
Vize pro nastávající rodiãe
Město v loňském roce prodalo pozemky pro další rozšíření průmyslové zóny, které zakoupila společ-
nost VGP. V současnosti se bude opět zveřejňovat výzva k prodeji menšího pozemku nad Oldřichovem
a připravuje se i prodej nejmenšího pozemku na Oldřichovské ulici. Výstavba nových výrobních
prostor znamená nárůst počtu pracovních příležitostí. S tím souvisí nárůst potřeby bydlení a dosta-
tečné kapacity dalších zařízení, například školek.

„Řada rodičů ale potřebuje nejen zařízení pro děti od tří let, jako je školka, ale i pro děti mladší.
Jeden z projektů, které město připravilo, počítá s využitím bývalého výměníku stojícího v sousedství
mateřské školy na Liberecké ulici, ve kterém vznikne zařízení pro předškolní děti od 2 do 6 let typu dět-
ská skupina,“ říká starosta města Josef Horinka. Maximální kapacita bude 24 dětí.

„Pro dětskou skupinu bude využita část výměníku, ve které v současnosti uskutečňuje své aktivity
klub Vagon. Pro něj budeme hledat nové prostory, protože si v Hrádku svoje místo našel, funguje
a chceme jej zachovat,“ vysvětluje Josef Horinka. Dětské skupině by tedy sloužily prostory v patře
objektu. Rekonstrukce by se samozřejmě týkala celé budovy výměníku, ale v rámci možné podpory fi-
nancování z dotace je možné uplatnit jen náklady na část, kterou bude využívat dětská skupina.
Plánovaná rekonstrukce počítá s výměnou oken a dveří i zateplením objektu a novou fasádou. V rámci
rekonstrukce budou řešeny i zpevněné plochy. V části pro dětskou skupinu je navržena herna s pro-
storem na spaní, šatna i sociální zázemí a sborovna se skladem. Budovy výměníku a mateřské školy
budou spojeny krčkem, takže část existujícího zázemí bude využitelná společně. Navíc až děti
dosáhnou potřebného věku, snadno přejdou do prostředí, které už znají. Z dotace by bylo pořízeno
i vybavení předškolního zařízení. Počítá se s tím, že dětskou skupinu bude provozovat Mateřská
škola Liberecká.

Pokud město se svou žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu uspěje,
mohla by být rekonstrukce objektu hotova v polovině roku 2018. Celkové odhadované náklady jsou
10,3 mil. Kč, z dotace by město mohlo získat 6,9 mil. Kč. Z rozpočtu města by se hradila spoluúčast ve
výši 15 % a neuznatelné náklady související s rekonstrukcí komerčních prostor v celkové výši necelých
3,4 mil. Kč. Vít Štrupl

V dubnovém čísle:
— Pomník Obětem válek
— Rozhovor s p. Lachmanem
— Recitační přehlídka
— Pozvánka k sousedům
— Volejbal v Hrádku n. N.
— Lužická padesáka

Příloha: Toulání časem…
Žitavské železnice 2

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 květnového čísla je 22. 4. 2016.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 5. 2016.
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Virtuos s modr˘mi
houslemi vysekne

poklonu Paganinimu

Po jednom z nejlepších českých hous-
listů Jaroslavu Svěceném, který vloni
přijel s Barokní seancí, přijal pozvání do
Hrádku jeden z nejžádanějších českých
umělců Pavel Šporcl. Těšit se můžeme
na sólový program, ve kterém Pavel
Šporcl předvede širokou škálu technic-
kých a zvukových možností houslí.
Kromě Paganiniho děl zazní i hudba
J. S. Bacha a také autorské skladby
Pavla Šporcla.

Pavel Šporcl je výraznou osobností,
známou nejen z koncertů, ale i z tele-
vizních a rozhlasových pořadů, snadno
zapamatovatelnou i díky lehce nekon-
venčnímu vystupování. Slaví proto
úspěchy u všech generací a u poslu-
chačů, kteří standardně neposlouchají
klasickou hudbu. Zároveň jej ale vý-
borně hodnotí i odborná veřejnost.
Kromě hudby se můžeme těšit na
vtipné průvodní slovo a příběhy ze
života Niccola Paganiniho.

Pavel Šporcl vystoupí v kostele
sv. Bartoloměje ve středu 8. června od
19 hodin. Předprodej vstupenek začne
v pondělí 2. května v informačním cen-
tru a v síti evstupenka.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
66..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
6. schůze rady města v roce 2016, konaná dne 16. března, se zabývala
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí přihlášky podané do výběrového řízení na kronikáře

města Hrádek nad Nisou pro roky 2015–2016 a vyhodnotila jako 
nejvhodnějšího uchazeče ThMgr. Hedviku Zimmermannovou 

— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Volejbalovému klubu
Hrádek nad Nisou, z. s., ve výši 4 840 Kč na úhradu nájmu sálu pro
9. ročník Sportovního plesu

— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu taneční skupině Staří známí,
z. s., ve výši 4 840 Kč na úhradu nákladů spojených s nájmem sálu pro
5. ročník Country hrá(d)ek 

— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města sportovnímu oddílu
Goodway, o. s., ve výši 20 000 Kč na úhradu nákladů spojených s pro-
pagací, technickým a organizačním zajištěním 15. ročníku sportovní
akce Bike Babí léto 2016, která se bude konat v areálu na Kristýně 
20. 8. 2016 

— schválila čerpání předloženého rozpočtu OV Dolní Suchá ve výši 
140 000 Kč a rezervu ve výši 42 053 Kč, jejíž účel bude stanoven do-
datečně, čerpání rozpočtu OV Dolní Sedlo ve výši 97 000 Kč a rezervu
ve výši 56 944 Kč, čerpání předloženého rozpočtu OV Václavice ve
výši 250 000 Kč a rezervu ve výši 38 439 Kč, jejíž účel bude stanoven
dodatečně, čerpání rozpočtu OV Uhelná ve výši 133 720 Kč, čerpání
rozpočtu OV Oldřichov na Hranicích ve výši 123 000 Kč a rezervu ve
výši 24 047 Kč, jejíž účel bude stanoven dodatečně

— vzala na vědomí informaci o účasti města v projektu programu přes-
hraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko pod názvem
Kolem kolem Jizerek, kde žadatelem je Euroregion Nisa

— schválila projektové záměry a podání žádostí o poskytnutí dotace 
z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2016 v oblasti podpory
č. 1 – Požární ochrana, program č. 1.1 – Podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje:
a) Obnova osobních ochranných prostředků požární ochrany – 

zásahová obuv a zásahové rukavice,
b) Obnova osobních ochranných prostředků požární ochrany – 

zásahové obleky.
— schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč Oblastní cha-

ritě Liberec na zajištění provozu Domova pokojného stáří – Domova
sv. Vavřince Chrastava

— schválila poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Oblastní charitě
Červený Kostelec na zajištění provozu hospicové činnosti

— schválila ceník č. 1/2016 pro prodej dřeva z pokácených stromů ve
městě Hrádek nad Nisou rostoucích mimo lesní pozemky platný od
17. 3. 2016 do 16. 3. 2017

— schválila zábor veřejného prostranství: Horní náměstí celé, parkoviště
„Pavko“ celé a část komunikace Žitavská – od křižovatky Revoluční 
až k České spořitelně, povolení průjezdu komunikací Tichá, dne 
27. 5. 2016 od 10 do 15 hodin pro pořádání akce Oldtimer Bohemia
Rally 2016

— schválila vypsání podlimitní veřejné zakázky na služby, zadané ve
zjednodušeném řízení na akci s názvem „Údržba zeleně města Hrá-
dek nad Nisou 2016–2018“

— schválila vypsání podlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na
akci s názvem „Hrádek nad Nisou, ul. Donínská – chodník pro pěší“

— schválila vypsání podlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na
akci s názvem „Zvýšená bezpečnost zranitelných účastníků provozu
pozemních komunikací, ulice Liberecká, Hrádek nad Nisou“

— schválila vypsání podlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na
akci s názvem „Regenerace panelového sídliště Liberecká III. etapa,
Hrádek nad Nisou“

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu pro výběr zhotovitele akce s názvem „ČOV – mateřská škola
a objekt SDH Václavice, Hrádek nad Nisou“.

77..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
7. schůze rady města v roce 2016, konaná dne 6. dubna, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do 

systému třídění komunálního odpadu města Hrádek nad Nisou za
cenu 1 000 Kč/rok

— schválila účetní závěrky příspěvkových organizací města
— schválila podané žádosti o poskytnutí dotace z Fondu ASEKOL:

a) Výstavba zpevněných ploch pro umístění stacionárních kontejnerů
v Hrádku nad Nisou a pořízení (výpůjčka) stacionárních kontej-
nerů,

b) Kam s ním aneb o recyklování v trojzemí.
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Gypsy legend, z. s.,

ve výši 20 000 Kč na podporu 2. ročníku Romského benefičního 
festivalu v Hrádku nad Nisou 

— schválila projektové záměry a podání žádostí o poskytnutí dotace 
z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2016 v oblasti podpory
č. 88 Životní prostředí a zemědělství:
a) Zelené město Hrádek nad Nisou – Podpora environmentálního

vzdělávání veřejnosti v Hrádku nad Nisou 
b) Dendrologické ošetření VKP Lipové aleje v Uhelné

— schválila podání žádosti o dotaci na akci „Vybudování dětské skupiny
v Hrádku nad Nisou“ s tím, že celková předpokládaná výše nákladů
na akci bude 10 904 313 Kč

— schválila poskytnutí daru ve výši 15 000 Kč Člověku v tísni, o. p. s.
— schválila vítězné pořadí uchazečů pro realizaci veřejné zakázky

Údržba zeleně města Hrádek nad Nisou 2016–2018 a schválila vítěz -
ného uchazeče (dodavatele) TV Facility Group, Praha 10 – Uhříně-
ves – nabídková cena vč. DPH 2 702 203 Kč

— schválila výběr zhotovitele akce s názvem „Rekonstrukce střechy 
ZŠ Donín II. etapa“ – pana Michala Raichla s nabídkovou cenou 
830 374,60 Kč včetně DPH

— vzala na vědomí dopis paní Ing. Zdeňky Jirkalové, kterým se vzdává
pozice vedoucí Odboru investic a správy majetku města ke dni 
31. 3. 2016. Vzala na vědomí a schválila organizační opatření prove-
dené tajemníkem městského úřadu od 1. 4. 2016, kdy jsou řízením
odboru pověření zaměstnanci odboru OIaSM, pan Jiří Palas pro 
investiční a technickou agendu odboru a paní Miroslava Karlíková
pro majetkovou agendu odboru.

33..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
3. mimořádná schůze rady města v roce 2016, konaná dne 23. dubna,
se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila Smlouvu o přijímání platebních karet při placení zboží a slu-

žeb a výpůjčce platebního terminálu s příslušenstvím se smluvní 
stranou Česká spořitelna, a. s.

— schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z Dotačního fondu 
Libereckého kraje pro rok 2016 v programu 4.4 – Program soutěže 
a podpora talentovaných dětí a mládeže na projekt Zlatá pětka 
mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
33..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
3. zastupitelstvo města v roce 2016, konané dne 23. března, se zabývalo
těmito záležitostmi:
— schválilo Statut Fondu rozvoje Václavic a Uhelné 
— schválilo Program podpory Fondu rozvoje Václavic a Uhelné pro rok

2016 (Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci) v souladu
s doporučením rady města a v souladu s platnou legislativou

— vzalo na vědomí odpověď na interpelaci zastupitelky MUDr. Pavlové
ve věci opravy propadlých míst v chodníku v ulici Gen. Svobody a na
interpelaci zastupitele p. Krejčíka – aktuální stav městského kamero-
vého dohlížecího systému a varovného povodňového systému ve
městě

— schválilo podání žádosti na akci Vybudování dětské skupiny v Hrádku
nad Nisou (v rámci Integrovaného regionálního operačního progra -
mu, výzvy č. 15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně
vyloučené lokality), a to v celkové předpokládané výši nákladů na
akci do 10 300 000 Kč a možnosti získání dotace ve výši až 85 % 
z uznatelných nákladů.

Termín příštího zasedání zastupitelstva města:

27. 4. 2016
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Ocenûní za spolupráci
Společnosti ASEKOL ve spolupráci s městem Hrádek nad Nisou byl 
udělen certifikát „Stuha cti“, Ruban ď Honneur, který je v rámci soutěže 
European Business Awards udělován společnostem, které jsou příkla-
dem úspěchu, inovace, vzorné obchodní etiky a mezinárodního 
myšlení. Odborná porota vybírá z více než 30 000 firem v rámci celé 
Evropské unie. Jedná se o jedno z nejprestižnějších ocenění v rámci 
obchodu. 

Děkujeme občanům města Hrádku nad Nisou, že se aktivně zapojují
do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení, toto ocenění
patří i vám všem!

Nov˘ mostek v Louãné
Zvláště obyvatelé Nové Loučné uvítali otevření rekonstruovaného
mostku v ulici Na Hrázi. Rekonstrukce začala v říjnu a stála 2,1 mil. Kč.

Rekonstrukce spočívala v opravě spodní části mostu a kompletní 
výměně nosné konstrukce. Nový most je 7,5 m dlouhý a 4,5 m široký,
plocha pod mostem je zpevněna kamennou dlažbou.

Ve dnech 24.–26. března se v Chrastavě již poněkolikáté sešlo více 
než 100 mladých dobrovolníků ze sborů Jednoty bratrské ČR. Na Velký
pátek 25. 3. 2016 několik skupin pracovalo v hrádecko-chrastavském 
regionu. Z toho dvě skupiny pracovaly na Grabštejně a v Hrádku nad 
Nisou.

Na Grabštejně dobrovolníci pomáhali s jarním úklidem okolí hradu,
přípravou dřeva a drobnou údržbou cest. Odměnou jim po celodenní
práci byla prohlídka hradu a vděčnost pracovníků hradu. 

V Hrádku spolu s klubem Vagón uklízela skupina mladých dobrovol-
níků svah pod Starým dvorem, a to za garážemi a v jejich okolí v ulici
Luční až po silniční okruh směrem k čističce odpadních vod. V hustém
křoví se našlo ledacos. Od hromady oblečení, pneumatik, autoskla, 
stavební suti, injekčních stříkaček, koberců, autosedaček, porcelánu 
a PET lahví až po ostatní domácí odpad. Díky spolupráci s Technickými
službami města Hrádek nad Nisou jsme byli vybaveni rukavicemi, asi 
40 pytli na odpad o objemu 120 l a dvěma kontejnery. To vše se podařilo
naplnit během pěti hodin práce. Nikdo z nás nečekal, že najdeme kou-
sek od centra tolik nepořádku. Nicméně to byla skvělá příležitost pro
naše město něco udělat. Rádi bychom tak chtěli poděkovat za spolu-
práci panu starostovi Josefu Horinkovi, panu místostarostovi Pavlu Far-
skému a panu Josefu Olšovi, který s námi již po několikáté spolupracoval
a zadal nám práci. Také děkujeme místním, kteří nás zásobovali teplým
čajem a kávou.

„Velice vám děkujeme za poskytnutí vaší pomoci, byli jsme přístupem
vašich mladých velice nadšeni a musím uznat, že i mile překvapeni.
Dobrovolnických brigád tu míváme vícero, všichni plní úkoly s chutí,
málokdy se však stává, že by si sami účastníci říkali o další práci. Práce
jim šla opravdu od ruky a my jsme za jejich výpomoc velice vděčni, 
jelikož před začátkem sezóny není nikdy času nazbyt a vždy se nějaká 
ta „ruka navíc“ hodí. Přeji vám všem a především „našim“ mladým bri-

gádníkům úspěchy, ale také, ať jim ten neutuchající elán a entusiasmus
zůstane. Vaši mladí se určitě neztratí,“ zhodnotila práci brigádníků Iva
Bártová, kastelánka státního hradu Grabštejn.

Patrik Müller

·ance pro areál Benaru
Své ročníkové práce představili studenti Technické univerzity v Liberci,
fakulty umění a architektury, katedry urbanismu, přímo v jedné z hal 
bývalého Benaru. Po většinu minulého semestru se studenti pod vede-
ním Ing. arch. Radka Suchánka zabývali navrhováním možností, jak
areál v budoucnu využít. Zdravotní středisko, byty, sportovní a kulturní
zázemí, propojení areálu s centrem města – to vše v několika variantách
odlišujících se už i v přístupu ke stávajícím budovám. Zachovat je? 
Zachovat jen část vnější podoby a vnitřní prostory zcela změnit? Nebo
přistoupit k rozsáhlým demolicím? 

Po prezentaci jednotlivých studií následovaly odpovědi na otázky 
z řad asi 45 přítomných obyvatel města a poté ještě prohlídka některých
prostor areálu. Výstava studentských prací je nyní k vidění v prvním
patře radnice, kde bude přístupna zhruba do poloviny června. Po celou
dobu bude možné názory a postřehy zapisovat do připraveného sešitu.
Rozhodování o budoucnosti jednotlivých částí areálu i o jeho celkové
podobě jistě nějakou dobu potrvá. Práce studentů Technické univerzity
mohou být inspirací a podnětem k zahájení diskuze.

Projekt hasiãÛ ãtyfi mûst 
dostal zelenou

Na podzim jsme podrobně informovali o projektu Čtyři města zachra-
ňují přes hranice. Města Hrádek nad Nisou, Liberec, Zittau a Herrnhut
spojila své síly a společně požádala o dotaci, díky které se zásadně zlepší
vybavení hasičských sborů v těchto městech. Dobrá zpráva přišla z mo-
nitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce
Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020. Projekt byl vybrán 
k realizaci a bude podpořen z prostředků Evropské unie. Jen hrádečtí 
hasiči díky němu získají vybavení v hodnotě asi 16 mil. Kč.

Do výbavy přibyde zcela nový požární vůz s kontejnerovým nataho-
vacím systémem s nosností 12 tun a s hydraulickou rukou. K vozu bude
patřit hasící kontejner, jehož nádrž může sloužit při likvidačních i obno-
vovacích pracích. Dále nákladní kontejner s plachtou pro přepravu 
a rozvoz humanitární pomoci a kontejner pro převoz sypkých materiálů
s možností přepravy smykového kolového nakladače. Výhodou bude
kompatibilita s vybavením libereckých hasičů, a tedy možná spolupráce
na úrovni využití techniky.

Bude vybudován protipovodňový přístřešek, kde bude uložen kontej-
nerový systém, nakladač, písek pro případné pytlování. Pořízeny budou
dvoukomorové pytle jako protipovodňové zábrany a dvě přenosné
osvětlovací soupravy s elektrocentrálou.

Jednota bratrská a klub Vagón pro na‰e mûsto
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Pomník v parku před ZŠ Lidická byl odhalen v roce 1932. O jeho zřízení
se postarali členové spolku Synové domova ve světové válce a měl pa-
mětníkům i dalším generacím připomínat 253 obětí první světové války
z Hrádku nad Nisou a okolních obcí. Slavnosti tehdy podle dobové foto-
grafie přihlížely stovky lidí. Po druhé světové válce byl tak jako spousta
jiných pomníků poškozen. Když došlo na konci devadesátých let k jeho
opravě, byl už věnován obětem všech válek. 

Na únorovém zasedání zastupitelstva města představil student 6. roč-
níku fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci Marek
Prchlík ideu vrátit pomníku původní podobu. 

„S kolegy z Klubu vojenské historie se zúčastňujeme pietních akcí 
po celé republice a mnohdy i v malých obcích se o podobné pomníky
vzorně starají, chápou je jako součást historie obce. Pomník v parku před
školou byl zajímavý už jen tím, že na třech deskách uváděl konkrétní
jména obyčejných lidí, kteří v našem městě žili a jsou spjatí s poměrně
klíčovou historickou událostí. Dnes díky minulým desetiletím málokdo
ví, komu byl pomník původně věnován,“ vysvětluje Marek Prchlík. Díky
iniciativě Marka Prchlíka, Martina Nešetřila, Rudolfa Říhy a díky podkla-
dům od Tomáše Tótha byla připravena jednoduchá dokumentace 
obnovy pomníku, která může být základem k debatě o jeho možné 
podobě. 

Už jen při zběžném pohledu na jmenný seznam z kamenných desek
je patrné, že pomník byl věnován všem obětem bez rozdílu národnosti.

Samotné jméno samoz-
řejmě o skutečné přísluš-
nosti k národu vypovídá
jen částečně, přesto se
zdá, že poměr českých 
a německých jmen na
pomníku zhruba odpoví-
dal poměru obyvatel 
v Hrádku: asi 10 % pří-
jmení bylo českých, asi
90 % německých. 

Na vrcholu pomníku
byl v době jeho odhalení
symbol tzv. Železného
kříže, spojeného původ -
ně s pruským vyzname-
náním, udělovaným po-
prvé v roce 1813 a pak
během dalších váleč-
ných konfliktů. 

Součástí rekonstrukce
pomníku do původní
podoby by byla i vý-
měna stávajícího oplo-
cení, které je potřeba, 

ale mohlo by mít důstojnější podobu. U vstupu k pomníku by potom 
našla místo novodobá deska s nápisem Obětem válek.

„V souvislosti s obnovou původní podoby pomníku bychom rádi
znovu vydali brožuru, která k jeho odhalení byla vydána. Věříme také, že
se podaří ještě další informace dohledat, protože s obnovou pomníku je
spojeno i určité badatelské úsilí,“ dodává Marek Prchlík.

Vít Štrupl

Námût k debatû: podoba pomníku
Obûtem válek
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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

Pan učitel Luboš Lachman jezdí do Hrádku nad Nisou pravidelně 
třetím rokem. Střídá směr z Jablonce, kde bydlí, a z Osečné, kde má 
chaloupku. A do Hrádku jezdí hlavně za svými žáky z pobočky Základní
umělecké školy v Liberci, která byla založena v září roku 2013. Nastupo-
val po panu učiteli Himmelovi, který působil v hudební školičce, díky
které byla výuka hudby v Hrádku v roce 2007 obnovena. Jak pan Luboš
Lachman v žertu přiznává, při první cestě do Hrádku si na mapě kon-
 troloval, kudy pojede. Jak se ale dozvíte v rozhovoru, jeho vztah k městu 
a obyvatelům se rychle změnil. Letos v lednu dostal pan učitel Lachman
ocenění za vedení pobočky ZUŠ v Hrádku nad Nisou a mimořádné 
úsilí, které dětem věnuje. A věří, že cesta k hrádeckému orchestru je ote-
vřená.

Do Hrádku nad Nisou jezdíte od chvíle, kdy zde začala výuka
hudby probíhat pod ZUŠ Liberec. Děti učíte první krůčky se zob-
covou flétnou, ale na dalších školách také vedete žáky, kteří už
zdatně ovládají klarinet. Jakým hudebním nástrojem jste začal
vy jako dítě? A na jaké nástroje dokážete zahrát dnes?
Začínal jsem stejně jako ostatní na flétničku. Velice rychle jsem ale přešel
na klarinet a už v 10 letech jsem hrával se svým dědou harmonikářem po
místních hospodách. Na Vojenské hudební škole v Roudnici nad Labem
jsem vystudoval vedle hry na klarinet také fagot. Tento nástroj jsem si ob-
líbil natolik, že jsem na něj pokračoval ve studiu na Pražské konzervatoři
u prof. Jiřího Formáčka. První moje profesionální krůčky vedly do Ústřední
hudby armády Praha, se kterou jsem na postu 1. fagotisty – koncertního
mistra – projel snad celou Evropu. Po osmi letech jsem z armády odešel
a 10 let strávil na koncertních pódiích jako fagotista Pražského dechového
tria, které jsme společně s kolegy hobojistou a klarinetistou v roce 1991
založili. S tímto tělesem jsem mimo jiné navštívil také 2krát Japonsko –
Tokio a Ósaku. 

Ke klarinetu a fagotu jsem si postupně přidal ještě saxofon a před 
devíti lety také basklarinet. 

Zvláště v počátcích hry na hudební nástroj je potřeba spousta
trpělivosti jak začínajících hudebníků, tak jejich učitelů i rodičů.
Kde ji pořád berete? Nebylo by jednodušší užívat si radosti 
z hudby s muzikanty, kteří už umí?
Víte, hudby na té, snad mohu říci, nejvyšší úrovni jsem si užil dost v or-
chestru po studiích a v Pražském dechovém triu. Podíval jsem se do světa
a splnil si mnoho uměleckých tužeb a snů. Učení jsem vždy vnímal přede-
vším jako možnost předávat ostatním kousek z toho všeho, co jsem se 
naučil. Zjistil jsem, že mě právě to „předávání“ hudebního umu nesku-
tečně baví. Díky tomu patřím mezi ty šťastné lidi, kterým se práce stala
velkým koníčkem a posláním.  

Dokážete odhadnout, kolik dětí už jste vyučoval?
To si netroufnu. Ale za 25 let to už budou celé generace. Začínají mi 
pomalinku vodit ratolesti svoje. 

A máte nějaké žáky, kteří se hudbě věnují profesionálně nebo
dosáhli nějakých velkých úspěchů?
Největší radost mám z několika absolventů, kteří se úspěšně zařadili do
těch nejlepších regionálních Big Bandů, orchestrů a kapel. Pro mě je asi
charakteristické, že právě proto, že jsem si prošel dvacetiletou řeholí 
profesionálního hudebníka, studuje mi na Pražské konzervatoři aktuálně
teprve první můj žák. Nikdy jsem ambice vychovávat profesionální mu-
zikanty neměl a nemám. Jde mi spíš o radost z muzicírování a praktické
hraní v orchestrech a kapelách různých žánrů. 

V Hrádku nad Nisou jedna generace muzikantů až na několik
výjimek chybí, protože zde hudební výuka nebyla. Vidíte nějaký
rozdíl mezi novými počátky výuky a v současnosti?
Před třemi a půl lety to byla pro mě naprosto nová situace. Nikdy jsem
dřív neučil malé děti ve věku 5–7 let. Takže jsem se za pochodu „učil“ 
s nimi. Také jsem se nikdy nemusel zabývat speciální pedagogikou. To vše
pro mě bylo nové a svým způsobem krásné, obohacující. Naštěstí rodiče
mých žáků rychle pochopili šanci, která se jejich dětem otevřením po-
bočky ZUŠ otevřela. S většinou z nich dnes mám přátelský vztah, čehož
si nesmírně vážím. 

Dnes už přicházejí zájemci o výuku, kteří naši třídu znají z četných 
koncertů.

Kam ještě by se podle vás dala výuka hudby v Hrádku posunout? 
Pro naši pobočku se začínají rýsovat nové prostory. Za tuto snahu mi 
dovolte poděkovat vedení města, ZŠ T. G. Masaryka, kde působíme, 
a našemu panu řediteli ZUŠ. Věřím, že díky jejich společnému úsilí se vše
podaří a já budu moci od září rozšířit svoje působení ze 2 na 3 dny a moje
kolegyně, která vyučuje hru na klavír a hudební nauku, získá také svoji
vlastní třídu. Všem zúčastněným držím palečky, aby se vše podařilo. Můj
„sen“ pro Hrádek? Rozšířit postupně výuku o hru na housle a třeba 
jednou založit malý komorní orchestr. Před 11 lety jsem v Jablonci nad 
Nisou založil Jablonecký komorní orchestr. Ten letos pro nedostatek hráčů
právě na smyčcové nástroje končí. Takže kdoví… První velký počin už 
je na světě – na Hrádeckém divadelním jaru se představí zbrusu nové 
těleso – Hrádecké klarinetové kvarteto ve složení tři klarinety a basklarinet.

Vaše zkušenosti s výukou hudby jsou dlouholeté, a tak můžete
porovnávat. Je něco, co Vás v Hrádku překvapilo?
Jednoznačně vřelé vztahy, neuvěřitelná podpora ze všech stran a úžasné,
nadšené děti. Cítím se už dlouho jako jeden z vás, jsem tady doma. 

Ponechme už stranou výuku hudby. Kde realizujete vaše 
hudební představy? Působíte v nějakém hudebním tělese?
To je další moje radost. Nikdy jsem nepřestal aktivně hrát, koncertovat.
Hudba je prostě moje láska. Před devíti lety jsem založil se svými býva-
lými žáky Jablonecké klarinetové kvarteto, se kterým pravidelně koncertně
vyjíždíme mezi posluchače s klasickou a swingovou hudbou. Se svojí sou-
časnou jabloneckou žačkou, libereckým žákem a některými hráči mého
orchestru hraji v libereckém komorním orchestru Regnis. Tam je to 
doslova srdeční záležitost – společenství úžasných lidiček a muzikantů.
Už se těším, až se se mnou do hudebního života zapojí moji nejlepší sou-
časní hrádečtí žáci. 

Od flétniãky k orchestru
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Noc s Andersenem
Za Malou mořskou vílou, kterou Hans Christian Andersen napsal před
180 lety, se letos vydaly děti v městské knihovně při 16. ročníku Noci 
s Andersenem. Dvacet mladých čtenářů se klasické pohádce věnovalo
dlouho do noci, možná spíše do časných ranních hodin. A samozřejmě,
že přitom dostalo možnost poznat různá dosud neobjevená zákoutí 
knihovny. Letošní Noc s Andersenem připravila Brána Trojzemí ve spo-
lupráci se ZŠ T. G. Masaryka a o. s. Hádě, velké poděkování za realizaci
patří hlavně Hance Prchlíkové, Ivě Vávrové a Katce Maryškové.

Îena za pultem vyprodala
Besedu

V představení Žena za pultem 2 Pult osobnosti, odkazující svým názvem
k seriálu z let sedmdesátých, ale hledícím spíše do budoucnosti, se 
v Hrádku nad Nisou podruhé ukázali Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Tento-
krát ve dvojrolích, při kterých se na pódiu střídaly prodavačka Jiřina s její
kamarádkou Hankou a manžel Pepa se synem Kájou. V DK Beseda na-
konec zůstalo jediné volné místo, a tak doufáme, že stejně úspěšné bude
i podzimní představení. Do kalendáře si můžete poznamenat: Tři muži
na špatné adrese (Karel Heřmánek, Zdeněk Žák, Antonín Procházka,
Jana Šulcová ad.), DK Beseda 21. října od 19 hodin.

Schubertova vila se má
ãím chlubit

V rámci akce Brány památek dokořán byly v Hrádku nad Nisou zpřís-
tupněny dva objekty: podstávkový dům Koník a Schubertova vila.
Zvláště vila, kterou si nechal postavit ředitel sousední továrny Hermann
Schubert, přilákala hodně zájemců, kteří mohli prozkoumat řadu auten-
tických detailů, dochovaných i po více než devadesáti letech od dokon-
čení vily. Zvenčí jsou to hlavně původní okna, žaluzie, mříže, svítidla,
zdobené okapy, uvnitř pak schodiště, mramorový krb, původní dveře 
a kování, vestavěné skříně, roletové mechanismy a štukové stropy. 

Podstávkový dům Koník bude znovu otevřen v rámci Dne otevřených
podstávkových domů 29. května.

Recitaãní pfiehlídka pro
Ostrov Ïivota

Letos už pošesté proběhla v Bráně Trojzemí recitační přehlídka, do které
se přihlásili žáci a žákyně ze ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Lidická a poprvé také
ze školky, konkrétně z Loučné. Před sálem zaplněným tak, že už ani
místa k stání nebyla, postupně vystoupilo 52 dětí. 

Pořadatelé ze ZŠ T. G. Masaryka, o. s. Hádě, DDM Drak a Brány 
Trojzemí po skončení letošní přehlídky přemýšlí, co dál. Z původně 
komorní soutěže se stala velká přehlídka. Zájem dětí o recitaci básní těší,
a tak můžeme slíbit, že najdeme takové řešení, aby si všichni zájemci –
recitátoři i diváci – mohli přehlídku nerušeně užít.

Už dopředu bylo avizováno, že dobrovolné vstupné bude opět 
předáno Ostrovu života. Pro účely hrádeckého sdružení, bylo vybráno 
3 961 Kč.
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V HRÁDECKU před 10 lety
Osud Azylu se naplnil
Když jsme připravovali do minulého HRÁDECKA článek o Azylu, chysta-
ném snesení krovu a zabezpečení zdiva, nevěděli jsme, že vše bude za
pár dní jinak. Jistě, dalo se to tušit. Letošní dlouhá zima byla pro Azyl 
poslední.

Možnost, že by budova Azylu byla ještě zachráněna, vzala za své v pá-
tek 21. dubna. Několik minut před devatenáctou hodinou se zřítilo
druhé nadzemní podlaží severní zdi a s ní i větší část krovu. 

Debaty o šetrném snesení krovu a záchraně maximálního množství
jeho částí vzaly za své. Ještě v pátek 21. dubna dopoledne bylo pracov-
níky Národního památkového ústavu vydáno rozhodnutí o strojním 
snesení krovu. Samovolná destrukce ale přišla dříve.

V sobotu dopoledne proběhlo další jednání starosty města Martina
Půty, vedoucího odboru rozvoje města a správy majetku Ing. Petra
Kumpy, vedoucí stavebního odboru Ing. Jany Nygrínové, Mgr. Kolka 
z Národního památkového ústavu a statika Ing. B. Pecha. Bylo rozhod-
nuto o urychleném odstranění krovu a staticky narušených částí zdiva.

V neděli od devíti hodin začala s odstraňováním krovu firma Strabac,
jejíž technika a pracovníci byli téměř okamžitě k dispozici. Na práce do-
hlížel jak statik, tak zástupce památkářů. V odpoledních hodinách bylo
odstraněno zdivo druhého podlaží. 

O dalším postupu zatím není rozhodnuto. Národní památkový ústav
se úplné demolici brání. Další vyklízecí práce by měly být podle vyjá-
dření pracovníka NPÚ prováděny s minimálním využitím techniky. Po
prohlídce torza Azylu statikem bylo ale konstatováno narušení zdiva 
nebezpečnými trhlinami. Ve střední části objektu jsou klenby pouze při-
lepeny, nikoliv zavázány, narušeno je i pojivo zdiva. Na základě těchto
skutečností vyloučil statik nástavbu dalšího podlaží na stávající zdivo 
a z bezpečnostních důvodů i jakoukoliv sanaci stávajícího zdiva.

K případné celkové demolici musí vydat souhlas příslušný orgán státní
památkové péče, kterým je Odbor životního prostředí Magistrátu města
Liberec. O souhlas požádá Stavební obor MěÚ v Hrádku nad Nisou. 

Je potřeba dodat ještě jeden zásadní fakt: I když názory obyvatel
města přihlížejících demolici byly celkem jednoznačné, je potřeba 
postupovat podle zákona a tedy rozhodnutí příslušných orgánů. Obě
budovy Azylu jsou stále na seznamu památek chráněných státem. 

Na stavu budovy Azylu č. p. 65 a 66 se podepsala nevydařená priva-
tizace z počátku devadesátých let. Dvě budovy bývalého zámečku byly
ve špatném stavu již na konci osmdesátých let. Již tehdy byl sice zpraco-
ván plán rekonstrukce, avšak nebyl schválen památkáři. Noví majitelé
hodlali využít tehdy oblíbených zájezdů zahraničních turistů, kteří 
obvykle v Čechách jednu noc přespávali, a vybudovat zde hotel. Jenže 
z jejich plánů sešlo a budova byla nakonec použita jen jako garance 
pro získání úvěru, který si její majitelé vzali. Navíc za zprivatizovanou 
budovu nikdy nezaplatili.

Město, i když budovy nebyly jeho, se snažilo získat peníze na opravu.
Všechny projekty ale byly zamítnuty. Až po dlouhé době se podařilo 
získat obě budovy zpět do majetku města od obou majitelů na základě
dohody. Stalo se tak hned po zaplacení úvěru, který byl touto stavbou

garantován. Léta neudržování ale špatný stav budov změnila v katastro-
fální. Město nechalo provést v roce 2000 statický, stavební a mykologický
průzkum a znovu se snažilo získat velký objem finančních prostředků,
který byl k rekonstrukci potřeba. 

Zatímco sousední budova byla rekonstruována a přeměněna na byty
dokončené v roce 2002, druhou budovu se zachránit nepodařilo. 
Podepsalo se na ní i to, že se léta nepodařilo sblížit zájmy památkářů 
a města.

V městské kronice v roce 1925
Od 1. dubna bude Hrádek světelnou a motorovou elektrickou energií 
zásobovat elektrárna Andělská Hora – majetek města Liberec. Jelikož
smlouva s elektrárnou v Olbersdorfu skončila a Hrádek se svým okolím
a svým průmyslem potřebuje hodně elektrické energie, snažila se jak
elektrárna Olbersdorf, tak i Andělská Hora získat Hrádek jako odběra-
tele. Elektrárna Olbersdorf dodávala Hrádku elektrický proud od r. 1910.
Po protahujícím se jednání bylo docíleno, že Andělská Hora stanovila
Hrádku velmi nízkou cenu za el. proud.

Ve středu, 31. března v noci ve 24 hodin, skončila dodávka elektrického
proudu z elektrárny v Olbersdorfu. Všichni, kteří se této dějinné změny
chtěli zúčastnit, seděli při svíčkách, protože teprve 1. dubna v 0.25 ho-
din byl el. proud poprvé přiveden z Andělské hory. Přerušení a přepnutí
trvalo 25 minut.

Psalo se…

Fotohádanka
Každý den jsme nuceni opakovat spoustu činností. Co děláme často, 
děláme mnohdy automaticky. A když něco děláme automaticky, snadno
ztrácíme pozornost. Stejně tak ji ztrácíme v místech, kudy denně pro-
cházíme. Připravili jsme si proto řadu hádanek, které budeme podle
možností uveřejňovat v HRÁDECKU. Dnes zveřejňujeme první – detail
prvku jednoho z domů v Hrádku nad Nisou. Úkol je napoprvé poměrně
jednoduchý. správnou odpověď zveřejníme v dalším čísle, spolu s novou
hádankou.
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Zvyky a tradice 
regionu Trojzemí

Nevím, jestli jste si 1. dubna, tedy na „apríla“, z někoho vystřelili tak, 
jako to dělali již naši předkové, když se posílali pro muší či komáří sádlo
nebo kohoutí vejce, či zaječí peří. Učňové řemeslníků museli v tento 
den vyrábět mezery v žebříku a bubliny do vodováhy. Zda toto žertování
vychází z radosti nad příchodem jara nebo od toho, že se v tomto 
období slavil v některých zemích před přijetím gregoriánského kalen-
dáře Nový rok, se asi nedovíme. Do souvislosti se dává i s tím, že v tento
den předával panovník vládu na jeden den svému šaškovi, který vydával
„popletená“ rozhodnutí. Nás tady v Trojzemí může přivést do rozpaků
například to, že polský název pro duben je „kwiecień“, což nám zní 
jako náš květen, a tak máme při domlouvání termínů o zábavu posta-
ráno. 

Kdo z vás by neznal pořekadlo vážící se k datu 24. dubna – Na sva-
tého Jiří vylézají z děr hadi a štíři. Podle pověry vznikl proslulý český 
granát z dračí krve. Patron rytířů sv. Jiří otvírá bránu jaru. V tento den se
vyháněl dobytek na pastviny a také to byl den, kdy majitelé vesnických
usedlostí odváděli vrchnosti rentu za půdu. Lidé věřili, že se v tento den
otvírá zem a bylo zakázáno pít vodu ze studní, protože prý byla po zimě
otrávená, a tak lidé ochotně v tento den pili jen pivo. Na druhou stranu
však bylo dobré se na svátek sv. Jiří vykoupat poprvé venku v potoce,
řece či rybníku, neboť to dodávalo sílu a zdraví.

Čarodějnice
Z 30. dubna na 1. května nastává Filipojakubská neboli Valpuržina noc
(abatyše Walburga byla zaměřená na čarodějnice). Této noci se podle ní
prý otvírají hlubiny země a nečisté síly mají větší moc. Pokud se před
nimi chcete obránit v duchu lidových zvyklostí a zamezit jim vstup do
domu a chléva, tak práskejte bičem, střílejte nebo tlučte železem nebo
dřevem, protože nemají rády hluk. Obložte dům drny, plevami nebo pís-
kem do tvaru ochranného kruhu. Nad dveře a vrata udělejte kříž nebo
kruh a před dveře nasypte písek, protože čarodějnice musí spočítat
všechna zrnka, a než se jí to podaří, bude ráno a čarodějnice ztratí svou
moc. Dobrou zábranou jsou prý také nastražené vidle, koště nebo 
pichlavé trní. A vzpomeňte také na Marii Terezii, která ukončila pálení
čarodějnic.

Pálení ohňů v tento den je zvyk mnohem starší, protože v tuto noc 
se lidé opravdu báli, zůstávali doma za zavřenými dveřmi a okenicemi.
Pálení ohňů bylo typické pro období kolem letního slunovratu, tedy na
sv. Jana Křtitele. Kromě spálení čarodějnice vyhazovali chlapci hořící koš-
ťata do výšky, aby zasáhli čarodějnici, která letí tmou nad jejich hlavami,
anebo pouštěli ze svahu hořící kola slámy. Naši polští a němečtí sousedé
zde v Trojzemí pálení ohňů v tento den nedrží v takovém rozsahu jako
my, o to více však oproti nám zapalují ohně na sv. Jana.

Až tedy příště budete držet v ruce šperk s českými granáty, vzpomeňte
na háďátka a dračice od svatého Jiří, a vy, kteří se na konci měsíce pře-
vléknete do kostýmu čarodějnického, dejte pozor, ke kterým stavením se
přiblížíte, přátelé zářících jisker a nápojů ohnivých. 

Hedvika Zimmermannová

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

Životní výročí

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

70 let Věra Bobvošová, Jana Čermáková,
Živko Petkov

80 let Jindřiška Straková
82 let Zdeňka Hanicová
83 let Helena Nevyhoštěná, Miroslav Malý
84 let Josef Hreha
85 let Vilibald Bouček, Helena Chlumová
86 let Zdenka Novodvorská, Hildegarda Jínová,

Milena Dvořáková
87 let Soňa Procházková
89 let Jiří Malý
90 let Josef Bláha
91 let Františka Černohubová

Dne 26. 2. 2016 byli v obřadní síni radnice uvítáni 
noví hrádečtí občánci Jan Krupka, Vojtěch Barůšek, 

Jakub Zimovčák, Daniel Zoubek, Albert Urban, 
Nikol Beranová,Claudia Suciu, Nela Benešová, 

Tereza Hrudková, Sofie Matoušková, Dominik Vild, 
Denis Tellez.

Marie Zimová, matrikářka

Nové tabule informují 
o zajímavostech ve mûstû
Prozatím na osmi místech ve městě jsou umístěny kovové stojany s tabu -
lemi, na kterých turisté i obyvatelé města najdou texty, historické foto-
grafie nebo třeba plány, představující konkrétní místo. Na další místa
budou stojany s tabulemi nainstalovány ještě než se rozjede nová turis-
tická sezóna.

K Trojmezí a mokřadům přibyly tabule například u Chrámu Pokoje, 
u sochy sv. Josefa na Žitavské ulici, u křížku v Oldřichově nebo u býva-
lého Ovčího mostu. Tabule mají jednotnou podobu, jsou jen barevně
odlišeny. Technické památky mají petrolejovou barvu, historické hně-
dou, přírodní zajímavosti zelenou a obecné zajímavosti modrou. Texty
jsou česko-německé, na Trojmezí přibyla ještě polština.

Majitelé chytřejších telefonů a datových tarifů mohou využít QR
kódů, které se nacházejí na každé tabuli. Díky nim se dostanou k dalším
informacím k danému místu, které jsou uloženy na internetu. Je zde 
například rozšířená galerie historických fotografií, u některých míst 
panoramatická prohlídka, videa nebo audiozáznam textu. Systém je
koncipován tak, aby byl do budoucna dále rozšiřitelný.

V. Štrupl



94. ãíslo, 
duben 2016tipy na výlety

Duben přináší aprílové počasí a stejně pestrá, jako je střídání přírodních
jevů, je i dubnová nabídka akcí v našem okolí. Koncerty, mimořádné
prohlídky, historie, divadlo, záhady... Stačí si jen vybrat. Užívejte krásné
jarní dny plné kulturních zážitků! 

13. duben – Manželský čtyřúhelník – kino Chrastava
V hlavních rolích komedie ze života vás budou bavit Dana Homolová,
Michaela Badinková, Daniel Rous a Martin Kraus. 

14. duben – Michal Pavlíček a Monika Načava – Divadlo F. X.
Šaldy
Obdivovaný kytarový mág a jedna z nejslibnějších zpěvaček české alter -
nativní scény přelomu století. Dvojici doprovodí Smyčcové kvarteto
Pavla Bořkovce.

15. duben – Horkýže Slíže – Eurocentrum Jablonec
Koncert punkrockerů ze slovenské Nitry v rámci jarního turné.

16. duben – Mezinárodní den památek a historických sídel
Hrad Grabštejn – přednáška o Jiřím Mehlovi, interaktivní prohlídka pro
dětské návštěvníky

Zámek Lemberk – procházka s povídáním zaměřeným na výročí 
260 let od zahájení sedmileté války a mimořádně přístupná věž

Hrubý Rohozec – Putování za renesancí – prohlídky zaměřené na sta-
vební vývoj objektu, mimořádně si budete moci prohlédnout zámek od
sklepa až po půdu.

16. a 23. duben – Po stopách Jantarové komnaty – zámek 
Frýdlant
Prohlídka vás zavede do míst, které hledači pokladů prozkoumali v sou-
vislosti s hledáním pokladu, a osvětlí jim skutečnou pravdu o Jantarové
komnatě na Frýdlantě. (Na prohlídku je nutná rezervace).

19. duben – Robert Křesťan a Druhá tráva – Lidové sady 
Liberec
Přední česká kapela, která se během let odchýlila od původního moder-
ního bluegrassu k nadžánrovému výrazu, slaví 25 let...

22. duben – Superhero Killers – KC 101010 Vratislavice
Slavné hity Bruno Marse, Beyoncé, Michaela Jacksona, Steveho Won-
dera a dalších ve vlastním nadupaném aranžmá plném funky, pop a
soul rytmů. 

22.–23. duben – Bitva u Liberce – Liberec a Sportovní areál Vesec
Připomínka bitvy z roku 1757, ukázky postavení Rakouských dělostřelců
na Keilově vrchu, na Benešově náměstí velitelský stan, ukázka ležení, 
vojenského výcviku, vozatajstva, jezdectva a velká výstava o Bitvě u Li-
berce v časové ose sedmileté války. Na Nerudově náměstí dobový 
vojenský lazaret s ukázkou tehdejšího zdravotnictví a představení novo-
dobých archeologických nálezů. V sobotu pak proběhne rekonstrukce
bitvy ve sportovním areálu Vesec s celodenním doprovodným progra-
mem. Akce se účastní vojáci z České republiky, Polska i Německa. 

29. duben – Michal Hrůza s kapelou – Divadlo Jablonec
Koncertní akustické turné „Hrůza v divadle“ představí Michalovu tvorbu
i písně z nového alba. 

30. duben – Český ráj dětem – Turnov – Sedmihorky
13. ročník zahájení turistické sezóny v Českém ráji v rámci hry „Za po-
věstmi Českého ráje“. Pro děti je připravené soutěžní putování s posta-
vami z českorajských pověstí. Cestou děti mohou zhlédnout divadelní
představení a plnit zajímavé úkoly. Trasa vede z Lázní Sedmihorky Hru-
boskalským skalním městem. Končí v areálu Autokempu Sedmihorky,
kde následuje bohatý kulturní program a řada soutěží. 

Věra Baumgartnerová

Pozvánka k sousedÛm

Tip na v˘let
Dnešní Tip na výlet se bude líbit především vyznavačům pěnivého
moku. To jsme ostatně v Čechách skoro všichni, ale věřím, že ani ti, kteří
pivu neholdují, nebudou z výletu do Frýdlantu zklamaní.  

Pivovar Frýdlant
Naše kroky povedou do zámeckého pivovaru, jehož počátky sahají 
ke konci 14. století, kdy se v něm vařilo pivo pro potřeby zdejšího hradu.
O dvě století později se ovšem kvůli lepší dostupnosti přírodních zdrojů
přestěhoval do podhradí na břeh řeky Smědé. Nejstarší dochované
plány pivovaru, které se podařilo najít, zachycují jeho stav z roku 1817. Od
té doby areál prošel řadou oprav a přestaveb. Na přelomu 19. a 20. sto-
 letí patřil k nejvýznamnějším pivovarům v Rakousku–Uhersku. V roce
1900 vyprodukoval neuvěřitelných 128 000 hl piva! Během dalších 
ob dobí se produkce snižovala a osud pivovaru zpečetila poválečná kon-
fiskace, kdy připadl státu. V roce 1949 se rozhodlo o jeho uzavření. Poté
se využíval k uskladnění zeleniny.

Na lepší časy se Zámeckému pivovaru začalo blýskat v roce 2010, kdy
ho koupila soukromá společnost s velkými plány na jeho obnovu. První
uvařené pivo mohli zájemci ochutnat v roce 2013. O rok později pro-
běhlo slavnostní otevření pivovaru. Dnes si tu můžeme nejen dát skvělé
pivo, kterého se tu vaří hned několik druhů, ale také si znovuzrozený 
pivovar prohlédnout. A je na co se dívat a co obdivovat! Rekonstrukce
celého areálu probíhá velice citlivě s ohledem na jeho historii a staré 
stavební postupy. O tom, že pivovar znovu ožívá, svědčí i řada hojně 
navštěvovaných kulturních akcí, které se tu pravidelně pořádají.

Frýdlantský pivovar má ambice stát se lákavým turistickým cílem v re-
gionu. Důkazem, že se mu to daří, je i nedávné vítězství v soutěži o nej-
lepší turistickou atraktivitu, kterou vyhlašuje agentura CzechTourism.
Bodoval v kategorii Fénix: znovuzrozený projekt a soutěž vyhrál i jako
absolutní vítěz v hlasování veřejnosti. Jestli oprávněně, o tom se můžete
přesvědčit sami. Pivnice v areálu pivovaru je otevřená každý den odpo-
ledne. Na prohlídky je ale nutná rezervace. 

Zdroj: /www.pivovar-frydlant.com/Věra Baumgartnerová
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Víte, co je ringo?
V sobotu 2. 4. 2016 odjelo 14 dětí ze Cvičení Lída do Liberce na turnaj 
v ringu. V TJ Rochlicích se utkala tříčlenná smíšená družstva s protihráči
z TJ Jiskra, SK 3D Doksy a TJ Rochlice. Ringo se hraje s gumovým krouž-
kem o průměru 15 cm. Tříčlenná družstva chytají, plynule zpracovávají
a odhazují rukou přes síť gumový kroužek na stranu soupeře tak, aby 
nemohl být vrácen. Velikost hřiště je 8 x 16 m, síť ve výšce 243 cm. 
Podobně jako u volejbalu musí být kroužek odhozen přes síť po dvou
dotecích a hra končí po dosažení 15 bodů. 

V mladších žácích vybojovalo 2. místo družstvo Ringáči ve složení
Rostik Patočka, Eliška Křenková a Sandra Doležalová.

Ve starších žácích bralo 3. místo družstvo Opičáci ve složení Tomáš
Křenek, Míra Janeček a Pepa Straka. V dorostu 2. místo získali hrádečtí
Kati Kačka Havlová, Tereza Arteňuková a Sofie Tůmová.

Každé družstvo obdrželo diplom a sladkou odměnu.

Nejmlad‰í Ïactvo opût 
pfiivezlo medaile

Nejmladší žáci Cvičení Lída – Hrádek z. s., se zúčastnili soutěže Nej-
mladší zdatné žactvo, konané dne 3. 3. v tělocvičně TJ Rochlice. Mezi 
63 účastníky z 6 tělovýchovných jednot bylo 20 hrádeckých. Děti soutě-
žily v kopu na branku, v hodu do bedny, v hodu obručí na kužel a běhu
překážkovou dráhou na čas. V mladších žákyních I (narozených
2012–2013) se umístila na 2. místě Klotylda Jiráková. V mladších žácích
II (narozených 2010–2011) skončil na 1. místě Adam Kučera a hned za
ním Toník Feix. A v mladších žácích III (narozených 2008–2009) byl na
2. místě Šimon Jirák. Každý účastník obdržel sladkou odměnu, keramic-
kou medaili a vítězové diplom.

1. roãník Mezinárodního
festivalu sportu

V sobotu 6. 4. 2016 proběhl v Bogatyni 1. ročník Mezinárodního festi-
valu sportu. Soutěžilo se v prostorách škol a nabídka sportovních zážitků
byla vskutku veliká. Od plavání přes fotbal, stolní tenis a soutěží pro
před školáky až po silové sporty, bowling-kuželky a mnoho dalších disci-
plín a ukázek sportů. Hrádecká delegace se rozhodně nedala zahanbit.
Startovali jsme ve stolním tenise a bowlingu a vyhráli, co se dalo. V ka-
tegorii žáků vyhrál Martin Taubr, v kategorii juniorek Beata Brigantová,
v kategorii juniorů byl první Josef Kutifel a na druhém místě Erik Mareš. 

Hrádecký stolní tenis pod vedením pana Tacince se má tedy čím chlubit.
A v bowlingu obsadil první místo pan Jiří Havel. Bogatynia chce tyto
sportovní hry pořádat i v příštích letech, tak nepodceňte přípravu, ať se
máme příště zase čím pochlubit.

Dûti v Hrádku trénují 
volejbal!

Je tomu tak. Zní to až neuvěřitelně. Snažili jsme se dopátrat, kdy tomu
tak bylo naposledy, ale nepodařilo se nám to. O to jsme raději, že jsme
dětem tuto možnost mohli nabídnout. Ale hezky od začátku.

Již několik let jsme my, členové Volejbalového klubu Hrádek nad 
Nisou diskutovali téma generační obměny, která stojí před námi. Roky
přibývají a nám bylo čím dál tím víc jasné, že musí nastat změna. A tak
jsme moc rádi, že od 2. března 2016 můžeme hrádeckým dětem a dě-
tem z přilehlého okolí nabídnout možnost naučit se tuto krásnou hru.
Každou středu od 17.30 do 19.00 v místní sokolovně probíhá trénink dětí
ve věku od 8 do 15 let. Ano, věkové rozpětí je celkem široké, ale díky 
dostatečnému počtu trenérů se nám podařilo vytvořit systém, který je
pro všechny vyhovující. Základem pro naše tréninky nám je současná 
iniciativa Českého volejbalového svazu, a to minivolejbal v barvách.
Tento způsob přípravy umožňuje už od útlého věku děti postupně 
přivykat na složitější prvky v tomto sportovním odvětví. Začínáme se 
žlutým volejbalem, který vlastně představuje starou dobrou známou
přehazku, dále pokračujeme přes oranžový, červený, zelený až k mo-
drému minivolejbalu, který se vyznačuje plynulým hraním míče a je
vlastně finální přípravou na přestup do žákovské kategorie a „velkého“
šestkového volejbalu.

Naše tréninky samozřejmě nejsou jen o volejbale. To už děti poznaly.
Snažíme se dětem vštípit základní pohybové a koordinační dovednosti,
které budou využívat později v dalších barvách minivolejbalu a dou -
fejme pak i třeba v žákovské kategorii.

Trénovat, trénovat, trénovat. Tak přesně o tom to nebude. Cílem na-
šich tréninků je především nadchnout naše děti pro volejbal a sport jako
takový. V současné době máme zapsáno 46 dětí. Tréninky nám navště-
vuje v průměru kolem 32 dětí, což je pro nás velký úspěch a velmi si toho
vážíme. A proto chystáme pro děti spoustu zajímavých akcí. Krom jiného
jsou to návštěvy turnajů pořádaných v jiných městech, např. v Rum-
burku a v Liberci. I my sami budeme pořádat turnaje. Na první se 
mohou naše děti těšit již v květnu. A to ještě není konec. Snad nám bude
počasí přát, pokud ano, chtěli bychom dětem nabídnout možnost využít
pro červnové tréninky náš areál plážových sportů na Kristýně Jih.

Jak již možná víte z našich minulých článků, jedním z našich stěžej-
ních bodů v našem klubu je udržování dlouholetého mezinárodního
přátelství s klubem VV Zittau 09 e. V. Letos slavíme již 52. výročí této spo-
lupráce. A i v této oblasti plánujeme pro děti velké věci. Náš spřátelený
klub má ve svých řadách též děti od 7 až 9 let, a proto se spolupráce
přímo nabízí. Společné tréninky, společná soustředění, možnost zdoko-
nalení se v jazyce, ať už němčině, tak i angličtině či češtině, poznání 
jiných lidí a kultur. To bude stěžejním bodem při tréninku dětí z Hrádku
nad Nisou.

Jak už to tak bývá, nic se neobejde bez financí, proto nám dovolte
touto cestou poděkovat městu Hrádek nad Nisou a Sparkasse Oberlau-
sitz-Niederschlesien za jejich finanční podporu, která bude využita 
pro nákup potřebného materiálového vybavení pro všechny věkové ka-
tegorie.

V neposlední řadě patří i vřelý dík oddílu hrádecké kopané, která nám
dočasně uvolnila výše zmíněný časový úsek pro naše tréninky v hrádecké
sokolovně. Za Volejbalový klub Hrádek nad Nisou Jaroslav Jiránek
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Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko 
ve spolupráci se školou digitální fotografie IDIF, s. r. o.,

pořádá
FOTOGRAFICK¯ KURZ 

PRO VùKOVOU SKUPINU 50+
ve čtvrtek 19. května 2016

(počet účastníků omezen na max. 45)

KKuurrzz  jjee  cceellooddeennnníí::  zzaaččáátteekk  vv  99..1155  hhooddiinn,,  uukkoonnččeenníí  vv  1166..4455  hhooddiinn..
MMííssttoo  kkoonnáánníí::  CChhrraassttaavvaa,,  SSppoolleeččeennsskkýý  kklluubb  ((TTuurrppiiššoovvaa  uulliiccee))..

CCeennaa  kkuurrzzuu  22  999900  KKčč (bez fotoaparátu)
CCeennaa  kkuurrzzuu  44  999999  KKčč

(v ceně je kvalitní fotoaparát renomované značky, 16 MB rozlišení)

CCoo  ssee  nnaauuččííttee::
Jak krásně fotit portrétní fotografii, rodinnou fotografii, 

krajinářské fotografie, exteriér, interiér.
Jak správně fotky v počítači ukládat a vyhledávat.
Jak dobře fotky digitálně zpracovat v programech, 

které jsou k dispozici zdarma.

VV  cceenněě  kkuurrzzuu  jjee::
1. Doprava do místa konání kurzu a zpět.

2. Fotografický kurz s profesionálním fotografem a prof. technikou.
3. Oběd (polévka, hlavní jídlo, nápoj) a svačina.

4. Případně kvalitní fotoaparát za velmi příznivou cenu.

DDaallššíí  iinnffoorrmmaaccee::
Závazné přihlášky a ostatní informace jsou k dostání na obecních
úřadech nebo v infocentrech Chrastava a Hrádek nad Nisou.

Při přihlášení je třeba zaplatit kurzovné.
Při neuskutečnění kurzu se kurzovné vrací v plné výši

Přihlásit se můžete, je-li vám více než 50 let, a to do 10. 05. 2016.

Zednické 
a obkladaãské práce

Provádíme veškeré zednické 
a obkladačské práce

Omítky, betony, rekonstrukce koupelen 
Rekonstrukce bytů a domů 

Zateplování fasád, zámkové dlažby 
Práce s kamenem 

Zahradní stavby, sádrokarton 
Malířské práce atd...

Kontakt: 
Telefon: 728 945 758 

E-mail: liborkabrna@seznam.cz

Koupím garáÏ Koupím garáÏ 

v lokalitě horního sídliště 
u Mansfeldovy rokle.

Platba ihned hotově, 
mám dlouhodobý zájem pouze 

o tuto lokalitu.

Tel.: 607 637 202Tel.: 607 637 202

LuÏická padesátka – vyraÏte
první kvûtnovou sobotu!

Letošní roční Lužické padesátky povede jen po českém území. Nejdelší
trasa 50 km povede přes Cikánský kout do Petrovic, přes Petrovice do 
Jablonného v Podještědí a pod hradem Lemberk do Polesí. Cíl bude
opět v Hrádku nad Nisou. Další trasy na 35 km, 25 km a 15 km povedou
stejně, jenom budou kratší. 

Loni jsme poprvé vyzkoušeli trasu za pomocí autobusu. Tentokrát při
45. ročníku naši turisté navrhli zážitkovou cestu na 10 km. Autobus vás
doveze do Jítravy, odtud se půjde k Bílým kamenům a zde si můžete vy-
brat cestu podle vlastního značení. Ta zážitková vede k Ostrému vrchu,
ale vyhne se stoupání na Vysokou. Mírným stoupáním se dostaneme na
červenou a po ní na Horní Sedlo. Druhá varianta od Bílých kamenů vede
vpravo po široké cestě s mírným stoupáním na Horní Sedlo. Obě trasy
dál pokračují společně až do Hrádku. Autobus odjíždí z místa startu 
v 8 hodin, v 9 hodin a v 10 hodin. 

Na všech trasách vás čeká malé překvapení.
Lužická padesátka je akce finančně náročná, startovné by nestačilo.

Proto jsme rádi, že naši akci finančně podporuje město Hrádek nad Ni-
sou. Bez něho by Lužická padesátka již neexistovala.
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Marius Pedersen Group je přední mezinárodní společností zabývající se moderními metodami hospodaření se všemi
druhy odpadů a dalšími komunálními službami.

Vypisujeme inzerát na pozici: fiidiã nákladního vozidla PM/58, dûlník svozu 
Požadujeme:

spolehlivost, pečlivost, dobrý zdravotní stav, schopnost a chuť učit se novým věcem, pracovní nasazení, loajalitu,
trestní bezúhonnost, ŘP skupiny C, profesní průkaz

Náplň práce:
práce v provozu zabývajícím se odvozem domovního odpadu, likvidací a tříděním odpadů, 

údržbou zeleně, 1směnný provoz

Místo výkonu práce: provoz Hrádek nad Nisou, Žitavská 689

Nabízíme:
příjemné pracovní prostředí, jistotu stabilní společnosti, plat od 100 Kč/hod., cestovní náhrady, 

příplatek ve výši 6 % zákl. mzdy při nečerpání nemocenské, nástup po dohodě

V případě Vašeho zájmu o tuto pracovní pozici nás můžete kontaktovat osobně, telefonicky nebo emailem.
Kontaktní osoba: Václav Krejčík, vedoucí provozu, vaclav.krejcik@mariuspedersen.cz, tel. 485 140 159, 602 131 278.

Severočeské komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou, Smetanova 91, PSČ 466 01. 
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem – oddíl C, vložka 8513, IČO 62738542. Tel. 483 312 403, 483 310 330, Fax 483 312 404

Marius Pedersen Group je přední mezinárodní společností zabývající se moderními metodami hospodaření se všemi
druhy odpadů a dalšími komunálními službami.

Vypisujeme inzerát na pozici: dûlník svozu PM/60
Požadujeme:

spolehlivost, pečlivost, dobrý zdravotní stav, schopnost a chuť učit se novým věcem, pracovní nasazení, 
loajalitu, trestní bezúhonnost

Náplň práce:
práce v provozu zabývajícím se odvozem domovního odpadu, likvidací a tříděním odpadů, 

údržbou zeleně, 1směnný provoz

Místo výkonu práce: provoz Hrádek nad Nisou, Žitavská 689

Nabízíme:
příjemné pracovní prostředí, jistotu stabilní společnosti, plat od 75 Kč/hod., cestovní náhrady, 

příplatek ve výši 6 % zákl. mzdy při nečerpání nemocenské, nástup po dohodě

V případě Vašeho zájmu o tuto pracovní pozici nás můžete kontaktovat osobně, telefonicky nebo emailem.
Kontaktní osoba: Václav Krejčík, vedoucí provozu, vaclav.krejcik@mariuspedersen.cz, tel. 485 140 159, 602 131 278.

Severočeské komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou, Smetanova 91, PSČ 466 01. 
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem – oddíl C, vložka 8513, IČO 62738542. Tel. 483 312 403, 483 310 330, Fax 483 312 404
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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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