsko v nejbližším možném termí -
nu stanoveném poskytovatelem dotace

— schválila vypnutí veřejného osvětlení v určených lokalitách dne 
19. 3. 2016 na podporu akce Hodina Země 2016 

— schválila uzavření dohody o provedení archeologického výzkumu 
formou archeologického dohledu mezi městem Hrádek nad Nisou 
a příspěvkovou organizací Severočeské muzeum v Liberci v rámci akce
„Hrádek nad Nisou, Jílová – kanalizace“ za celkovou cenu 5 400 Kč.

55..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
5. schůze rady města v roce 2016, konaná dne 2. března, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Českému kynologic-

kému svazu ZKO Liberec–Pavlovice ve výši 15 000 Kč na úhradu 
stravování pořadatelů, zakoupení pohárů, propagačních materiálů 
a zakoupení pomůcek pro figuranty pro XVIII. ročník kynologické 
soutěže O pohár Kristýny (20.–22. května) 

— neschválila propagaci města v publikaci „Malý špalíček výletů Libe-
recký kraj“, v rozsahu 1 celobarevné strany inzerce (125x215mm) za
cenu 10 000 Kč bez DPH

— schválila podanou žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Liberec-
kého kraje na rok 2016, v rámci programu 7.2 Záchrana a obnova 
památek v Libereckém kraji pro projekt Rekonstrukce nosného krovu
objektu č. p. 124 „Camelot“ v Hrádku nad Nisou

— schválila podanou žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Liberec-
kého kraje na rok 2016, v rámci programu 7.3 Stavebně historický 
průzkum, pro projekt Stavebně historický průzkum – dům „Azyl“, 
č. p. 65 a č. p. 66, ul. Gen. Svobody, Hrádek nad Nisou

— schválila podanou žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Liberec-
kého kraje na rok 2016 pro projekt Ekologický audit v bývalém areálu
závodu Benar v Hrádku nad Nisou 

— vzala na vědomí výzvu k úhradě prostředků dotčených pochybením
u projektu „Park v Žitavské ulici“ a uložila finančnímu odboru uhra-
dit vratky dotací ve výši Kč 22 565 Kč (ERDF) a Kč 1 327 (SFŽP) v sou-
ladu s touto výzvou

— vzala na vědomí podanou nabídku společnosti Energy Benefit Centre,
a. s., v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracova-
tel energetického posudku, dokumentace pro stavební povolení 
a provedení stavby a žádosti o dotaci na akci Snížení energetické 
náročnosti ZŠ Lidická, Hrádek nad Nisou“ a schválila realizaci této za-
kázky v souladu s nabídkou zpracovatele ve výši 153 670 Kč vč. DPH 

— udělila souhlas se zapojením Základní školy praktické, Základní školy
speciální a Mateřské školy, Hrádek nad Nisou – Loučná, příspěvková

organizace do projektu kraje financovaného z operačního programu
potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním pří-
spěvkem

— schválila nabídku firmy SPOLAK advokátní kancelář, s. r. o., na právní
služby v rámci akce Prodej průmyslové zóny, označované „Nisa 3 
point“ za cenu dle nabídky: fixní cena ve výši 49 005 Kč vč. 21 % DPH
a pohyblivou cenu: za další poradenství dle požadavku objednava-
tele ve výši 1 815 Kč vč. 21% DPH (1 500 Kč bez DHP) za započatou
hodinu pro případ, že bude pohyblivá část ceny dle nabídky využita.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
22..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
2. zastupitelstvo města v roce 2016, konané dne 27. ledna, se zabývalo
těmito záležitostmi:
— schválilo dodatek ke Zřizovací listině Základní školy praktické, 

Základní školy speciální a Mateřské škola, Hrádek nad Nisou –
Loučná, příspěvková organizace, kterým dojde ke změně názvu školy
na Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou – Loučná, pří-
spěvková organizace, a to s účinností od 1. 3. 2016

— schválilo připojení města Hrádek nad Nisou k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“, která proběhne 10. 3. 2016

— schválilo změnu rozpočtu města 2016 č. 1 ve výši 4 904 987 Kč. 
Rozpočet města po 1. rozpočtové změně 2016 má stanoven celkový
objem příjmů částkou 108 295 050 Kč, celkový objem výdajů částkou
115 245 392 Kč a salda ve výši 6 950 342 Kč ve třídě financování

— schválilo zapojení města Hrádku nad Nisou do projektu „Studie 
odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových 
opatření pro povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje“ s finan-
ční spoluúčastí obce z rozpočtu roku 2017 ve prospěch Libereckého
kraje až do výše 67 812 Kč

— schválilo Koncepci prevence kriminality města Hrádek nad Nisou pro
období 2016–2017 a podání žádosti o státní účelovou dotaci ve výši
668 000 Kč na realizaci dvou dílčích projektů do Programu prevence
kriminality 2016 vč. povinné spoluúčasti města ve výši minimálně 
10 % z celkových nákladů na jednotlivé projekty.

Obnova hfii‰tû v parku bude
letos pokraãovat

V loňském roce byla na dětském hřišti u městského parku postavena
nová lanová pyramida, která je v obležení dětí, kdykoliv to počasí dovolí.
Na letošní rok bylo naplánováno pokračování obnovy hřiště. Dobrou
zprávou je, že se městu podařilo po letech marného usilování o finanční
podporu z Nadace ČEZ – duhová energie v letošním roce uspět. Nadace
ČEZ schválila Hrádku nad Nisou podporu v grantovém řízení Oranžové
hřiště ve výši 200 000 korun.

Drobným vylepšením stávající sestavy je osazení houpačkou pro děti
ve věku od 3 do 5 let.
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Krist˘na chystá novinky pro
sportovce i turisty

Začal sice teprve březen, ale to je čas, kdy v rekreačních areálech mívají
hodně napilno. Akciová společnost Kristýna v tomto směru není výjim-
kou. Po loňské velmi úspěšné sezóně se letos návštěvníci hrádeckého 
rekreačního areálu setkají s několika novinkami. Ocení je nejen turisté,
ale jistě i hrádečtí, především ti sportovně založení.

Už v minulém čísle HRÁDECKA jsme psali o kompletní rekonstrukci
veřejného osvětlení na Kristýně a také jeho rozšíření na hlavní pláži. 
Nedaleko recepce zmizel jeden z objektů, kterého nebylo možné si 
nevšimnout a svou podobou kazil dojem ze vstupu do areálu. Buňka,
která plnila úlohu zázemí pro údržbu areálu, byla nahrazena zcela 
novou stavbou stylově připomínající zmíněnou recepci. 

Ti, kteří celoročně využívají Kristýnu jako cíl pro své běhání, nyní bu-
dou moci do svého tréninku zapojit i ostatní svaly na těle. „Už v průběhu
března bude po areálu rozmístěno 14 rozdílných cvičebních prvků zho-
tovených z akátového dřeva. Prvky budou umístěny tak, aby nezmenšo-
valy pláž, zároveň by měly být v blízkosti moderních laviček navržených
architekty z Mjölku. Součástí této fitness stezky budou u každého prvku
informační tabulky s popisem možností jak prvek využít a také centrální
tabule s popisem celého okruhu a bezpečnostními informacemi,“ vysvě -
tluje ředitel společnosti Ing. Radek Petr.

Dobré zprávy se dočkali příznivci westernového městečka, a nejen
oni. Městečko od letošní sezóny opět ožije. Ve středu 9. března se poda-
řilo podepsat smlouvu mezi společností Kristýna a slovenským občan-
ským sdružením Královský cech majstrov remesla zlatokopeckého. Jak
nám sdělil zástupce sdružení Luboš Dobrota, chtějí městečko využít
především k popularizaci zlatokopectví. Zájemci si zde budou moci 
vyzkoušet rýžování zlata, dozvědí se informace z historie zlatokopectví,
o zlatých horečkách z celého světa, děti se budou moci svézt na koních.
Program bude nastaven hlavně pro rodiny s dětmi, z toho budou také
vycházet úpravy areálu. Kromě nutných oprav, které si stav budov vyža-
duje, počítají zlatokopečtí mistři třeba s vybudováním dětského blu-
diště. A protože do Hrádku přicházejí ze Slovenska, rádi by Slovensko 
v areálu propagovali. Změní se také název městečka: od letoška se bu-
dete moci vydat do Zlaté horečky.

Vít Štrupl

Na Besedu se vrátí pÛvodní bfiidlice
Dokončení ze trany 1
Třetí budovou, jejímž vlastníkem je město a připravuje se u ní rekon-
strukce střešní krytiny, je Schubertova vila. Ta sice zatím nepožívá 
památkové ochrany a ani neleží v městské památkové zóně, město ale
vzhledem k jejímu významu požádalo o zařazení na seznam kulturních
památek. Vila Hermanna Schuberta, ředitele sousední přádelny, byla
postavena v roce 1924 renomovanou kanceláří Lossow & Kühne. I když
vila v minulosti sloužila jako jesle a dnes jako knihovna, v mnohém si 
zachovala původní podobu včetně mnoha detailů v interiéru i exteriéru.
Uvnitř vily najdeme původní dveřní a okenní výplně, ve vstupní hale ele-
gantní schodiště do patra a krb, vestavěné skříně, štukové stropy nebo
stále částečně funkční původní systém dřevěných žaluzií. Zajímavým
prvkem jsou také ozdobné mříže. 

Město v současnosti připravuje provedení stavebně historického prů-
zkumu Schubertovy vily. Probíhají přípravné práce pro záchranu od-
tržené zimní zahrady. A zároveň se připravuje projektová dokumentace
na výměnu střešní krytiny, kam by se měla vrátit původní břidlice.

Schubertova vila krátce po dokončení

DÛm chovatelÛ má nová okna
V loňském roce vyšel článek o plánované opravě domu hrádeckých cho-
vatelů. Informoval o tom, že prioritou při jeho údržbě je výměna všech
oken. Tehdy jsme se obrátili s prosbou o finanční výpomoc na starostu
města Josefa Horinku. Město nám schválilo naši žádost o dotaci ve výši
60 000 Kč a my se nyní můžeme pochlubit novými kvalitními okny v celé
budově našeho spolku. Slibujeme si, že nová okna, která změnila k lep-
šímu celkový vzhled budovy, přispějí i k lepší pohodě při pořádání 
naší slavné letité výstavy a novému nájemníkovi se bude také určitě lépe 
a kvalitněji bydlet. Budova stojí ve středu města a byla by ostuda pro 
náš spolek, kdyby „stárla“ a svou „ošklivostí“ hyzdila okolí. V letošním
roce máme v plánu začít s postupnou rekonstrukcí zastaralé a poruchové
elektroinstalace v celém chovatelském areálu. Doufáme, že se nám zadaří.

Za celý spolek hrádeckých chovatelů tímto děkujeme zástupcům
města, hlavně starostovi p. Horinkovi, za velkou vstřícnost při poskyto-
vání dotace. ČSCH Hrádek nad Nisou
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Holubí kalamita
Problém, který většina lidí možná ani nevnímá. Pokud tedy nechodí
denně kolem budovy radnice a čas od času nemá to „štěstí“, že shora
schytá malou, leč nepříjemnou pozornost od holubů, kterých se zde 
pohybuje odhadem okolo dvou set. Nicméně i pokud chodec nebyl 
náhodně vybrán a přímo atakován, byl, a bohužel ještě stále je, nucen
procházet vrstvou holubího trusu, který se hromadí na dlažbě. Snaha
pracovníků městského úřadu pravidelně před radnicí uklízet bohužel
není úplně účinná. Spoušť, kterou holubi svým chováním zanechávají,
bohužel není jen před radnicí, ale i v jejím okolí, včetně Kostelní nebo
Bartolomějské uličky. O škodách na střeše a fasádě nemluvě. Přitom je
potřeba alespoň zmínit, že nebezpečí spočívá i v možném šíření nejrůz -
nějších parazitů a nemocí.

„Situace se skutečně stále déle neúnosnou. Nikdo nám nedokázal od-
povědět na otázku, proč si holubi vybrali zrovna radnici. Je možné, že je
to nedokonalým zateplením půdních prostor a že je holubům na střeše
radnice lépe než na jiné střeše. Nicméně jsme se rozhodli situaci řešit ve
spolupráci s odbornou firmou. Asi před dvěma lety jsem oslovoval sokol -
níky ze Sychrova, protože sokoli jsou pro holuby přirozenými nepřáteli.
Na spolupráci jsme se nicméně nedohodli. Hledali jsme tedy dál a našli
jsme firmy, které se zabývají odchytem a následnou humánní likvidací
holubů,“ vysvětluje místostarosta města Pavel Farský. 

Odchyt probíhá s využitím klecí umístěných na ploché střeše. V nich
je návnada v podobě zrní. Klece jsou opatřeny dvířky, která jdou otevřít
pouze jedním směrem. Pracovníci firmy pak několikrát týdně odchycené
holuby vybírají a převážejí k humánní likvidaci. Vše tedy probíhá tak,
aby nedocházelo k jejich zbytečnému týrání.

V centru města byla dvě velká hejna. Jedno v areálu Bekonu, které 
čítalo asi 50 holubů. Toto hejno již bylo odchyceno a prostory bývalé 
kotelny v Bekonu, kde holubi hnízdili, byly zabezpečeny. Z druhého
dvousethlavého hejna ze střechy radnice se zatím podařilo odchytit asi
stovku holubů. „Podařilo se najít i místo, kde holubi hnízdí a do města
poté přelétají. Je v areálu kravína v Doníně. Podařilo se nám dohodnout,
že budeme při odchytu holubů postupovat společně, protože bez spo-
lupráce by naše snaha byla zbytečná,“ říká místostarosta Pavel Farský.
Odchyt bude probíhat ještě asi měsíc, protože úspěšný je jen pokud ne-
mají holubi dostatek jiné potravy. V případě potřeby bude pokračovat
zase na podzim.

Otázka pro starostu
Co udělat se starým kinem?
Pane starosto, při posledním zasedání zastupitelstva města jste
naznačil jednu z možností, jak naložit s budovou starého kina
v ulici 1. máje. Jaká je tedy vaše představa?
Každé město má několik svých boláků. Ať už v podobě privátních objektů
nebo i objektů v majetku města. V Hrádku mezi ně patří kromě areálu 
bývalé cihelny a ruin jedné z budov Azylu také budova bývalého kina. 
Výstavbou multifunkčního centra jsme pokryli potřebu kinosálu a staré
kino zůstalo bezprizorní. Před lety sice vznikla studie na využití objektu
sálu i přední provozní budovy pro bydlení, ale při zjišťování možností 
získání dotace na přestavbu na byty jsme narazili na to, že objekt se 
nacházel v záplavovém území. Ministerstvo pro místní rozvoj dotaci pro
takové objekty nepřiznávalo. V tuto chvíli existují nové povodňové mapy,
podle kterých po revitalizaci Nisy objekt bývalého kina již v záplavovém
území neleží. Navíc například dotační tituly integrovaného regionálního
operačního programu neřeší záplavové území. Vyvstává tedy nová mož-
nost začít řešit i objekt bývalého kina. S odstupem času si ale myslím, že
bychom neměli celý objekt přestavět na byty, protože bytů je v této 
lokalitě už poměrně hodně a chybí zde volný prostor. Proto jsem přišel 
s osobním návrhem, na který necháme zpracovat studii, podle které by
se bývalý sál měl snést, na jeho místo umístit parkoviště a zeleň. Vytvořily
by se tak lepší podmínky pro obyvatele této lokality. V budově, která je
součástí ulice 1. máje by mohly být byty.

Ulice Liberecká je jednou ze vstupních bran do města. Stav vozovky se
ale postupem času horší a ani chodníky nejsou v nejlepší kondici – to je
to, co obyvatelé a návštěvníci města vnímají nejvíce. Další otázkou je
stav inženýrských sítí. Starosta města Josef Horinka proto svolal první
schůzku, na kterou pozval zástupce všech organizací, kterých by se týkala
případná rekonstrukce. Zúčastnili se jí zástupci vlastníků inženýrských
sítí, zástupci Libereckého kraje, coby vlastníka komunikace, a zástupci
Krajské správy silnic a také projektanti.

Výsledkem je dohoda všech zúčastněných, že se začne připravovat
kompletní rekonstrukce ulice Liberecká. Na projektování a potřebnou
administrativu je čas dva roky, vlastní rekonstrukce je domluvena na rok

2018. Jednou z otázek, které budou v souvislosti s kompletní rekonstrukcí
ulice řešeny a diskutovány s veřejností, bude i nová bezpečnější podoba
křižovatky u Alberta. Zároveň bylo dohodnuto, že nová kanalizace bude
nově vedena středem vozovky a nový plynovod bude středo tlaký. Pro-
jektovou dokumentaci jednotlivých podzemních vedení připraví jejich
správci, odpovědnost za projektovou přípravu rekonstrukce vozovky 
a chod níků na sebe vzalo město. 

V podobném duchu se připravuje rekonstrukce Oldřichovské ulice, 
jejíž realizace je naplánována na rok 2017.

Zaãala pfiíprava kompletní rekonstrukce 
Liberecké ulice
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Poplatky za inzerci v mûsíãníku

HRÁDECKO
formát cena
9 x 2,5 cm (na ‰ífiku) 121 Kã
9 x 5 cm (na ‰ífiku) 363 Kã
A6 (ãtvrtstránkov˘, na v˘‰ku) 605 Kã
A5 (pÛlstránkov˘, na ‰ífiku) 1 210 Kã
A4 (celostránkov˘, na v˘‰ku) 2 420 Kã
reklamní reportáÏ cena dohodou
ceny jsou uvedeny vãetnû DPH

Na únorovém zasedání zastupitelstva města byl hostem pan Marek Prch -
lík, student 6. ročníku fakulty umění a architektury Technické univerzity
v Liberci. Přítomným zastupitelům a veřejnosti představil dva náměty,
které by měly být předmětem dalších diskuzí. Prvním bylo možné 
budoucí řešení revitalizace lokality bývalé cihelny, druhým pak možný
návrat pomníku ve Školní ulici do jeho původní podoby. Dnes se 
budeme věnovat areálu cihelny, v příštím čísle HRÁDECKA osudům 
pomníku Obětem válek.

„Město se nemůže donekonečna rozrůstat do šířky s vazbou na země -
dělskou půdu a limity katastru našeho města, ale bude muset začít 
využívat i plochy v centru města. Jednou z nich je i areál bývalé cihelny
a pozemky za ním – tedy výřez nezastavěného území ohraničeného Zla-
tou Výšinou a Oldřichovskou ulicí, které jsou podle územního plánu 
určeny k zastavění,“ vysvětluje starosta města Josef Horinka a dodává:
„Marek Prchlík si možné využití tohoto areálu vybral jako téma své práce
zpracované v rámci svého studia na fakultě architektury, což vítám. Jeho
práce se může stát impulsem k první debatě. Z minulosti už máme zpra-
covaný materiál, kterému jsme pracovně říkali Severní město. Ten vypra-
covala společnost Storing. Pan Prchlík na tento materiál navázal a bude
na čase se rozhodnout, jak toto území využijeme.“

Pan Prchlík na zasedání zastupitelstva prezentoval svou představu 
o využití území tzv. Severního města, bývalé cihelny a bývalého nákla-
dového nádraží. Počítá zde s výstavbou rodinných domů, ale vzhledem
k tomu, že území je poměrně rozsáhlé, měly by být součástí zástavby 
i nákupní prostory a veřejná prostranství. Dnes tolik nezbytná parkovací
místa umístil do podzemí, zatímco na střechách by byly prostory pro
volnočasové aktivity. celý prostor by byl od stávajícího nádraží oddělen
pásem zeleně.

Uvedený prostor nabízí řadu možností využití. Jeho velkým stávajícím
handicapem ale je, že v něm chybí veškerá potřebná infrastruktura.
„Realisticky si myslím, že zatím nebude v silách města, aby tuto lokalitu
rozdělilo, zasíťovalo a víceméně i stavebně řešilo. Nejde totiž jen 
o inženýrské sítě, ale i vybudování komunikací. Může to ale být někdy 
v budoucnu prostor pro nějakého soukromého developera,“ říká sta-
rosta města Josef Horinka.

Dva námûty k debatû
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Studenti Technické univerzity v Liberci z fakulty umění a architektury 
se od podzimních měsíců zabývali v rámci svých ročníkových prací 
budoucností hrádeckého areálu bývalé továrny Benar, nebo chcete-li,
Bekon. Řešili nejen budoucí podobu jednotlivých budov a vlastně ce-
lého areálu, ale hlavně jejich využití. Následující řádky a fotografie 
neznamenají, že město jeden z návrhů vybere a bude jej realizovat, ale
mohou se stát alespoň částečně inspirací, nezávislým pohledem mla-
dých lidí, kteří s historií areálu ani města nejsou spjatí, a tudíž ani nijak
svázaní představami. 

Za své si téma vybralo šest studentů katedry urbanismu napříč dru-
hým až pátým ročníkem. Na konci ledna představili své práce jednak od-
borníkům – architektům, a také vedení Hrádku nad Nisou. Ještě před
tím měli možnost se s areálem seznámit přímo na místě. Před koncem
minulého roku prezentovali své první návrhy, do kterých poté zapraco-
vali připomínky jak odborníků, tak zástupců Hrádku nad Nisou.

Výsledkem několikaměsíčního úsilí budoucích architektů byly nako-
nec tři práce. Ty se od sebe zásadně liší: zatímco jedna skupina se sna-
žila z areálu továrny podstatnou část zachovat a znovu využít, další 
skupina dělí hlavní výrobní budovu na menší části, do kterých vestavuje
byty. Shodně studenti do areálu umísťují byty – od bytů sociálních po 
luxusní bydlení s velkou obytnou plochou a předzahrádkami. Další vy-
užití se liší: studenti reagovali na podzimní kritiku a do areálu umístili
také parkování, bez kterého je dnes bydlení pro většinu lidí nemysli-
telné. Navrhují zde umístit lékařské středisko, knihovnu, menší sportovní
haly např. pro squash. Ve svých studiích samozřejmě řeší i úlohu jed-
notlivých prostranství, která jsou nyní uzavřená, ale rekonstrukcí nebo
přestavbou budov a otevřením areálu se stanou veřejnými. Na druhou
stranu se jen okrajově zabývali možností propojení centra města a Vác-
lavské ulice, které se po otevření areálu nabízí.

Obyvatelé Hrádku nad Nisou budou mít jedinečnou příležitost vstou-
pit do nyní uzavřeného areálu Benaru a zároveň se seznámit s výsledky
ročníkových prací studentů liberecké technické univerzity. Po domluvě
vedení města a Ing. arch. Radka Suchánka, Ph. D., který studenty při rea-
lizaci prací vedl, budou práce prezentovány přímo v areálu Benaru ve
středu 30. března od 16 h. Plány a modely budou poté po několik týdnů
vystaveny v patře hrádecké radnice.

Budoucnost Benaru v pfiedstavách 
studentÛ
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Paní Hana Prchlíková byla jednou ze tří osobností, které letos při Spole-
čenském večeru převzaly ocenění za svoje aktivity ve městě. V jejím 
případě to bylo především za organizování přehlídky dětského divadla
Hrádecké divadelní jaro. A protože další ročník festiválku se blíží, věnu-
jeme rozhovor v tomto čísle HRÁDECKA právě jí.

První otázka je asi jasná: proč vlastně Hrádecké divadelní jaro,
co tě vedlo k tomu udělat přehlídku dětského divadla?
Samotný název nebo festiválek jako takový?

Tak nejprve název.
Divadelní jaro – jako protiklad zralému Divadelnímu podzimu. To mys-

lím bylo první, co nás napadalo, když jsme vymýšleli název. V názvu je
spousta symboliky – jaro jako něco nového, jaro – jako mladí, kteří jed-
nou dorostou Divadelnímu podzimu, jaro – jako něco nově narozeného.

A teď samotná přehlídka.
Myslím, že na tuhle otázku už jsem odpovídala – stvořit přehlídku 

dětských divadel mě napadlo proto, že jsem sama kdysi s dětmi divadlo
nacvičovala a vím, že pokud děti nemají kde vystoupit, je to taková práce
jalová. Před čtyřmi roky přišla na naši školu nová kolegyně, slečna učitelka
Klára Čiháková. S mladickou energií se pustila do vedení dramatického
kroužku. To už byl hnací motor. Mně se akce pro druhé vymýšlejí tak 
nějak jednodušeji. Navíc se k nám tenkrát přidala slečna učitelka Alena
Šindelářová z Lidické, Hádě – Iva Vávrová a Andrea Honzátková a také ty,
takže to šlo úplně samo. Moc ráda na první kroky HDJ vzpomínám. Díky
i městu, že mi věří a finančně nás podporuje. 

Letos už se Hrádecké divadelní jaro bude konat počtvrté. To 
znamená, že děti z prvních souborů, které na přehlídce vystu-
povaly, už odrostly. Sleduješ za ty roky nějakou změnu, vývoj,
pokrok?
(úsměv)… teprve počtvrté, pořád jsme v plenkách. Ale změny pozoruju
určitě. Každý přesně ví, co má dělat, aniž bychom si to museli nějak slo-
žitě vysvětlovat – jsme profesionálnější. Profesionálnější jsou i výkony na

jevišti. Loňský Malý princ, kupříkladu, to byly herecké výkony i režie na
jedničku s hvězdičkou. 
Co tě za tu dobu nejvíce překvapilo?
Mám ráda pocit, že v tom našem malém Hrádku dokážeme dělat velké
věci. I když Hrádecké divadelní jaro není žádná megaakce, pokaždé 
sklidíme pochvalu za přípravu, zázemí a organizaci. To mě vždy mile pře-
kvapí. Taky mě moc překvapilo, jak celou atmosféru dokáže ovlivnit 
pár diváků. Na prvním ročníku, například, přišli rodiče, koukli na své děti
a v půlce jiného představení ze sálu odešli. Smutné, ponižující, nespole-
čenské. Vloni ale – a to mě opravdu překvapilo – byli v sále rodiče žáků
„Zušky“ – rodiče, kteří vědí, že za tím vším, co se tam děje, je veliký kus
práce. Seděli a skvěle se bavili od začátku do konce. Rozzářili celý sál.
A co tě motivuje k tomu, abys přehlídku dělala i nadále?
Popravdě? Pochvala. Těžce nesu, když mojí práci někdo něco vytýká – 
a naopak, stačí pochvala – a nic není nemožné. Letos jsem nachválená
na tři další ročníky dopředu. Těší mě, že na Jaru je úplně jedno, ze které
školy kdo je.
Na co konkrétně se diváci mohou těšit letos? Mohou se přijít
podívat i jiní zájemci než rodinní příslušníci?
Těšit se mohou na divadlo. ZŠ T. G. Masaryka připravila hned tři vystou-
pení, opět se k nám přidá donínská škola, přijedou prckové z Rynoltic 
a bardi z Chrastavy. Proběhnou dva workshopy a opět k nám zavítá Anička
Duchaňová s Michalem Němcem, kteří s námi byli i na prvním ročníku –
a kdo ji zažil, nezapomněl. 

Přijít může kdokoliv – jen nesmí odcházet v půlce představení nebo být
naštvaný, že sedí na schodech. Vloni nás už bylo opravdu hodně, ale ráda
bych udržela tu rodinnou atmosféru – do většího se nám nechce. 

Ještě před tím, než proběhlo první Hrádecké divadelní jaro, jsi
pořádala recitační přehlídku, která se odehrává také v Bráně
Trojzemí. Číst dnes poezii a ještě ji navíc recitovat, to není úplně
běžná zábava pro děti. Přesto je sál v kině vždy plný. Jak moc
musíš děti k účasti na přehlídce přemlouvat?
Já nikoho nepřemlouvám a myslím, že to nedělají ani ostatní. Děti celý
rok nacvičují a snad se na to naše Hrádecké jaro těší. S recitací to je 
podobné – přijdou jen ti, kteří chtějí. Těch maličkých je samozřejmě víc.
Puberťáci už na veřejnou recitaci moc nejsou. Nemyslím ale, že to zna-
mená ztrátu zájmu o poezii. Ono se to teď s tím nečtením a nezájmem 
o cokoliv přece jen trochu nafukuje. Když dá učitel do něčeho srdce,
vždycky se někdo chytí. A všechny holky, které s dětmi divadlo i recitaci
dělají, i my, organizátoři, do toho to srdce dáváme. 

Takže, nikoho nepřemlouvám, ale budeme moc rádi, když se na malé
herečky a herce přijdete podívat. Děti i paní učitelky, které je v divadel-
ních kroužcích vedou, to totiž mají s pochvalou úplně stejné jako já.

Jsem nachválená na tfii roky dopfiedu

Hrádecké divadelní jaro
15.–16. dubna 2016

Multifunkční sál Brány Trojzemí
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Nejstar‰í obyvatelce mûsta 
je 101 let

8. února oslavila úctyhodné 101. narozeniny nejstarší obyvatelka 
našeho města, paní Marie Kabelková. Mezi gratulanty nechyběli ani
zástupci města Hrádek nad Nisou v čele s místostarostou panem 
Pavlem Farským.

Recenze ze ‰kolní 
knihovny

Timothé de Fombella – Vango
Doporučujeme: velmi dobrým a vytrvalým čtenářům (kniha má 613 stran)

Hodnocení: 5 z 5
V předminulém čísle HRÁDECKA jsme vás informovali o pořízení 

nových knižních titulů do školní knihovny ZŠ T. G. Masaryka. Zároveň
jsme vám slíbili přinášet recenze pořízených knih. Nuže, zde je další.
Tentokrát ji pro nás napsala žákyně 9. třídy Anna Rojíková, naše velká
čtenářka.

Kniha Vango je o chlapci jménem Vango. Děj se odehrává v první po-
lovině dvacátého století, v době krátce před začátkem 2. světové války,
kdy je velmi výrazně cítit napětí mezi jednotlivými evropskými státy. 

Když byly Vangovi čtyři roky, vyplavilo jej, společně s jeho chůvou,
moře na břeh malého ostrůvku poblíž Itálie. Vango zde vyrůstá a obje-
vuje tajemství ostrovů. Děj se potom posouvá do Paříže, do doby, kdy 
je Vangovi skoro 20 let a chce se stát knězem. Je ale obviněn z vraždy,
kterou nespáchal, a navíc se ho někdo snaží zabít. Začíná zběsilá honička,
při které se Vango snaží uprchnout nejen policii, ale i neznámým útoč-
níkům. 

Ke knize jsem se dostala už jednou, bohužel ale nebyl čas se o ni více
zajímat. Když mi ji paní učitelka Čiháková nabídla ze školní knihovny,
byla to pro mě výzva. 

Kniha mě ihned vtáhla do děje. I přes časté přesuny v ději i čase, byla
naprosto srozumitelná a nechyběla v ní pořádná dávka napětí. Líbilo 
se mi, jak autor dokázal detailně popsat prostředí států i vzducholodí
Hindeburg nebo Zeppelin.

Kniha se mi doopravdy líbila. Měla skvěle vymyšlený děj i popsané
prostředí.

Knihu doporučuji, je to moc hezké čtení, ačkoliv jsem při prvním 
pohledu knihu tipla tak na minimálně dva týdny plného čtenářského 
nasazení, přečetla jsem ji za týden – a to jen ve škole. 

Příště recenze: M. Haddon: Podivný případ se psem

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

Životní výročí

Občanům, kteří v měsíci únor 2016
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Jana Pospíšilová, Miroslav Štálík
81 let Mária Vlčková
83 let Miroslav Brtko
84 let Gert Jiranek, Marta Krejbichová,

Herta Baladová
85 let Josef Stehlík, Zdeňka Měchurová
86 let Július Koska
88 let Emil Braun
89 let Květoslava Reichlová
90 let Ladislav Kořínek
92 let Věra Kochánková
93 let Josef Šidlák, Marie Georgievová

101 let Marie Kabelková
Marie Zimová, matrikářka

Vydejte se za V˘lukami 
v grafikonu du‰e

Jen s malým zpožděním oproti grafikonu byla v Bráně Trojzemí zahájena
výstava Výluky v grafikonu duše fotografa Matyáše Gála, pro hrádečáky
spíše Miroslava Chmely. Zpoždění přitom nebylo způsobeno nějakým
zanedbáním nebo technickou závadou, ale jen a pouze stále se plnícím
sálem, do kterého ani po naplánovaném odjezdu nepřestávali proudit
další návštěvníci.

Kdo tvorbu Míroslava Chmely sleduje, což je nejjednodušší na sociál-
ních sítích, tomu bylo jasné, že musí přijít včas, aby pak smutně nepo -
stával někde na chodbě. Mírovy fotografie krajin, vlaků, kolejí, na kterých
v poslední době čím dál začínají hrát hlavní roli ženy, jsou v elektronické
podobě k vidění už dávno. Porovnávat ale fotografii na monitoru počí-
tače s fotografií vytištěnou, navíc doplněnou o verše Mírových přátel, to
dost dobře nejde. Po účasti na několika skupinových výstavách má tedy
nyní Miroslav Chmela svoji první autorskou výstavu v místě, kde dlouho
žil, a kam se stále vrací – v Hrádku nad Nisou.

Až do 1. května máte možnost ve výstavní síni Brány Trojzemí spatřit
fotografie, na kterých Miroslav Chmela dokazuje nejen to, že má oko 
fotografa, ale že prostředí, které na snímcích zachytil, důvěrně zná a ne-
váhá mu věnovat spoustu volného času, bez kterého by podobné sním -
ky nevznikly. Trať 086 z Liberce do České Lípy a její okolí jsou pro Miro-
slava Chmelu srdeční záležitostí, proto se není čemu divit, že spojující
linkou jeho první výstavy je právě ona.

Výstava Výluky v grafikonu duše je prodejní. Pro návštěvníky, kteří si
pospíší, je jako upomínka připravena malá brožura s výběrem fotografií
a veršů z výstavy. Pokud vás některá fotografie osloví tak, že byste ji
chtěli mít doma, jednoduše si ji objednáte v připraveném katalogu.



93. ãíslo, 
bfiezen 2016z historie

Četli jste v HRÁDECKU před 15 lety
Obchodní dům
Dlouho to na staveništi nového obchodního domu v horní části Libe-
recké ulice vypadalo, že se vlastně nic neděje. Teprve v posledních týd-
nech proluka po bývalé mateřské školce ožila čilým stavebním ruchem.
Zmizely hromady sutin a na jejich místě neuvěřitelně rychle vyrostla
hrubá stavba první haly. Zákazníky v prodejně potravin tu chce společ-
nost Norma uvítat ještě do letošních Vánoc. Dokončený komplex by se
měl skládat ze dvou objektů a parkoviště.

(pozn.: Supermarket byl nakonec otevřen až na konci listopadu v roce
2002. Prvním provozovatelem ale nebyla Norma, nýbrž Julius Meinl).

Psalo se v městské kronice před 40 lety
Výstavba mateřských škol
V celoměstském socialistickém závazku na rok 1975 jest kromě jiných
akcí také zahrnuta výstavba dvou mateřských školek s kapacitou 
120 dětí. Jedna školka (číslo 7) má býti umístěna na levé straně Libe-
recké ulice v zahradách proti ulici Polní a má sloužit matkám a dětem 
ze sídliště na Liberecké ulici, z ulice Zahradní, Příkopů a Zlaté výšiny.
Druhá školka (číslo 8) bude umístěna v ulici Legionářské za Sokolovnou
a bude k dispozici pro okolí náměstí SČSP a zvláště pro plánovanou

II. etapu bytové výstavby (245 bytových jednotek) nad školkou tzv. „Pod
tratí“.

Stavby budou provedeny v akci „Z“ pod heslem „Severočeši mladé
generaci“. Zajistit tento náročný úkol připadlo MěstNV. Za tím účelem
byl ustaven při radě MěstNV kolektiv – investiční komise a v její čelo 

postaven tajemník MěstNV s. Zdeněk Janata, který si v této funkci vede
velmi dobře a obětavě.

Komise řeší v současné době základní problémy výstavby, tj. výběr
staveniště, zajištění potřebné dokumentace, materiálu, provedení řeme -
slnických prací, pomoci místních závodů a složek Národní fronty a Ob-
čanských výborů.

Dva největší národní podniky v našem městě – Praga a Vulkan – 
přispěly na stavbu mateřských školek částkou 800 000 a 700 000 Kčs, 
dávají k dispozici i vlastní stavební a technický dozor. Finanční prostředky
na výstavbu dal i národní podnik Benar částkou 300 000 Kčs, národní
podnik Kolora a národní podnik Stap po 100 000 Kčs, národní podniky
Závody Ant. Zápotockého a Oděvy po 50 000 Kčs. Zbývající obnos do
výše rozpočtovaných nákladů dotuje Okresní národní výbor z fondu 
reserv a rozvoje.

Neméně významná je i pomoc dalších organisací a podniků, které 
přispějí k akci svými stavebními kapacitami, ať je to Státní statek či místní
středisko Stavokombinátu, či Okresní vodohospodářská správa, středis -
ko Hrádek a další organisace.

Výstavba mateřských školek přispěje tak k zajištění plánované před-
školní výchovy dětí a k lepší zaměstnanosti žen v našich závodech a ve
službách.

Obě budovy jsou stavěny z montovaných dřevotřískových panelů 
a jejich dodavatelem jsou Severočeské dřevařské závody v Černousích,
které rovněž slíbily pomoc při jejich montáži.

21. února 1976 už z Hrádku putovalo k rukám okresního tajemníka 
OV KSČ čestné hlášení o tom, že „na počest konání okresní konference
Komunistické strany Československa v Liberci ukončily hrádecké závody,
složky Národní fronty a občané města stavbu nové mateřské školky 
č. 7 na Liberecké ulici, jejíž výstavba byla zahájena v dubnu loňského
roku“.

Školka bude předána svému účelu dnem 1. dubna 1976, kdy bude také
dokončena výstavba další mateřské školy č. 8 v Legionářské ulici. 

Na stavbě mateřské školy na Liberecké ulici bylo odpracování 5 000
brigádnických hodin a vzniklo tak dílo, jehož celková hodnota je jeden
a půl milionu korun. Škola o kapacitě 60 míst byla postavena za 10 mě-
síců. Na její výstavbě se podíleli pracující Severočeských dřevařských zá-
vodů v Černousích, zaměstnanci národního podniku Vulkan a celá řada
dalších. Na stavbě školky v Legionářské ulici se stejnou kapacitou se zase
podíleli zaměstnanci závodu Praga a další občané našeho města.

Psalo se…

Rozestavěný objekt supermarketu v roce 2001

Budova MŠ v Legionářské ulici krátce po dokončení, ještě bez sídliště

Budova MŠ na Liberecké ulici krátce po dokončení
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Letos přicházejí velikonoční svátky relativně brzy, což souvisí s jejich 
vazbou k prvnímu jarnímu úplňku, a tak si podstatu i zvyky jednotlivých
dnů velikonočního týdne prožijeme již na konci března. Na pozadí po-
hanských svátků jara i svátků pesach, připomínajících židovskému ná-
rodu vyjití z egyptského otroctví na cestu do země zaslíbené, si projdeme
jednotlivé dny, které jsou s těmito svátky spjaty.

Květná neděle připomíná den, kdy Ježíš přijížděl do Jeruzaléma 
a místní ho vítali palmovými listy. Věřící přinášejí do kostela větvičky 
kočiček, které kněz posvětí. Naši polští sousedé v Bogatynii jsou v tomto
velkorysejší – zdobí tzv. „palmy“, což jsou cca 2 metry dlouhé zelení 
pokryté tyče, které zdobí papírovými květy a tyto poté umístí v kostele.
Květná neděle byla ale také dnem, kdy mladé dívky obcházely ves s oz-
do beným stromečkem, loučily se se zimou a vítaly jaro.
Modré či Žluté pondělí 
Zatímco pro křesťany je prvním důležitým dnem Škaredá středa, po-
hanské zvyky se vztahují i k Modrému či Žlutému pondělí. Tento den 
se kostely zdobily modrým nebo fialovým plátnem a podle tradice se 
nesmělo pracovat. 
Šedivé úterý
Úterý představovalo začátek jarního úklidu v domácnostech. Na Šedivé
úterý se uklízelo a vymetaly se pavučiny z koutů.
Škaredá – Sazometná středa
Sazometná nebo také Černá středa připomíná Jidášovu zradu, tedy 
škaredý skutek. Tento den se vymetají saze z příbytků tj. domy se čistí 
a připravují na svátky. O Škaredé středě se neškareďte. Mohlo by vám to
zůstat. Podle jedné lidové pověry byste se totiž škaredili každou středu 
v roce. Jídla v tento den mají být dobrá, ale vypadat nevzhledně, a tak
se dělal například trhanec.
Zelený čtvrtek
Je dnem odpuštění. Název Zelený čtvrtek vznikl přesmyčkou původního
německého názvu Greindonnerstag (Lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag
(Zelený čtvrtek). Zelený čtvrtek tedy není zelený.

V tento den bychom měli podle starých obyčejů brzo ráno vyskočit 
z postele, pomodlit se a omýt se rosou, abychom zabránili nemocem.
Hospodyně mají zamést dům ještě před východem slunce a smetí odnést
na křižovatku cest, aby se v domě nedržely blechy. A ten, kdo sní před
východem slunce pečivo namazané medem, je chráněný před uštknu-
tím hadů a před žihadly vos. V části Čech házeli lidé do studny chleba
namazaný medem, aby se v ní držela po celý rok voda. Odpoledne se
nepracovalo. Pekly se jidáše, zvláštně tvarované obřadní pečivo z kynu-
tého těsta – tvar smotaného provazu do oprátky. Pokud se jedly potřené
medem, opět měly být pro zdraví. O Zeleném čtvrtku se nemá nic 
půjčovat a také byste se neměli s nikým hádat. Odměnou se vám pak
budou všechny hádky vyhýbat a peníze si k vám samy najdou cestu. 
V tento den byste měli na zahrádce ještě před rozedněním zatřást
stromy, aby se urodilo více ovoce.

Večer pak odlétají zvony do Říma, v kostelech zavládne až do Bílé so-
boty ticho a zvonění nahradí děti s řehtačkami. Jejich zvuk navíc vyhání
nečisté síly z domů a stavení. Když zazní zvony naposledy, tak si máte
zacinkat penězi, aby se vás držely celý rok. Někde se zvoní paličkou 
o hmoždíř, aby stavení opustil hmyz a myši. K jídlu je třeba připravit
něco zeleného – špenát, zelí nebo třeba salát z kopřiv, abyste byli po
celý rok zdraví. U našich sousedů v Žitavě chodí tento den děti na 
koledu, neobcházejí však domácnosti, ale pro výslužku si jdou do jed-
notlivých obchodů.
Velký pátek
Jeho název byl odvozen od velkého tajemství. Velký pátek je dnem
smutku a připomínkou dne smrti a ukřižování Ježíše Krista, proto je 
prožíván jako den postu ve znamení smutku, ticha a rozjímání. K tomuto
dni se pojí mnoho pověr a zvyků. Věřilo se např. v magickou sílu země,
která se na Velký pátek otvírala a na krátkou dobu zpřístupňovala 
poklady. Poklad označovalo světýlko nebo kvetoucí či zářící kapradí,
otvor ve skále, ze kterého vycházela záře. Na souš vycházeli vodníci 
a proháněli se na koních. Podle pověsti se i na chvíli otevřela hora Bla-
ník. Lidé vstávali před východem slunce, chodili se mýt do potoka, aby
se chránili před nemocemi. Někde se chlapci potápěli a snažili se ústy
vytáhnout kamínek, který pak hodili levačkou za hlavu, to je mělo ochrá-
nit před bolením zubů. V krajích s plátenickou výrobou se předly paši-
jové nitě, pak se udělalo na šatech několik stehů, to mělo ochránit před
uhranutím a zlými duchy. Košile ušitá z plátna pašijových nití chránila

před bleskem. V tento den se nesmělo nic půjčovat, protože půjčená 
věc by se mohla očarovat. Věřilo se hodně na čarodějnice a uhranutí.
Nepracovalo se na poli ani v sadu, aby se nehýbalo zemí. Nepralo se
prádlo, protože by se prádlo namáčelo místo do vody do Kristovy krve.
Také se chodilo dům od domu, za zvuku řehtaček a různých říkaček 
se oznamovalo poledne a ranní i večerní klekání. Hospodyně připravo-
vala obdarování v podobě sušeného ovoce, pečiva, vajec a někdy také
drobných peněz.

Velký pátek je podle pověr spojen s kouzly. V minulosti se navíc věřilo,
že se voda z horských pramenů mění na víno. Velký pátek je také post -
ním dnem – postem od masa a újmy v jídle. 
Bílá sobota
Je posledním dnem půstu pašijového týdne, dnem, kdy se zvony vracejí
z Říma, kam odletěly na Zelený čtvrtek. Je křestním dnem a právě od 
bílých rouch křtěnců získala své jméno. Noční vigilie je chvílí rozjímání 
a předznamenává události nedělního rána. Podle tradice se v tento 
den uklízí, bílí stavení, pečou se obřadní i sváteční pokrmy – mazance 
a velikonoční beránci, zdobí se vajíčka a pletou pomlázky. Z ohořelých
dřívek se vytvářely křížky a nosily se do pole, aby bylo úrodné. Popelem
z posvěceného ohně se posypaly louky. Někde se uhlíky dávaly za trám
do domu, aby ho chránily před požárem. O Bílé sobotě můžete začít 
s pletením pomlázky nebo zdobením vajíček.
Velikonoční neděle – Boží hod velikonoční
V noci ze soboty na neděli vstal Ježíš z mrtvých, přichází Velká noc a po
ní Boží hod velikonoční. Křesťané se v ten den radují z příchodu Pána,
jedná se pro ně o nejvýznamnější svátek roku. V kostele se světí jídlo,
které se pak podává u slavnostní tabule – beránek, mazanec, vejce,
chleba, víno. Každá návštěva dostane kousek z posvěceného jídla. Ve 
východních Čechách dával hospodář kus svěceného mazance, vejce 
a víno poli, zahradě a studni, aby byla úroda, voda a dostatek ovoce.
Velikonoční pondělí 
Velikonoce končí starým zvykem, pomlázkou. Žena nebo dívka má být 
o Velikonočním pondělí pošlehána čerstvými pruty, aby byla svěží 
a zdravá. Podle jednoho z výkladů je pomlázka symbolem oplodňova-
cího aktu. O tom svědčí i fakt, že ženy za pošlehání pomlázkou děkují 
vajíčky. Součástí koledování může být také polévání vodou, takzvaný
šmigrus. Někde mládenci polévají ženy, jinde ženy muže.

Velikonoční symboly
Velikonoční beránek – symbol beránka je velmi starý, pochází již z po-
hanských dob. Význam má i u Židů a křesťanů (Kristus – Beránek Boží).
Beránek je tak symbolem nevinnosti, čistoty a obětování. Za méně zná-
mou a dodržovanou tradici lze považovat velikonočního zajíčka, který při-
náší dětem čokoládová vajíčka, ty potom německé děti hledají v neděli
na zahradě nebo celé rodiny vyráží na velikonoční výlet na tradiční místa
do lesa a pokud máte štěstí, tak naleznete i nenalezenou výslužku těch,
kteří tam byli před vámi nebo zapomenutý poklad z loňských Velikonoc. 
Zdobená vajíčka
Vajíčko je vnímáno jako symbol přicházejícího jara, období plodnosti. 
Je také znamením vítězství života nad smrtí. V dřívějších dobách bylo
běžné, že se vejce obětovala, nebo se jimi splácely dluhy, či se jimi pla-
tilo. Ve středověku je rolníci odváděli svým pánům jako pacht za půdu,
na které hospodařil. Ve starém Babylonu, obětovali vajíčka jednotlivým
astrálním božstvům, která měla své sídlo v podlažích babylonské věže, 
a aby se vědělo, komu vajíčko patří, tak je barvili. Ve starém Římě bylo
také zvykem obdarovávat se barevnými – červenými – vajíčky, jako sym-
bolem přízně. Dříve katolíci nesměli v době půstu vejce vůbec jíst. Není
tedy divu, že o Velikonocích jich naopak bylo všude plno. Vajíčka byla
knězem vždy posvěcena, a aby se ta posvěcená od neposvěcených na
první pohled rozeznala, začali je věřící zdobit malováním.
Pomlázka a koledování
Pomlázka spletená z živých větviček má dodávat dívkám a ženám ener-
gii, sílu, zdraví, radost a chuť pracovat. Za vyšlehání dívek a žen si 
koledníci odnášejí barevnou stuhu na pomlázce, zdobené vajíčko a ko-
ledu v podobě sladkostí nebo pálenky. Chlapci to však musí stihnout do
12. hodiny, opozdilci mohou schytat ledovou koupel.
Velikonoční oheň a svíce
Stejně jako jarní slunce znamená vítězství nad zimou, procitnutí po dlou-
hém studeném čase, stejně takový je příchod Ježíše o Velikonocích. Oheň
se zapaluje a světí na začátku liturgie na Bílou sobotu při obřadech Velké

Zvyky a tradice Trojzemí – Velikonoce
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Pozvánka k sousedÛm
V březnu se konečně dočkáme jara – alespoň toho kalendářního. Nejrů-
znější akce se tak pomalu začínají rozšiřovat i do venkovních areálů. Brzy
také oslavíme velikonoční svátky a tak v pozvánce na tento měsíc nechybí
řada akcí právě na toto téma. Ale ani o ty další není nouze... Věřím, že si
tu svou najdete, a přeji ty nejlepší zážitky, ať je to kdekoliv!

11. březen – MÓDA – oslava krásy – kino Varšava Liberec
Večer zcela plný módy, promítání, beseda, módní přehlídka, koncert,
dražba módních kousků na podporu kina Varšava a vinyl párty! Vezměte
s sebou oblíbenou desku a dorazte řádně vymódění...

15. březen – Radůza – Lidové sady Liberec
Koncert vynikající zpěvačky a multiinstrumentalistky. Radůza představí
písničky z alb předchozích i zcela nové.

15. březen – LeBurn Maddox – Bedna klub Liberec
Poprvé za svou kariéru přijede mimořádný kytarista a zpěvák LeBurn
Maddox v doprovodu svého amerického tria do Česka a zahraje našla-
paný blues-rockový program s prvky funku i reggae.

19. březen – Vítání jara – Ekocentrum Oldřichov v Hájích
Vítání nového ročního období a loučení se zimou. Každý si bude moci
připomenout staré zvyky a tradice a zahrát si typické jarní hry. Připra-
vené bude i oblíbené tvoření zahrnující různé kratochvíle našich předků.
Všichni se tak budou moci připravit na nadcházející Velikonoce.

19.–20. březen – Velikonoční trhy – Zámek Sychrov
Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel, prodejem tradičního zboží 
a bohatým programem. Na devadesát prodejců zde bude prodávat
české zboží, které se tematicky váže k velikonočním svátkům. 

24. březen – Expediční kamera – kino Varšava Liberec
Oblíbený festival filmů s outdoorovou tematikou. 

25. – 28. březen – Velikonoce na Grabštejně
Tematicky laděné prohlídky velikonočně vyzdobeným hradem s kostý-
movanými průvodci, výtvarné dílny, kde si budete moci vyzkoušet 
oblíbené vykrajování a zdobení perníčků, pletení pomlázek, výrobu vr -
bových píšťalek, dekorace z proutků, vejdunků i dalších tradičních ma-
teriálů.

26. březen – Velikonoce na Dlaskově statku – Dolánky u Turnova
Akce na zemědělské usedlosti navazuje v cyklu výročních svátků na před-
chozí Masopust. Užijete si tu vystoupení folklórních souborů, program
pro děti i dílnu velikonočních dekorací. Chybět nebude ani tradiční 
vynášení Smrtky do Jizery a velikonoční jarmark.

Na závěr obvykle dávám tip na některou ze zajímavých výstav. Tentokrát
vás ale lákám do Botanické zahrady v Liberci. Nedávno tady totiž vy-
kvetla unikátní rostlina – vzácný australský žlutokap. V historii liberecké
zahrady je to vůbec poprvé, velmi ojedinělé to je ale i v rámci celé 
Evropy. Květenství má na výšku víc jak 3 metry a tvoří ho tisíce drobných
bílých kvítků. Víc vám ale prozrazovat nebudu… žlutokap podle odhadu
pokvete v liberecké botanické zahradě po celý březen…

Věra Baumgartnerová

Tip na v˘let
Dlaskův statek
Na dnešní výlet se vypravíme do Dolánek u Turnova. Naším cílem je 
zemědělská usedlost Dlaskův statek, který je jedním z nejkrásnějších 
a zároveň nejtypičtějších příkladů roubené architektury českého ven-
kova. Jde o vzácně dochovanou ukázku pojizerského domu, postavenou
už v roce 1716. Roubený dům se skládanou lomenicí a pavlačí je od roku
2010 národní kulturní památkou. Z původních staveb se v areálu dvora
dochovala také roubená stodola. Součástí usedlosti je i socha Panny 
Marie z roku 1784 a patrový roubený špýchar. Unikátní je i trámcová
hradba, kterou je celý dvůr obehnaný. 

V současné době se na Dlaskově statku nachází stálá expozice lido-
vého interiéru a podomácké výroby v oblasti Pojizeří, kterou spravuje
turnovské Muzeum Českého ráje. Prohlédnete si tu klasické vybavení 
selského stavení poloviny 19. století – pec, stůl, lavice, truhly, lidové
skříně i vzácné ukázky pojizerského malovaného nábytku, který se vyrá-
běl v truhlářských dílnách kolem Turnova. Poznáte život na zeměděl-
ském statku tak, jak ho tu žili naši předci. Dostanete se sem pohodlně
autem nebo vlakem. Zastávka v Dolánkách je na trati Turnov – Železný
Brod a k muzeu trvá cesta zhruba 20 minut.

Dlaskův statek má v zimních měsících zavřeno. Přístupný je denně,
kromě pondělí, od dubna do října. Mimo to se sem můžete vypravit 
v době adventu či konání některé z tematicky laděných akcí. Nejbližší 
z nich jsou Velikonoce. Letos statek ožije v sobotu 26. března. Užijete 
si tu vystoupení folklórních souborů, program pro děti i dílnu veliko-
nočních dekorací. Chybět nebude ani tradiční vynášení Smrtky do Jizery
a velikonoční jarmark. 

Dlaskův statek je krásné místo. V době, kdy ho lidé obývali, plynul 
čas tak nějak pomaleji. Pokud se do Dolánek vypravíte, určitě nebudete
litovat. Přeji vám krásné počasí a dostatek času na to se zastavit a před-
stavit si, jaké by to bylo, alespoň na chvíli se v době nedávno minulé
ocitnout.

Zdroj: www.muzeum-turnov.cz/Věra Baumgartnerová

noci (ze soboty na neděli). Od velikonočního ohně se zapálí velikonoční
svíce, která je zdobena motivem kříže, s voskovými hřeby a nad křížem
je první a poslední písmeno řecké abecedy – alfa a omega – značící, že
Ježíš je začátek i konec. Ta se pak používá v kostele po celý nadcházející
rok.

Velikonoční jízdy Lužických Srbů 
Na velikonoční neděli vyjíždějí na koních muži a chlapci starší 14 let, 
oblečení do fraků, černých holínek a cylindru a účastní se takzvaných
jízd křižáků. Nejedná se o připomínku spanilé jízdy proti husitům, ale 
o prastarý zvyk, spojený s vírou a prosbami za dobrou úrodu. Jízd se
účastní pouze muži, kteří ve dvojicích v dlouhé řadě za sebou nejprve
objedou hřbitov své vesnice. Před kostelem jim farář požehná a předá

korouhve a pak se již průvod vydá, za zpěvu lužickosrbských písní zvěs-
tujících Kristovo zmrtvýchvstání, do sousední farnosti. Zde opět třikrát
obkrouží hřbitov, sesednou z koně a rozejdou se do rodin, kde jim hos-
podyně už připravily občerstvení. Zhruba po půl hodině se znovu 
vyšvihnou do sedel a stále za zpěvu nábožných písní se vracejí stejnou
cestou zpět. Písemně doložená historie Velikonočních jízd spadá do 
15. století. Je však pravděpodobné, že se jedná o zvyk ještě starší. 

Nechť vám nadcházející velikonoční svátky přinesou radostnou zvěst
o tom, že láska a život jsou silnější než smrt, a velikonoční tradice vám
připomenou všechny roviny těchto svátků, přátelé kraslic zdobených 
i pokrmů svátečních.

Hedvika Zimmermannová
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S Vagónem na cestách
Volnočasový klub Vagón se vydal 26.–28. února na víkendovou akci.
Tentokrát jsme se vydali po stopách Matouše Stacha do Grónska. Na
motivy historických událostí spojených s osobou Matouše Stacha jsme
prožili skvělý víkend plný zimy, dobrodružství, divočáků a legrace na
skautské chatě Seleška. Spojili jsme své síly s chrastavským klubem Pod-
Vodou. Díky tomu nás bylo víc než Poláčkových pět, tedy celkem třicet
pět účastníků.

Stejně jako v období Matouše Stacha, i my jsme zažívali velmi 
náročné situace. Celou sobotu jsme strávili v lese. Stavěli jsme malé 
příbytky, ve kterých by se dalo bivakovat. Jelikož jsme byli v menších 
skupinkách, tak jsme jich postavili celkem deset. To se neobešlo bez zra-
nění. Jedna z vedoucích se při svém běhu lesem poranila o ostrou větev.
Jelikož je to žena houževnatá, tak si svého zranění všimla až po hodině.
Spravila to návštěva chirurgie a 12 stehů. Večer už byla opět s námi 
„v plné polní“. Všichni jsme si to pořádně užili. Zde je zápis z deníku tří
statečných dívek, které v lese budovaly svůj příbytek:

„Dnešní den byl velice náročný, ale i zajímavý. Překonaly jsme některé
své obavy.

Naše obavy:
– strach ze spaní venku – nepřekonán
– strach ze zimy – překonán
– strach z vykonávání potřeby v lese – nepřekonán
– strach ze zimy – podruhé překonán
– strach z pocitu hladu – překonán
Abychom měly kam složit hlavy, musely jsme si postavit přístřešek.

Bály jsme se, že nás někdo uvidí, a když kolem někdo procházel, schovaly
jsme se. Všechny jsme byly rády, že jsme spolu a máme dobrou partu.
Stavba přístřešku nám šla hladce. Problém nastal, když jsme si měly uva-
řit oběd a rozdělat oheň. Nejsme zrovna nejlepší zálesačky, a tak jsme 
se spokojily jen s lehce ohřátou stravou. Někteří jedinci dojídali už jen 
ledové zbytky. Při rozdělávání ohně nastala panika (psycho čas) a nééé
jednou. Po urputném boji oheň úplně vyhasl. Pak už jsme jen dodělali
střechu našeho přístřešku. Všichni (dokonce i Lýda) byli spokojeni 
s odvedenou prací. Zátěžová zkouška proběhla následně: měkkost 
podlahy – dobrá, teplota podlahy – dostačující, stálý přístup čerstvého
vzduchu – výborný.

My urputné bojovnice: Lydka, Petra a Johča“

Večerní přespávání v bivaku pak překazil zákaz správce chaty s ohle-
dem na stáda divokých prasat. Pokračování nás tak čeká na další víken-
dovce. 

Díky odhodlání, plnému nasazení, překonávání sebe sama a hlavně
partě, která byla povzbuzením ve chvílích trudnomyslnosti, to byla su-
per akce. A v neděli na závěr jsme šli domů do Hrádku hezky po svých.
Mnozí pak spali až do druhého dne. Někteří i ve škole... Ale co něco stojí,
tak za něco stojí. 

Patrik Müller

Pozn. Matouš Stach, misionář Jednoty bratrské, který do Grónska vyšel 
z nedalekého Herrnhutu.

Hokejov˘ turnaj uzavfiel 
sezónu na ledû

Tradičně na konci února – před uzavřením hrádeckého kluziště – měří
své síly místní hokejové týmy. Letos se sešly čtyři a doplnil je ještě jeden
ze sousední Chrastavy. Z klání každý s každým vyšla letos vítězně Rudá
křídla z Hrádku nad Nisou následovaná družstvy Lions a Piraně. Draci
skončily čtvrtí a páté místo letos zůstalo pro hosty z Chrastavy.

Mladí florbalisté pfiivezli 
vítûzství

Otevřený turnaj ve florbale pro žactvo se konal v sobotu 20. 2. v tělo-
cvičně TJ Rochlice Liberec.

Turnaje se zúčastnili i žáci ze Cvičení Lída. Soupeřili proti TJ Žandov,
Lokomotiva Liberec a TJ Harcov.

Hrádecké družstvo starších žáků ve složení Daniel Mikenda, Pavel 
Šimůnek, Sebastian Sitte a Kryštof Prchlík vybojovalo 1. místo. Na 2. místě
v mladších žácích se také umístilo naše hrádecké družstvo ve složení 
Tomáš Křenek, Lukáš Rohan, Jiří Havel a Štěpán Svoboda. Nejmladší 
žactvo obhájilo pěkné 4. místo. Turnaj proběhl bez problému i bez zra-
nění. Všechna družstva obdržela diplom a každý hráč sladkou odměnu. 

Lída Robová



133. ãíslo, 
bfiezen 2016inzerce

âerpací stanice 7 Station 

v Hrádku nad Nisou hledá

do svého kolektivu 

pracovníka na pozici 
obsluhy ČS a směnárny

Požadujeme spolehlivost, 
zodpovědnost

a aktivní znalost německého jazyka. 

VV  ppřřííppaadděě  zzáájjmmuu  nnááss  kkoonnttaakkttuujjttee  
nnaa  tteelleeffoonnnníímm  ččííssllee

773333  662288  332211

âerpací stanice 7 Station 

v Hrádku nad Nisou hledá

do svého kolektivu 

pracovníka na pozici 
venkovní obsluhy ČS 

Vhodné i pro důchodce. 

Požadujeme spolehlivost, 
zodpovědnost

a pasivní znalost německého jazyka.

VV  ppřřííppaadděě  zzáájjmmuu  nnááss  kkoonnttaakkttuujjttee  
nnaa  tteelleeffoonnnníímm  ččííssllee  

773333  662288  332211
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