
Obnovy se doãká morov˘ sloup, areál
kostela i kaple na Uhelné

Je to přesně rok, kdy jsme v HRÁDECKU vyhodnocovali anketu s jedinou otázkou: vrátit na náměstí mo-
rový sloup nebo ne? Drtivá většina lidí se tehdy vyjádřila pro obnovu památky, která patří k historii
města a na starých pohlednicích je nedílnou součástí Horního náměstí. A podle všeho to vypadá, že
za rok při Hrádeckých slavnostech už na náměstí bude stát věrná kopie morového sloupu se sousoším
sv. Anny Samotřetí.

Město spojilo své síly s dalšími pěti partnery z Trojzemí, kteří rovněž usilují o záchranu historických
památek. Vznikla společná žádost o dotaci na projekt Paměť v krajině Trojzemí. A žádost byla v těchto
dnech doporučena k finanční podpoře. Město Hrádek nad Nisou, spolu se Společností pro kulturní
krajinu, která bude vedoucím partnerem projektu, hrádeckou římskokatolickou farností, městy Frýd-
lantem a Žitavou a obcí Oybin zrekonstruují do roku 2019 řadu památek. Zároveň budou partneři
v rámci projektu spolupracovat na společné propagaci kulturního dědictví. Výsledkem bude řada
tištěných i elektronických materiálů. Nedílnou součástí projektu je také zmapování a zdokumentování
150 drobných památek v krajině Trojzemí.

Kopie morového sloupu z roku 1714 není jedinou památkou, která bude díky projektu Paměť v kra-
jině Trojzemí na území města obnovena. Jednou ze značně zdevastovaných památek je kaple Panny
Marie Pomocné na Uhelné z roku 1867. Prozatím žádný z plánů na její záchranu nevyšel. Dnes z kaple
stojí jen obvodové zdi. I kaplička na Uhelné je součástí projektu Paměť v krajině Trojzemí a bude zre-
konstruována.

Nejvýznamnější památkou ve městě je kostel sv. Bartoloměje, který je i s okolním areálem zapsán na
seznam kulturních památek ČR. V rámci projektu budou restaurovány čtyři sochy sv. Jana Nepomuc-
kého, sv. Jana Křtitele, sv. Josefa a sv. Archanděla Michaela u vstupní brány, stejně tak jako čtrnáct
zastavení křížové cesty a dochované náhrobky v obvodové zdi. Počítá se s ošetřením stávajících dřevin,
případně kácením, pokud bude potřeba, doplněním laviček a dlážděných chodníků.

Ve Frýdlantě bude díky projektu rekonstruována Křížová cesta na Křížovém vrchu. V Žitavě bude
sanován a restaurován klášterní dvůr a barokní hrobky v něm. Na Oybině chystají mimo jiné restauro-
vání obytné věže.

Celkový rozpočet projektu je 1,846 mil. EUR, tedy asi 50 mil. Kč. Celkové náklady projektu pro město
Hrádek nad Nisou jsou vyčísleny na 187 538 EUR, v přepočtu asi 5 063 532 Kč. Náklady hrádecké
římskokatolické farnosti jsou odhadnuty na 177 120 EUR, tedy asi 4 782 245 Kč. V obou případech bude
90 % nákladů kryto z dotací, vlastní podíl partnerů bude 10 %.

V zářijovém čísle:
— Pouť ve Václavicích
— Chovatelská výstava
— Maratón Bike Babí léto
— Auto Enge Triatlon
— Hrádecké Slavnosti
— Bartolomějská pouť
— Jiří Suchánek, naděje pro Rio

Příloha: Toulání časem…
Zelený okruh 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 říjnového čísla je 22. 9. 2016.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 10. 2016.
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Mûstská policie v novém.
A dostupnûj‰í

V srpnu se strážníci Městské policie
Hrádek nad Nisou přestěhovali do nově
upravených prostor ve dvoře radnice –
bývalého infocentra a později restau-
race Lucerna. Získali lepší a prostornější
zázemí, navíc jsou snáze dostupní
pro občany, než tomu bylo ve druhém
patře radnice. V přízemí je kromě slu-
žební místnosti a kanceláře velitelky
městské policie umístěna recepce pro
jednání s občany. Nově bylo využito
i podkroví budovy, kde jsou umístěny
šatny.

Nová služebna městské policie bude
k nahlédnutí veřejnosti otevřena v den
státního svátku 28. října.



2 z radnice

Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1133..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
13. schůze rady města v roce 2016, konaná dne 13. července, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Hrádek nad

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

— vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z roz-
počtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2016 na akce
Hrádek nad Nisou, ul. Donínská – Chodník pro pěší a Zvýšení bez-
pečnosti zranitelných účastníků provozu pozemních komunikací,
ulice Liberecká, Hrádek nad Nisou

— schválila přijetí dotace na výkon činností sociální práce pro rok 2016
ve výši 375 000 Kč od poskytovatele dotace Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí

— schválila přidělení zakázky na zpracování projektové dokumentace
ve třech stupních na akci „Podzemní kontejnerové hnízdo na sepa-
rovaný komunální odpad v Hrádku nad Nisou – ulice Kamenná“ firmě
Komprin, s. r. o., Praha 6, za cenu 71 995 Kč včetně DPH

— schválila dodavatele veřejné zakázky „Rozšíření městského kamero-
vého dohlížecího systému – ulice Liberecká – 2016“, společnost
Telmo, spol. s r. o., Praha 1, za celkovou nabídkovou cenu 228 024,50 Kč
vč. DPH

— schválila dodavatele veřejné zakázky „Přestavba bývalé kavárny 
č. p. 73 na služebnu Městské policie Hrádek nad Nisou – vybavenost
nábytkem“, firmu Interkomplet, s. r. o., Mníšek, za celkovou cenu 
302 500 Kč včetně DPH

— vzala na vědomí návrh na realizaci dětského hřiště v Nové Loučné 
a uložila odboru OISM zařazení realizace hřiště do plánu na rok
2017.

1144..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
14. schůze rady města v roce 2016, konaná dne 3. srpna, se zabývala
těmito záležitostmi:
— souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 5 075 Kč na úhradu obědů

pro tři nezletilé žáky ZŠ Donín od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o. p. s.

— schválila přijetí dotace na akci „Rekonstrukce střešního pláště hasič-
ské zbrojnice Hrádek nad Nisou“ o celkových nákladech 2 008 900 Kč
a dotací ve výši 1 004 400 Kč

— schválila podání žádosti na projekt „Letní dřevosochařské sympó-
zium“ do Fondu malých projektů v rámci programu přeshraniční 
spolupráce 2014–2020 mezi svobodným státem Sasko a Českou re-
publikou o celkových nákladech 14 889,15 EUR

— schválila dodavatele veřejné zakázky „Obnova osobních ochranných
prostředků požární ochrany“, společnost PROBO – Petr Machara,
Nový Bor, za celkovou nabídkovou cenu 133 004 Kč s DPH

— schválila podanou žádost o podporu v rámci akce „Prezentace za-
pomenutých historických památek“ do Programu Interreg V-A česká
republika – Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa, v cel-
kové výši 76 827,27 EUR (1 920 681,7 Kč), přičemž celkové výdaje
obce Hrádek n. N. tvoří 41 858,67 EUR (1 046 466,70 Kč)

— udělila souhlas se zapojením Základní školy Lidická do projektu kraje
Obědy dětem financovaného z operačního programu potravinové 
a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem 

— schválila dodavatele zakázky „Přestavba bývalého bytu školníka na
ZUŠ v budově ZŠ T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou“, firmu Stavre-
kol, s. r. o., Mníšek, za celkovou cenu 265 624 Kč včetně DPH 

— schválila dodavatele veřejné zakázky „Ekologický screening areálu
Bekon“, společnost Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o., Chrudim III,
za celkovou cenu 89 533,95 Kč vč. DPH 

— schválila dodavatele veřejné zakázky „Rozšíření těžby ložiska Turów –
návrh opatření na systému zásobování pitnou vodou (etapa III. 
a etapa IV. – lokality Václavice a Horní Vítkov) – vyhotovení projek-
tové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí“,
společnost Fiala projekty, s. r. o., Praha 4 – Chodov, za celkovou cenu
1 046 657 Kč vč. DPH dle podané nabídky. Pro dílčí etapu III. – lo-
kalitu Václavice – to činí celkem 719 954 Kč vč. DPH

— schválila dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce a stavební

úpravy Ruské vily – výběr administrátora OŘ“, společnost RUNICON
consulting, s. r. o., Praha – Hostivař, za celkovou cenu 39 000 Kč

— vzala na vědomí nálezovou zprávu operativní dokumentace Hrádek
nad Nisou – dům č. p. 65, 66 (tzv. Azyl) k možnostem zachování ar-
chitektonických prvků zpracovanou Ivanem Peřinou v červenci 2016.
Souhlasí se zachováním, vyjmutím a deponováním typů ostění urče-
ných v nálezové zprávě Národního památkového ústavu z července
2016 a pověřuje starostu města podpisem souhlasného prohlášení
pro potřebu řízení o zrušení prohlášení objektu „Azyl“ za kulturní pa-
mátku.

1155..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
15. schůze rady města v roce 2016, konaná dne 3. srpna, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 na akce „Zvýšení
bezpečnosti zranitelných účastníků provozu pozemních komunikací,
ulice Liberecká, Hrádek nad Nisou“ a „Hrádek nad Nisou, ul. Do-
nínská – Chodník pro pěší“ v maximální částce 5 838 000 Kč

— vzala na vědomí nabídku firmy REGIOPLAN, s. r. o., Liberec na zpra-
cování žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operač-
ního programu, na akci s pracovním názvem „Komunitní centrum v
Hrádku nad Nisou“ a schválila zadání této veřejné zakázky malého
rozsahu za celkovou cenu 78 650 Kč

— souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 37 089 Kč na úhradu
obědů pro osm nezletilých žáků Základní školy T. G. Masaryka, Hrá-
dek nad Nisou od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.

— doporučila zastupitelstvu města schválit vyhlášení veřejné sbírky
„Hrádecké hodiny“

— vzala na vědomí odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence
města Hrádek nad Nisou v celkové výši 1 621 906,90 Kč dle důvo-
dové zprávy

— schválila darovací smlouvu ve výši 20 000 Kč se společností Azyl pes
Krásný Les, z. s. 

— schválila poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč babyboxu 
pro odložené děti – STATIM, z. s., na zřízení nového babyboxu 
v Liberci

— schválila přidělení veřejné zakázky „Oprava cest v parku Gen. Svo-
body“ firmě Bastlet, s. r. o., Chotyně s celkovou nabídkovou cenou
448 126,37 Kč včetně DPH

— schválila přidělení zakázky „Oprava kanalizace Nová Loučná“ firmě
Baslet, s. r. o., Chotyně za celkovou cenu 149 041 Kč včetně DPH

— schválila vyhlášení sběrové soutěže pro základní a mateřské školy pro
rok 2016/2017 s tím, že odměněny budou čtyři nejlepší kolektivy ma-
teřských škol, pět nejlepších kolektivů základních škol, pět nejlepších
jednotlivců z celého města sbírající všechny komodity, dále pak tři
nejlepší jednotlivci v jednotlivých komoditách, sbírané komodity
jsou: PET lahve, Tetra pack, papír

— vzala na vědomí Osvědčení o úspoře emisí za rok 2015 od společ-
nosti EKO-KOM, a. s., a to za vytřídění 625, 077 tun odpadu, čímž
město přispělo ke snížení „uhlíkové stopy“ a ke zlepšení životního
prostředí, úspora, kterou město dosáhlo, představuje emise CO2 ekv.
633,194 tun a úspora energie 15 313 328 MJ

— vzala na vědomí udělení Certifikátu environmentálního vyúčtování
za rok 2015 od společnosti ASEKOL, a. s., celkem bylo občany Hrádku
nad Nisou odevzdáno 458 televizí, 132 monitorů a 3 570,20 kg drob-
ného elektra, tím bylo uspořeno 177,31 MWh elektřiny, 7 873,73 li-
trů ropy, 793,38 m3 vody a 7,45 tun primárních surovin, čímž se 
dosáhlo snížení emisí skleníkových plynů o 40,28 tun CO2 ekv., a pro-
dukce nebezpečných odpadů o 155,03 tun.

77..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
7. mimořádná schůze rady města v roce 2016, konaná dne 29. června,
se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce podlahy velkého

sálu Sokolovny – Hrádek N/N“, společnost Profil Plus, s. r. o., Liberec
za celkovou cenu 1 970 570,50 Kč vč. DPH

— rada města v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna,
a. s., vzala na vědomí Zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření 
společnosti Kristýna za rok 2015, Zprávu dozorčí rady společnosti
Kristýna, a. s., za rok 2015, účetní závěrku společnosti Kristýna, a. s.,
sestavenou k 31. 12. 2015 a návrh na použití zisku společnosti Kris-
týna, a. s., k 31. 12. 2015.
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Navrhnûte své kandidáty na
Cenu mûsta Hrádek nad Nisou
Jako každým rokem, bude i letos v den státního svátku 28. října předána
několika osobnostem Cena města Hrádek nad Nisou.

Cenu uděluje Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou na základě 
návrhu hodnotící skupiny ustanovené Radou města Hrádek nad Nisou.
Ocenění může být navrženému kandidátovi uděleno za výjimečné 
aktivity, které významně přispěly k rozvoji a reprezentaci města nebo 
k dobrému životu jeho občanů či za mimořádné počiny spojené s osob-
ním hrdinstvím a odvahou.

Návrhy mohou podávat občané i spolky či jiné právnické osoby
osobně na Odboru dotací a kultury, případně v podatelně Městského
úřadu v Hrádku nad Nisou nebo elektronicky na e-mailovou adresu 
petraskova@muhradek.cz. Termín odevzdání návrhů je do 20. září 2016.

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

Rekonstrukce podlahy 
v sokolovnû

Z velkého sálu hrádecké sokolovny zmizela o prázdninách stará palu-
bovka, aby ji nahradila moderní litá podlaha. První etapou tak začala 
rekonstrukce sportovního areálu sokolovny, na kterou by v následujících
fázích měla navázat přestavba šaten doplněná vytvořením samostat-
ného vstupu do malé tělocvičny. Ještě později je v plánu rekonstrukce
sauny včetně zázemí a zřízení ochozu pro diváky nad velkým sálem.

Pfiijìte si prohlédnout svÛj odpad
Samozřejmě, titulek je trochu nadsázkou. Nicméně faktem je, že přes 
neustálou snahu zvyšovat podíl vytříděných odpadů, motivovat k třídění
obyvatele a vycházet jim vstříc umísťováním vhodných kontejnerů, se
stále zvětšuje množství velkoobjemového i směsného komunálního 
odpadu. Vedení města proto domluvilo s vedením Severočeských komu -
nálních služeb poněkud netradiční krok: ve středu 21. září v 7 hodin ráno
bude na dvoře SKS na Žitavské ulici vysypán jeden Kuka vůz s čerstvě 
posbíranými odpady a ty budou na místě tříděny. Cílem je zjistit, co vše
ve směsném komunálním odpadu končí a končit by nemuselo. A sa-
mozřejmě domluvit další postup jak lepšímu třídění odpadů napomoci.
Akce bude veřejně přístupná veřejnosti.

Do centra se vrátí pouliãní
hodiny. MÛÏete pfiispût

Na několika fotografiích ze sedmdesátých a osmdesátých let jsou patrné
pouliční hodiny, umístěné na stožáru na rohu ulic Liberecká a 1. máje –
přímo naproti DK Beseda. „Hodiny na tomto místě si pamatuji, jako
malý kluk jsem kolem nich chodil. A tak mě napadlo, že by vůbec nebylo
špatné je jako součást městského mobiliáře obnovit. Jak mívám ve
zvyku, zveřejnil jsem nápad na facebooku a reakce byly veskrze pozi-
tivní,“ říká starosta města Josef Horinka. Někteří obyvatelé města, kteří
se do diskuze zapojili, souhlasili i s možností na nové hodiny přispět.

Pořízení nových pouličních hodin je dobrý námět pro projekt roku.
Zastupitelstvo města proto schválilo vyhlášení veřejné sbírky. Po jejím
povolení Krajským úřadem Libereckého kraje bude možné přispět
buďto na zvláštní bankovní účet nebo do jedné z pokladniček v poda -
telně městského úřadu nebo v informačním centru. Předpokládá se, že
sbírka bude otevřena v druhé polovině září.

âEZ oranÏové hfii‰tû v parku
První den školního roku bylo v městském parku v ulici Gen. Svobody
slavnostně otevřeno nové dětské hřiště. Po loňské pyramidě přibyl nový
prvek, nazvaný Orlí hnízdo. Nahradil jednu ze sestav, která již pomalu
dosluhovala. Hlavním partnerem projektu se stala Nadace ČEZ, která 
z programu ČEZ Oranžové hřiště věnovala 200 tisíc korun. Není to 
poprvé, kdy Nadace ČEZ v Hrádku pomáhala – v loňském roce byla 
v ZŠ T. G. Masaryka otevřena ČEZ oranžová učebna.

Obnova dětských hřišť tím letos nekončí. V rozpočtu města je připra-
ven milion korun, který bude využit na nové hřiště u Chrámu Pokoje 
a údržbu a rozvoj dalších stávajících hřišť. Na obnově hřišť se finančně
podílejí také hrádecké firmy KSM Castings CZ, Elas a Tristone.

Dva nové chodníky
V průběhu prázdnin se rozeběhly stavby dvou chodníků. Na Liberecké
ulici je postupně rekonstruován úsek po levé straně ulice od restaurace
Barandov. Stavba bude dále pokračovat až po křižovatku s Jezerní ulicí. 

Zcela nový chodník zvýší bezpečnost chodců v Doníně. Nejdále stavba
pokročila v úseku u Chotyně. Chodník bude pokračovat až k mostu 
U Nývltů. Součástí stavby bude i pět míst pro přecházení a investice 
vyvolané stavbou – nová oplocení, odvodnění, přeložka domovních 
přípojek a podobně.
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PouÈ ve Václavicích
Na pondělí 25. července připadá svátek sv. Jakuba – patrona Václavic,
kterému byl zasvěcen tamní kostel. Poslední pouť se ve Václavicích ko-
nala pravděpodobně někdy před válkou. Až letos se skupina místních
obyvatel rozhodla na tradici navázat, pozvat současné obyvatele i pa-
mětníky a připomenout si pro obec kdysi významný svátek. Václavická
pouť se konala v sobotu 23. července na místě, kde kostel stával – na 
místním hřbitově v sousedství barokní fary. Kostel byl zbořen pravděpo-
dobně v roce 1976. Mnoho se z něj nedochovalo. Na pouti bylo vysta-
veno několik reprodukcí fotografií, kopie oltářního obrazu, který visí 
v hrádeckém kostele sv. Bartoloměje. Jak bylo připomenuto v části pouti
věnované historii Václavic, z kostela se jako zázrakem dochovala ještě 
gotická křtitelnice a jeden sloupek kdysi podpírající emporu. Obojí je
dnes vystaveno v Bráně Trojzemí.

Poutní mše svatá byla sloužena na improvizovaném oltáři, postave-
ném na původním místě z kamenných prvků, které bývaly součástí 
kostela, a nedávno se je podařilo vrátit zpátky do prostoru hřbitova ze
skládky, kde v sedmdesátých letech skončily. Závěrem slavnosti byl 
položen věnec jako vzpomínka na obyvatele Václavic, kteří se stali obětí
pohnutých událostí minulého století, a hrádecký farář Radek Vašinek 
požehnal obci a jejím obyvatelům.

Ve Václavicích byl opraven
dal‰í kfiíÏek

Na křižovatce dvou polních cest, jen o něco výše než stával václavický
kostel sv. Jakuba, se pod dvěma lípami schovávaly zbytky tzv. Školního
kříže z roku 1788. Na stroze opracovaném pískovcovém soklu byly jen
nepatrné zbytky litinového kříže, i sám kámen byl značně poškozen. 
V loňském roce byla zahájena jeho oprava, zakončená osazením nového
kříže z kompozitu. Tento materiál, který je při vhodném opracování 
poměrně věrnou imitací litiny, se používá v místech, kde panují obavy 
z opakovaného zcizení. Školní kříž i přesto zůstal vloni kompletní jen 
jeden jediný den. Stačilo pár hodin, aby si ho vyhlédl neznámý vandal 
a zničil jej. 

Napodruhé ale snaha o návrat další památky do krajiny vyšla. Opra-
vený křížek byl požehnán v den hrádecké Bartolomějské pouti hrádec-
kým farářem Radkem Vašinkem. Na jeho obnově se podílelo město 
Hrádek nad Nisou, Brána Trojzemí a Liberecký kraj. 

Ještě letos budou ve Václavicích opraveny další dvě drobné památky:
Wohlmannův kříž a soška sv. Josefa.

V rámci Bartolomějské pouti, konané jako obvykle poslední víkend 
v srpnu, Český svaz chovatelů v Hrádku uspořádal výstavu drobného 
a domácího zvířectva, jejíž ročník již nesl číslovku 68. Letos se výstava 
konala s mezinárodní účastí. Zaměřena je hlavně na rodiny s dětmi. Na
své si ale určitě přišel každý, kdo má rád zvířátka. 

Na naší výstavě byli letos vidět holubi, okrasné ptactvo, hrabavá 
i vodní drůbež, králíci i morčátka. Právě v hale u králíků jsme připravili
klece, ve kterých jsme vystavovali králičí samičky s mláďaty. Králičí 
rodinka se nejvíce líbila dětem. Ale nejen jim, také dospělým. O velikém
zájmu svědčí vždy vysoká účast návštěvníků, kterých letos bylo přes 
tisíc, obdobně jako v loňském roce. Což nás chovatele těší, je vidět, 
že lidé mají o zvířátka stále zájem. Se svými zvířátky se zde pochlubilo 
46 vystavovatelů. Letos se k nám přidali i chovatelé z Německa, 
např. z Hartavy a Žitavy. V každé kategorii bylo uděleno několik čestných
cen, a to na základě bodování a posouzení odborného posuzovatele.

Samozřejmě, že lákala i naše bohatá tombola, kde jsme měli přes 
tisíc cen. Postarat se o tombolu vyžaduje hodně práce a starostí. Tuto
starost si jako každoročně vzala na svá bedra pí. Tvrdíková se ženami 
z Chotyně a z Hrádku. Asi na polovinu cen přispěli sponzoři, druhou po-
lovinu cen ženy samy vyrobily. Do tomboly dávají živá zvířátka i samotní
chovatelé. Výherci se mohli doma pochlubit s králíkem, morčetem, 
holubem nebo andulkou či zebřičkou. Největší výhrou jsou samotná
prasátka, letos byla tombola obohacena o dva beránky. Náš spolek 
nemyslí jen na sebe. Z výdělku na vstupném a tombole jsme darovali 
5 000 Kč dětskému domovu v Jablonném v Podještědí.

Letos jsme přišli s novinkou. Na naší zahradě, kterou jsme zrenovovali
a připravili pro návštěvníky, jsme umístili voliéru s okrasným ptactvem 
a lavice, kde si unavený návštěvník mohl odpočinout a také zakoupit ob-
čerstvení. Zahrada byla hodnocena návštěvníky velmi kladně.

Takováto velká akce se neobejde bez finančního daru. V letošním roce
nám přispělo 17 sponzorů, pocházejících většinou z našeho města. Ne-
mohu je zde vyjmenovat všechny, můžete si je ale přečíst na naší tabuli
umístěné v ul. Francouzská, kde sídlí náš spolek. Všem těmto sponzo-
rům moc děkujeme. Děkujeme také starostovi města Mgr. Josefu Horin-
kovi, nejen za sponzorský dar na výstavu, ale i za velikou finanční injekci
na opravy v našem chovatelském domě. Poděkování zde patří také
místo starostovi Pavlu Farskému, který si na nás udělal čas, přišel se po-
dívat na výstavu a předat čestné ceny oceněným vystavovatelům. 

Děkujeme všem návštěvníkům a těšíme se na vás opět příští rok, kdy
bude náš spolek slavit 70 let od svého vzniku.

Za ČSCH v Hrádku nad Nisou jednatelka spolku Zdenka Brodská

Chovatelskou v˘stavu mají lidé stále v oblibû
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I když je to co byste kamenem dohodili, přesto se svatební obřady 
a rituály od sebe trochu liší. Pojďme se tedy na ně podívat. Nebudu zde
obšírně popisovat všechny zvyklosti, berte to spíše jako úvodní souhrn
informací, které se stejně svatbu od svatby liší.

Čechy
U nás mají stejnou právní platnost jak civilní, tak církevní sňatky, a tak je
na snoubencích, jaký obřad zvolí. A ať už je jejich forma jakákoliv, je zde
několik pevných pravidel pro jejich budoucí platnost. Je třeba počítat 
i s tím, že církevnímu sňatku předchází příprava a možná i díky tomu je
i promluva více osobní. Součástí obřadu jsou mimo jiné i vzájemné sliby
a aktivnější zapojení do celého obřadu jak novomanželů, tak jejich svědků.

K lidovým zvyklostem po skončení obřadu patří vedle vypouštění 
holubů, házení rýže i nasazování chomoutu či vězeňské koule ženichovi,
řezání klády novomanželi a obdobné taškařice spojené s povoláním
nebo zájmy novomanželů. Přípitek s rozbíjením talířů a společným za-
metáním střepů před vstupem do sálu k hostině neodmyslitelně patří,
stejně jako knedlíčková polévka, kterou novomanželé jedí se svázanýma
rukama, tradiční svíčková a vícepatrový dort. V poslední době je i zvy-
kem, že po hostině v úzkém rodinném kruhu následuje zahradní párty
nebo neformální slavnost pro širší okruh přátel.

Dnešní vdavky nemají mnohdy pravidla příprav a vycházejí často 
i z náhlého rozhodnutí partnerů. Nebylo tomu v Čechách vždy tak. 
Domlouvání námluv a zařizování svatby měl na starosti družba, kterého
zaangažoval ženich a jeho rodina. Během námluv se dohodla výše věna,
sepsala manželská smlouva, ve které bylo často i řešení vztahů rodičů 
s nastupujícím mladým hospodářem. Vlastní průběh svatby a všech pří-
prav měl ve vesnickém prostředí ustálenou podobu. Svatebním dnem
bylo zpravidla úterý. Hosty na svatbu zval družba a první mládenec.
Každý z pozvaných posílal potom na hostinu drůbež, máslo, mouku 
vajíčka a podobně. Hostina se konala zpravidla v domě nevěsty a vdané
ženy, pod vedením „vrchní kuchařky“, připravovaly tradiční pokrmy.

Ve svatební den přišel ženich s družbou, rodiči a mládenci do domu
nevěsty, aby o ni požádal její rodiče. V čele průvodu nesli svatební věnec
(z kynutého těsta, uvnitř plněný mákem a zdobený figurálními motivy 
a kytičkami) v jehož středu stála láhev s kořalkou. Tento byl během 
veselky na čestném místě a z láhve se pilo až na závěr hostiny. Družba 
obcházel přítomné, naléval jim kořalku a vyzýval je, aby hodili do středu
věnce „něco na kolíbku“.

Den po svatbě se obvykle nevěsta převážela s výbavou do domu 
ženicha, čemuž často přihlížela celá vesnice. I ta nejchudší nevěsta do-
stávala peřiny, díž, ošatky, pometlo na vymetání pece, lopatu na sázení
chleba do pece, hrábě, koště a přeslici. Ty bohatší ještě kanafas, truhlu,
jarmaru, nádobí, krávu, len a trochu peněz. Ženich, který se přiženil do
hospodářství, dostával koně, vůz, dobytek a „několik set šajnů“. V novém
domově čekal nevěstu oběd s rodiči a pak se všichni odebrali do hos-
pody, kde se konala pro celou vesnici taneční zábava. Nevěsta ještě
chvíli tančila s věnečkem na hlavě, ale před koncem zábavy jí věneček
sňaly a dostala čepec. Věneček si nevěsta pečlivě uschovala, aby se jí 
v manželství „neztratilo štěstí“.

Polsko
Svatba na úřadě a v kostele má i v Polsku stejnou právní hodnotu jako 
u nás, jenom s tím rozdílem, že zde je většina sňatků církevních. Přípravy
na svatbu trvají zpravidla minimálně rok. Hostiny se neodehrávají 
v restauracích, ale v tzv. svatebních domech, což je sál určený speciálně
k tomuto účelu, a tak je třeba zamluvit termín opravdu hodně dopředu.
Církevnímu obřadu předchází požehnání novomanželům v domě ne-
věsty. Obřad se zpravidla odehrává v rámci celé bohoslužby, a tak trvá
více jak hodinu. Bývá zvykem přinášet novomanželům do kostela kvě-
tiny, ale mnohé páry píší již do pozvánek, aby namísto květin věnovali
hosté peníze do připraveného měšce na nějaký charitativní účel, který je
předem daný. 

Po obřadu je novomanželský pár před kostelem zasypán rýží, květy růží
nebo drobnými mincemi a pozvaní hosté se odeberou na hostinu. Nutno
říci, že polské svatby bývají většinou velké, okolo sta lidí a někdy i více.
Před vstupem do sálu čeká mladý pár chleba se solí a štamprle vodky, skle-
ničky se pak rozbijí o zem, ale střepy se nezametají jako u nás. Každý host
má před sebou láhev vodky, zpravidla vyzdobenou fotografií novoman-
želů, ze které pravidelně všichni připíjí na zdraví a lásku novomanželů.

Dary novomanželům mají finanční podobu. Její výše se pohybuje od
toho, jak moc jsou s novomanželi spjatí, zda se jedná o přátele nebo
kmotra (průměr se pohybuje okolo 300 zlotých). Hostina se samozřejmě
neobejde bez krájení svatebního dortu, různých her a tanců. Na rozdíl
od Čech nevyhazuje nevěsta za sebe kytici, ale svůj závoj, a tak „určí“
příští kandidátku na sňatek. A i když svatebnímu dni již předcházela
„rozlučka se svobodou“, nekončí svatba v nočních či ranních hodinách,
ale pokračuje dál druhý den. Když k tomu ještě připočteme rozloučení
se svobodou v předvečer svatby, tak je to slušný maratón oslav. 

Německo
Zde musí církevnímu sňatku vždy předcházet ten úřední, a tak se
mnohdy stává, že mladý pár uzavře civilní sňatek jen se svědky a mno-
hem později, třeba až za půl roku, poté uspořádá veselku s církevním
obřadem, rodinou, přáteli a vším, co k tomu patří. Civilní sňatky nevede
starosta nebo zastupitelé jako u nás, ale vše má v režii zástupce matrič-
ního úřadu. Překvapilo mě, že při některých svatbách jak úřednice, tak
novomanželé seděli, a celý obřad proběhl u stolu. Církevní sňatek poté 
probíhá podle ustanovení církevního společenství, kde se obřad koná.
Zvyky jako házení rýže a penízků a také svatební kytice jsou obdobné
jako u nás v Čechách. Zažila jsem také, že mezi obřadem a následující
hostinou byl rozestup několik hodin a ke svatební hostině se všichni 
sešli až navečer. V předvečer obřadu se koná neformální oslava, 
tzv. „Polterabend“. Během večera se rozbíjí porcelánové nádobí či jiné
předměty a pár pak musí společně ze země posbírat střepy. V Německu
bývá také zvykem, že novomanželé v některém z obchodů nechají 
připravit stůl s dárky, které si přejí, a svatební hosté si potom zde mohou
vybrat, co zakoupí a svatebčané se tak vyvarují 3 žehličkám nebo jídel-
nímu servisu s jelenem.

Možná se v kruhu vaší rodiny tradují jiné zvyky a vaše zkušenosti jsou
jiné. Berte tento článek jako náhled. Budu ráda, když se s námi o vaše
zkušenosti podělíte. Hedvika Zimmermannová

Tip na v˘let
Babí léto, zdá se, bude co do počasí příjemné, tak vás v dnešním 
Tipu na výlet vezmu do přírody. Podíváme se do Jizerek, na Protrženou 
přehradu na Bílé Desné. Letos si totiž připomínáme 100. výročí od kata-
strofy, která toto místo navždy změnila. 

Protržená přehrada Desná v Jizerských Horách
Přehrada na Bílé Desné měla být součástí soustavy vodních děl na obou
tocích Desné. Obě díla se začala budovat ve druhé polovině roku 1911.
K jejich kolaudaci došlo 18. listopadu 1915. Pouze přehrada Souš ale 
dodnes plní svou funkci. Druhá se přesně po 10 měsících – 18. září 1916 –
protrhla. Šlo o jednu z největších tragédií, která na dlouhou dobu po-
znamenala život v desenském údolí. Povodňová vlna způsobila nejen
obrovské materiální škody, ale vyžádala si i 65 lidských životů. Přehrada
nebyla po katastrofě nikdy obnovena, přesto, že existovalo celkem pět
návrhů řešících její znovupostavení. Dochovala se pouze šoupátková
věž, zbytky hráze a podzemní štola, kterou se odváděla voda do sou-
sední nádrže Souš. V roce 1996 byla Protržená přehrada prohlášena za
kulturní památku a místo se stalo vyhledávaným turistickým cílem. 

V roce stého výročí se areál bývalé přehrady otevírá v nové podobě.
Díky vykácení stromů v areálu tu uvidíte rozsah bývalé přehrady, najdete
tu novou bezpečnou lávku, útulnu na místě Krömerovy boudy, opravené
vyhlídky, zrekonstruovanou lávku na šoupátkové věži, odhalené části
hráze, nově vzniklou technickou naučnou stezku a v neposlední řadě
také pomníček věnovaný všem obětem katastrofy. K areálu vede nově
vytvořená naučná stezka s odpočinkovými místy, která vychází z centra
Desné od zvoničky. K Protržené přehradě se dostanete pěšky také z vla-
kové stanice Josefův Důl. Cesta měří zhruba 5 kilometrů. 

A pokud byste chtěli další zajímavé informace, vypravte se k přehradě
18. září. V tento den tady proběhne velká vzpomínková akce u příleži-
tosti 100. výročí nešťastné události. Připravený je bohatý doprovodný
program pro celou rodinu. 

Věra Baumgartnerová
zdroj: www.mesto-desna.cz

Jin˘ kraj, jin˘ mrav. Aneb svatby v Trojzemí



6 ze společnosti

Pozvánka k sousedÛm
Letošní září má být podle meteorologů výjimečně teplé. A to je dobře,
protože organizátoři na toto období nachystali spoustu akcí, u kterých je
počasí stěžejní. V září je skutečně z čeho vybírat. Tak vyberte dobře a uží-
vejte slunečné babí léto! 
17. září – Oslavy Ještědu
V průběhu oslav si návštěvníci budou moci prohlédnout jindy nepřís-
tupné prostory Ještědu, ale i strojovny kabinové lanovky nebo skokanské
můstky. Po celý den bude probíhat bohatý program, například tradiční
vynášení sudů na vrchol Ještědu, příjezd automobilových veteránů, 
divadelní představení a výtvarná kreativní dílna pro děti, hudební vy-
stoupení, prodej regionálních výrobků a další.

24. září – Knížecí lov na zámku Sychrov
Den s luky a lukostřelbou. Můžete se dívat i střílet. Pro všechny příchozí
děti možnost 30 výstřelů na makety zvířat na dětském okruhu, pro 
dospělé střelba pod dohledem instruktorů. Účast úřadujícího mistra 
Evropy ve 3D lukostřelbě Tomáše Hanuše. Opakovaná vystoupení profe-
sionálů s ukázkami středověké, japonské, indiánské a bojové lukostřelby
a další

23.–24. září – Jablonecké podzimní slavnosti
Největší jablonecké městské slavnosti navazují na tradici výročních 
jarmarků, povolených roku 1808 císařem Františkem I. u příležitosti po-
výšení Jablonce na městys. Kromě stylového trhu na Mírovém náměstí se
návštěvníci mohou těšit na kulturní program, který bude probíhat v cen-
tru města po celý pátek a sobotu.

24. září – Svatováclavské posvícení – Dlaskův statek 
Tradiční pořad, připomínající ukončení žní, doplní představení nositelů
titulu Mistr tradiční rukodělné výroby, tvůrčí dílny a řemeslnický trh. 
Jarmark s ukázkami lidových řemesel Pojizeří, folklór i divadlo.

24. září – Den vlny – Ekocentrum Oldřichov v Hájích
Tradiční akce pro všechny, kteří mají chuť objevovat tajemství starodáv-
ného řemesla zpracování vlny. Vyzkoušíte si zpracování vlny od začátku
do konce. Naučíte se vlnu vyprat, správně načesat a seznámíte se s jejím
barvením pomocí různých materiálů. Vyzkoušíte si i předení na kolo-
vrátku a tkaní na tkalcovském stavu. K tomu bohatý kulturní program. 

30. září – koncert zpěvačky Lenny – Kulturní centrum 101010
Vratislavice 
Výjimečně nadaná a talentovaná dcera zpěvačky Lenky Filipové vydala
svůj dlouho očekávaný debut a vyráží na první koncertní turné…

30. září – 13. říjen Mandava Jazz
21. ročník Mezinárodního jazzového festivalu promění Trojzemí v místo
plné fascinujících melodií a setkání mnoha mezinárodních hudebníků 
a návštěvníků. Každý den jedno místo a jiný interpret. Varnsdorf, Rum-
burk, Žitava, Großschönau, Seifhennersdorf...

30. září – koncert skupiny Elán – Home credit Arena Liberec
Nejpopulárnější slovenská kapela Elán se po koncertní pauze vrací do
českých hal. Připomíná si 30. výročí od vydání nejúspěšnějšího alba 
Hodina slovenčiny a zároveň hodlá fanouškům představit ty nejlepší 
písničky z aktuální skvěle přijaté nahrávky Živých nás nedostanú. 

Věra Baumgartnerová

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

Životní výročí
Občanům, kteří v měsících červenci a srpnu 2016
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Alena Sladká, Vítězslav Medek,
Milan Zdybel, Luboš Svatý,
Věra Vinšová, Milan Bednář,
Ladislav Pleštil, Hana Ortová,
Jana Mihočková

80 let Božena Matiášová
81 let Agáta Bátoryová, Irena Baumová,

Marie Paříková, František Tichý,
Drahoslava Majerová,
Marie Vagenknechtová

82 let Marie Valdmannová
83 let Josef Klesal
84 let Arthur Maryška, Jaroslava Etrychová
85 let Josef Vaverka, Liduška Dušková,

Júlia Brtková
86 let Anna Martincová, Marie Skalická
87 let Miloš Viehmann, Drahomíra Jeřalová,

Ludmila Hofmanová, Anna Nýdrlová
92 let Josef Kordík, Margit Řežábová
99 let Marie Jermanová

Monika Korbelářová, matrikářka

V˘let se seniory
Dne 8. 9. se vydali senioři z Domu s pečovatelskou službou ze Žitavské
a Nádražní ulice na výlet. 

Cílem našeho cestování byl Azyl Pes Krásný Les, kam jsme se jeli po-
dívat na opuštěné pejsky a kočičky. S sebou jsme vzali nějaké ty pamlsky
a také pytle s granulemi. Naši senioři si zakoupili upomínkové předměty,
jejichž výtěžek slouží pro potřeby útulku. Zaměstnanci nám sdělili 
základní informace o fungování útulku a také nám vypustili 2 pejsky, se
kterými si naši klienti mohli pohrát. Zakončení výletu bylo v Kryštofově
Údolí, kde jsme navštívili retro kavárnu U Ježka. Každý si dal něco dob-
rého na zub a poté jsme se vrátili zpět do Hrádku nad Nisou. 

Výlet se zdařil, počasí nám přálo a po celou dobu vládla velmi pří-
jemná atmosféra. Mgr.Šárka Jeníčková – ředitelka DPS

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



79. ãíslo, 
záfií 2016ze sportu

Na Kristýně se 20. srpna uskutečnil již po patnácté maratón horských kol
Bike Babí léto. V samotném Hrádku závod proběhl po čtvrté. Připravena
byla jedna novinka, kterou byla trať o délce 30 km. Pořadatelé tím vysly-
šeli náměty hlavně Hrádečáků, kteří by se rádi závodu ve svém městě zú-
častnili, ale 50 km se stoupáním pod vrchol Vápenného se jim zdálo obtí-
žných. A ti přišli, na startu všech kategorií a tras jich bylo na tři desítky.

Tratě Babího léta provádějí závodníky lesy Lužických hor, Ještědského
hřbetu a Janovického lesa a jen v minimální míře vedou po asfaltu. Ani
zmíněná 30km trasa není zadarmo a závodník se při ní pořádně zapotí,
když vystoupá pod Popovu skálu, pak z Císařského údolí na Horní Sedlo
a na závěr z Polesí znovu přes hřeben Lužických hor.

Program závodu začal dětskými závody odehrávajícími se na březích
Kristýny. Děti změřily svoje síly ve třech kategoriích pro chlapce a dívky.

Poté přišel v 11 hodin na řadu start hlavního závodu dospělých s téměř
třemi sty účastníky ve startovním poli. Nejmladšímu účastníkovi mara-
tónu bylo 13 let, nejstaršímu 64 let. V cíli nebyla nouze o napínavé
okamžiky, o pořadí některých závodníků se rozhodovalo až na cílové
čáře. Vítězem nejnáročnější trasy se po roce stal opět Aleš Strnad a je tak
vůbec prvním závodníkem, kterému se podařilo titul obhájit. V 11.30 
následoval start nové trasy na 30 kilometrů, kterou bezkonkurenčně 
opanoval Pavel Šorf, a to skvělým časem něco málo přes hodinu.

Letošní počasí, dosahující vysokých teplot, si s přičiněním náročné
trati vyžádalo několik odstoupení a dvou kuriózních zranění, způsobe-
ných divokou zvěří. 

Závod pofiádan˘ srdcem
Po osmé se v průběhu prvního víkendu v září konal na hrádecké Kristýně
Auto Enge Triatlon. Po relativně skromných začátcích vyrostl v závod, na
který jezdí přes 400 sportovců, často s celými rodinami, které si užívají
nádherného prostředí Kristýny a hlavně výborné atmosféry. O tu se stará
tým asi 50 lidí v čele se Stanislavem Dvořanem. Pokud letos bylo při 
závodě něco často vyslovováno, tak to je právě onen fakt lidského přís-
tupu, který se ze závodu za celou dobu nevytratil, na rozdíl od mnoha
podobných sportovních podniků.

Hrádecký triatlon už není jen otázkou nedělního hlavního klání. Přibyl
sobotní večerní koncert a sprinterský závod na horských kolech, který
probíhá vyřazovacím způsobem a dostal tak název Eliminator. Účastníky
hlavního závodu letos čekalo několik novinek: o něco málo delší trať na
kolech, na které přibylo technické stoupání u České brány, o něco delší
běh a také atrakce pro jezdce i pro diváky v podobě mostu na začátku 
a konci cyklistické trati. Po roční pauze, kdy teplota vzduchu byla vloni 
o 12 stupňů nižší než teplota vody v Kristýně, se letos vrátilo tradiční 
triatlonové sluníčko a teplo. 

Na startu opět přibyla řada nových tváří, a co pořadatele obzvláště
těší, je fakt, že hodně jich je z Hrádku. Z Hrádku nad Nisou je i letošní 
vítěz Pavel Jindra, který obhájil loňské prvenství. Mezi ženami byla 
nejrychlejší Kateřina Loubková.

Hrádeãtí cyklisté vzali Babí léto za své

Stovka dûtí okusila závodûní
na kolech

Dětské MTB závody našly své místo ve sportovním kalendáři na začátku
školního roku. Na pestré trati v areálu Kristýna se mezi sebou utkávají
žáci od 4. do 9. tříd. Od zkušených, kteří už vyzkoušeli i atmosféru 
velkých závodů, po začátečníky, kteří najdou odvahu poprvé závodit 
s vrstevníky a časem.

Letos se na závod přihlásilo skoro sto žáků obou velkých základních
škol v Hrádku a školy v Doníně. Své vítězství z loňského roku, navíc ve 
vyšší věkové kategorii, dokázal obhájit jen Kryštof Prchlík ze ZŠ T. G. Ma-
saryka. Dalšími vítězi jednotlivých kategorií se stali Tina Hovorková 
(ZŠ Donín) a Kryštof Velecký (ZŠ Lidická) v kategorii 4. a 5. tříd, Markéta
Mottlová a Matěj Pulda (oba ze ZŠ Lidická v kategorii 6. a 7. tříd). Vítězka
kategorie žákyň 8. a 9. tříd Tereza Futó zajela velmi dobře už při závodě
Bike Babí léto, kde by uspěla i v kategorii dospělých. Na trati 12,5 km 
kolem Kristýny nedala soupeřkám žádnou šanci a ujela ji v druhém 
nejrychlejším čase hned za výše jmenovaným Kryštofem Prchlíkem.

Závod pořádala Brána Trojzemí s podporou Libereckého kraje a s při-
spěním učitelů ze ZŠ T. G. Masaryka a ze ZŠ Lidická. Poděkování patří 
i deváťákům ze ZŠ T. G. Masaryka a osmákům ze ZŠ Lidická, kteří při zá-
vodě pomáhali na trati.
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Ohlédnutí za Hrádeck˘mi slavnostmi 
a Bartolomûjskou poutí

Hlavní program Hrádeckých slavností se odehrává na Horním náměstí, ale ještě
před tím, než třídenní maraton koncertů a dalších vystoupení vypukne, probíhá
v až komorním prostředí Chrámu Pokoje vernisáž – v posledních letech výstavy

Hrádecký štětec. Na výstavě pořádané Ostrovem života dostávají příležitost vysta-
vit své práce amatérští výtvarníci z Hrádku a okolí. Návštěvníci výstavy mají jedi-

nečnou možnost spatřit, kolik zajímavých děl v našem nejbližším okolí vzniká.

K zahájení slavností na Horním náměstí patří narážení tří sudů piva. České 
tradičně zastupuje Svijanský máz, i polské pivo se točí s pomocí chlazení a kom-
presoru. Klasické narážení dřevěného soudku tak stojí vždy jen před primátorem

Žitavy. Thomas Zenker si letos počínal tak vehementně, že bylo potřeba po 
jednom z úderů znovu sestavit dřevěnou paličku.

Jen kousek od náměstí tekl v sobotu adrenalin proudem. Jan Sladký opět přichys-
tal trialovou show. Pár kousků na kole předvedl sám, sekundovali mu jeho kama-
rádi. Hrádecký Teodor Šimáček s kamarádem Davidem Šenkýřem se hecovali při

kouscích na koloběžkách. Po třetí do Hrádku přijel ukázat své umění stability
několikanásobný mistr světa v jízdě na jednokolce Márk Fabián z Maďarska.

Úplnou novinkou v Hrádku byly trialové jízdy na motorkách v podání 
několikanásobného mistra republiky Pavla Balaše, jeho teprve šestiletého 

syna Pavla a desetiletého mistra Polska.

Hrádečtí hasiči si toho z Hrádeckých slavností zpravidla moc neužijí, tedy ale-
spoň v sobotu ne. Sami totiž připravují druhý den slavností bohatý program
nabízející řadu zajímavých ukázek – techniky, vyprošťování i opravdového 

hašení. Dětem letos v parném dni přišla vhod pěnová lázeň, dospělým zase dvě
várky vyhlášeného hasičského guláše. Večerní zábava ve zbrojnici pak nabídla

záchranu všem, komu se uprostřed krásné letní noci nechtělo jít spát ani po
skončení hlavního programu na Horním náměstí.

V programu slavností se vždy představují i hrádecké spolky a soubory. Mix
Dance, jednotlivé soubory mažoretek, Bicom Fight Centrum (kickbox), kapela

Vobuty, taneční country skupina Staří známí, Fit Studio, Gypsy Legend, začínající
zpěvačka Martina Jirků. Další scéna s vystoupením romských kapel byla v sobotu

u Dělnického domu.
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Za jménem Špejbl´S Helprs se skrývá jeden z nejlepších revivalů australské 
skupiny AC/DC. V publiku to vřelo od jejich příchodu na pódium až po poslední

přídavek. Show AC/DC byla pro mnohé diváky vrcholem letošních slavností.
Termín Hrádeckých slavností je daný svátkem sv. Bartoloměje (24. 8.), který 

je patronem města a katolického kostela. Nedělní dopoledne proto patří 
slavnostní poutní mši svaté. Mezi mnoha poutníky byl i dlouholetý správce 

farnosti P. Pavel Genrt.

Nejčastější otázka před slavnostmi: přijede ten Walda Gang? Natěšení fanoušci
se obávali o zdravotní stav Vládi Šafránka. Vše ale dobře dopadlo 

a na konci srpna Walda Gang začal opět hrát. 
A Hrádek byl jednou z prvních štací.

Nedělní podvečer a poslední hosté letošních Hrádeckých slavností: dívčí smyčco-
vé trio Inflagranti, plné energie, s vlastními úpravami moderních písní i skladeb

klasické hudby. Hostem hrádeckého koncertu byl Josef Vojtek. 

Liberecký Big´O´Band Marka Ottla dokázal v minulosti roztančit náměstí 
i v odpoledních hodinách. A tak letos dostal příležitost zakončit sobotní večer.

Očekávání bezezbytku splnil, jejich hudební show byla dalším 
z vrcholů letošních slavností.

Ohňostroj byl opět velkolepý. Lidé zaplnili nejen Horní náměstí, ale hledali stejně
jako fotografové nové pohledy v okolních ulicích.
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Nadûje pro Rio v Hrádku 
Dne 23. 8. v rámci soustředění před mezinárodními turnaji stolních 
tenistů v Německu a Polsku naše mládež a dorostenci dostali velkou
vzpruhu a motivaci k poctivé dřině na sportovním poli. Navštívil nás 
Jirka Suchánek, 7. hráč světa a náš paralympijský reprezentant se svým
trenérem – hráčem 1. ligy Jiřím Kodýmem. Více než 3,5 hodiny tvrdě 
trénovali a makali s mladými nadějemi hrádeckého stolního tenisu bez
oddechu a s plným nasazením, takže se 8 juniorů zapotilo a nakonec 
naprosto fyzicky odpadlo. Na závěr si ještě oba smlsli na trenérovi (3:0,
3:0) a za potlesku všech přítomných odjeli směr Rio. Za tuto návštěvu
děkujeme firmě KSM, která je sponzorem paralympijských reprezen-
tantů. Naše další kroky vedou do Weißenbergu, kde 27. 8. budeme hrát
proti asi 20 reprezentantům různých zemí, 10. 9. jedeme do Polska 
v rámci reprezentace města a 29. 9. by měly začít okresní soutěže 
všem 3 týmům. Na 12. 11. chystáme velký turnaj 4 měst v sokolovně 
a 26. 3. 2017 turnaj mládeže přidělený svazem stolního tenisu, toto vše
za předpokladu že budou prostory a podpora pro naši mládež a děti.

Stále za podpory obce hledáme prostory, kde by náš oddíl TTC Hrá-
dek nad Nisou našel trvalý domov a zázemí pro rozvoj našeho sportu,
který se dá provozovat v každém věku a stavu. Přípravku bychom rádi
otevřeli v září pro 8 dětí, ale zatím nemáme žádné prostory. 

Za TTC Hrádek nad Nisou trenér mládeže Martin Tacinec

Nalezené vûci
Správní a sociální odbor Městského úřadu Hrádek nad Nisou eviduje
v období od 1. 1. 2016 do současnosti níže uvedené nalezené věci:

25. 01. 2016 Mobilní telefon – dotykový – zn. Honor, černý, 
v koženém pouzdře

29. 03. 2016 Jízdní kolo – zn. Joko–Stratos
12. 05. 2016 Klíče – 4ks + 1ks od vozidla + kartička Globus
27. 06. 2016 Mobilní telefon – dotykový – zn. Samsung
28. 06. 2016 Jízdní kolo – zn. Shimano Bimmer, modrobílé
08. 07. 2016 Mobilní telefon – dotykový – zn. Huawei
17. 08. 2016 Jízdní kolo – zn. Tour Sport, zelené
19. 08. 2016 Dětská mikina, zelená
24. 08. 2016 Mobilní telefon – dotykový – zn. THL, bílý, 

v růžovém pouzdře
29. 08. 2016 Klíče – 3ks – žluté, zelené značení
30. 08. 2016 Clona k fotoaparátu – zn. Nikon

O uvedené věci je možno se přihlásit nejpozději do tří let od odevz-
dání nálezu na správním a sociálním odboru, v přízemí budovy Měst-
ského úřadu Hrádek nad Nisou. 
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Ti všichni už s námi vstávali na Českém
rozhlase Sever. Každé všední ráno po
osmé hodině voláme VIP osobnostem,
které mají narozeniny, svátek nebo
představení na severu Čech. Za po-
slední měsíc s námi vstávali např. malíř

Kristián Kodet, herec David Suchařípa nebo zpěvák Jan Nedvěd. Nalaďte
si Dobré ráno Českého rozhlasu Sever a poslouchejte, komu budeme vo-
lat. Pozdraví vás zpěváci, herci, sportovci a další, kteří mají co říct a všichni

je známe nejen z televize nebo divadla. Kromě toho se u nás dozvíte nej -
aktuálnější dopravní servis, po čtvrt na osm voláme meteorologům 
a ptáme se na počasí, připravujeme čerstvé reportáže a zprávy z Libe-
reckého kraje a zapojit se můžete i vy do naší denní ankety. Nalaďte se
v září na stejnou vlnu Českého rozhlasu Sever. A kde nás naladíte? Libe-
recko a Jablonecko na 102,3 FM, Frýdlant a Nové Město pod Smrkem
97,4 FM, Smržovka, Tanvaldsko a Harrachovsko 107,9 FM, Semily a okolí
na 103,4 FM. Česká Lípa a Nový Bor nově na 94,3 FM. Na slyšenou se po
ránu těší liberečtí moderátoři Honza Žíla nebo Tomáš Beneš.

Hana Zagorová, Simona Sta‰ová nebo Jan Kraus – nejen oni vás
pozdraví na âeském rozhlase Sever Liberec
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