
Pfiipravuje se rekonstrukce
Schubertovy vily

O vile továrníka Hermanna Schuberta ve Václavské ulici, ve které je dnes umístěna městská knihovna,
jsme v poslední době psali několikrát. Hlavně v souvislosti s vynaloženým úsilím města, jako součas-
ného majitele, zapsat vilu na seznam kulturních památek ČR. To se letos v květnu podařilo. Vila se sice
do dnešních dnů dochovala v téměř autentické podobě, což byl jeden z důvodů, proč se dočkala
památkové ochrany, ale také vyžaduje poměrně rozsáhlou rekonstrukci. Nejpalčivějším problémem je
stav střechy a zimní zahrady – půlkruhového výklenku, který architekti nazývají exedrou.

Možností, jak vilu rekonstruovat s využitím jiných prostředků než z rozpočtu města, není mnoho.
Jednu z mála nabízí Integrovaný regionální operační program v podprogramu Rozvoj infrastruktury
komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách. Touto cestou se město rozhodlo jít a na konci
října byla podána žádost o dotaci.

Ve městě dnes působí řada organizací, která splňuje podmínky komunitních služeb. Některé, jako
třeba Člověk v tísni, mají své zázemí právě v Schubertově vile, ostatní využívají další prostory ve městě,
které ne vždy odpovídají tomu, co by tyto organizace potřebovaly. Realizací projektu by tyto organi-
zace dostaly vhodné prostory a Schubertova vila by prošla zásadní rekonstrukcí.

Komunitní centrum by mělo poskytovat kombinaci komunitních a veřejných služeb, základní
sociální poradenství, popřípadě sociální služby v ambulantní a terénní formě. Sídlo by zde měly orga-
nizace poskytující sociální služby a organizace aktivně pracující s cílovou skupinou, tedy s osobami
ohroženými sociálním vyloučením. Již nyní v Hrádku působí například už zmíněný Člověk v tísni,
Maják, Ostrov života, Advaita, D.R.A.K a další. Ač to při zběžném pohledu tak nevypadá, ve vile by při
rekonstrukci vzniklo pro potřeby zmíněných organizací 22 pracoven, kluboven a víceúčelových míst-
ností. Provozní, technické a hygienické prostory by byly společné. Jedním z nejzajímavějších prostor
vily je velká hala v přízemí, kde se počítá s recepcí a přístupem na veřejný internet.

„Budeme usilovat o to, aby se při rekonstrukci Schubertovy vily postupovalo stejně, jako u postupné
obnovy DK Beseda nebo restaurace Camelot. To znamená, že se budeme v maximální míře snažit
o zachování původních architektonických a uměleckořemeslných prvků, případně o jejich návrat do
původního stavu“, říká starosta města Josef Horinka. Příkladem může být rekonstrukce střechy, kam by
se měla vrátit původní břidlice. „Projekt Komunitního centra řeší nejnutnější stavební práce a náklady,
které je potřeba ve vile realizovat. V budoucnu bychom ale určitě chtěli pokračovat dalšími kroky
s využitím peněz Ministerstva kultury ČR, Libereckého kraje a města, abychom zachránili další detaily
památky, která si naší pozornost zaslouží“, dodává starosta města.

Citlivá rekonstrukce se bude
týkat i mimořádně dochova-
ných původních oken, dveří,
mříží a dalších prvků, včetně
doplnění původních okenic.

Schubertova vila po válce
sloužila jako jesle, dnes jako
knihovna a část prostor je vy-
užita pro bydlení, mateřské
centrum Korálek a další orga-
nizace. Přesto se od dob vý-
stavby uvnitř mnoho nezmě-
nila. Dochovaná dispozice
interiérů je pro zachování au-
tenticity památky důležitá.

Pokračování na straně 3

V listopadovém čísle:
— Prevence s městskou policií
— Společné cvičení hasičů
— Oslavy vzniku samostatného

československého státu
— Památky vrácené do krajiny
— Pozvánka k sousedům
— Sedelské hody
— Cvičení Lída

Příloha: Toulání časem…
Západní park

Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: strupl@branatrojzemi.cz,
tel./fax: 725 357 278 nebo písemně na MěÚ, paní Vinšová.
Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ.
Internetová podoba časopisu vychází na www.hradek.cz.
Uzávěrka prosincového čísla je 22. 11. 2016.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 12. 2016.
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První adventní
nedûle v Hrádku

Ani se tomu nechce věřit, před pár dny
skončily letní prázdniny, pak astrono-
mické léto a za několik dnů přijde
první adventní neděle. Už od poloviny
listopadu bude na Horním náměstí
vánoční strom, aby byl do začátku
adventu spolu s celým náměstím
nazdoben a připraven na slavnostní
rozsvícení. To je letos nachystáno na
neděli 27. listopadu, opět na 17. ho-
dinu. Už jsme si zvykli také na advent-
ní minitrh na Horním náměstí, který
letos v průběhu odpoledne doprovodí
vokální skupina X-tet.

Nově otevřeme 1. řemeslný trh
v Bráně Trojzemí. Budete si moci pro-
hlédnout a zakoupit poctivé řemeslné
a rukodělné výrobky a vskutku origi-
nální dárky od místních i vzdálenějších
tvůrců, o nichž možná ani nevíte, že
mezi vámi žijí a něco tvoří.

Ten, kdo ještě nebude mít doma
adventní věnec, je zván do podstávko-
vého domu Koník, kde bude od 11 do
17 hodin probíhat jejich výroba. A ne-
otálejte, počet účastníků není neome-
zený.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1188..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
18. schůze rady města v roce 2016, konaná dne 18. října, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila změnu rozpočtu města 2016 č. 4. Rozpočet města po 4. roz-

počtové změně 2016 má stanoven celkový objem příjmů částkou 
220 565 281,41 Kč, celkový objem výdajů částkou 229 948 111 Kč 
a salda ve výši 9 382 829,59 Kč ve třídě financování.

— schválila podanou žádost Mateřské školy Liberecká na projekt 
Od mala spolu o celkových nákladech projektu 131 600 Kč a dotaci
58 000 Kč v rámci Česko-německého fondu budoucnosti

— schválila podanou žádost o podporu v rámci akce „Cestou sportu 
k překonání hranic“ do Programu Interreg V-A Česká republika – Pol-
sko, v rámci Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa, v celkové výši způsobi-
lých výdajů 352 346 Kč, předpokládané výši dotace 299 494 Kč a výši
vlastního podílu města Hrádek nad Nisou 52 852 Kč 

— vzala na vědomí ponížení celkových způsobilých výdajů v rozpočtu
projektu „Prezentace zapomenutých historických památek“, předlo-
ženého do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, v rámci
Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa, a to:  
Celkové výdaje projektu: 74 808,47 Eur
Celkové způsobilé výdaje – Boleslawiec: 33 301,27 Eur
Celkové způsobilé výdaje – Hrádek nad Nisou: 41 507,20 Eur 
(1 037 680 Kč)
Předpokládaná výše dotace – Hrádek nad Nisou: 882 028 Kč

— vzala na vědomí návrh příkazní smlouvy firmy Compet Consult, 
s. r. o., v celkové výši 84 700 Kč na přípravu a organizační zajištění 
celého průběhu výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207 – rekon-
strukce kamenného sloupu se sousoším sv. Anny Samotřetí v Hrádku
nad Nisou

— schválila zadání zakázky na investorskou a dotační činnost s pracovním
názvem „Hrádek nad Nisou, Mobilita – Kulturní dům, odstranění ba-
riér“ Ing. Lukáši Hrádkovi, Nový Bor za celkovou cenu 72 600 Kč 

— schválila účast města Hrádek nad Nisou v projektu Aktivní bez hra-
nic – Euroregionální spartakiáda seniorů, předloženého městem Bo-
leslawiec do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, v rámci
Výzvy fondu mikroprojektů Nisa, přičemž město Hrádek nad Nisou
je partnerem projektu bez finanční účasti

— schválila účast města Hrádek nad Nisou v projektu Barevný dětský
svět – zábavou a úsměvem překonáme hranice, předloženého měs-
tem Boleslawiec do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko,
v rámci Výzvy fondu mikroprojektů Nisa, přičemž město Hrádek nad
Nisou je partnerem projektu bez finanční účasti

— schválila účast města Hrádek nad Nisou v projektu Mezinárodní sou-
těž v plavání – sport jako prvek přeshraniční integrace, předloženého
městem Boleslawiec do Programu Interreg V-A Česká republika – Pol-
sko, v rámci Výzvy fondu mikroprojektů Nisa, přičemž město Hrádek
nad Nisou je partnerem projektu bez finanční účasti

— schválila účast města Hrádek nad Nisou v projektu Euroregionalni
běh ulicemi – budování přeshraniční identity sportem a rekreací, 
před loženého městem Boleslawiec do Programu Interreg V-A Česká 
republika – Polsko, v rámci Výzvy fondu mikroprojektů Nisa, přičemž
město Hrádek nad Nisou je partnerem projektu bez finanční účasti

— schválila účast města Hrádek nad Nisou v projektu To je zajímavé...
Subjektivní průvodce Euroregionem Nisa, předloženého městem Bo-
leslawiec do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, v rámci
Výzvy fondu mikroprojektů Nisa, přičemž město Hrádek nad Nisou
je partnerem projektu bez finanční účasti

— schválila dodavatele pro zakázku Zpevněné plochy pro kontejnery –
podpora z Fondu ASEKOL, a sice firmu Kovovýroba Peřina, s. r. o., za
celkovou nabídnutou cenu 61 543,02 Kč včetně DPH 

— schválila předloženou Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní
obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2017 do roku 2019

— schválila přidělení zakázky na dodávku herní sestavy u domu č. p. 321
v Loučné firmě Bonita Group Service, s. r. o., za cenu 122 200 Kč
včetně DPH 

— vzala na vědomí návrh Plánu odpadového hospodářství města Hrá-
dek nad Nisou

— vzala na vědomí předložený návrh a podmínky darovací smlouvy
mezi Hanou Bobkovou, Lucií Bobkovou a Hanou Marešovou (jako
dárců) a městem Hrádek nad Nisou (jako obdarovaného) na Grös-
selův kříž – stavbu výklenkové kaple, nezapsanou v katastru nemo-
vitostí – a schválila uzavření smlouvy.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
99..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
9. zasedání zastupitelstva města v roce 2016, konané dne 26. října, se
zabývalo těmito záležitostmi:
— vzalo na vědomí důvodovou zprávu o dosavadním průběhu veřejné

soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi 
pozemků v průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou – PZ NISA3POINT
a schválilo odmítnutí jediné podané nabídky od společnosti BTC Hrá-
dek, s. r. o., pro nesplnění podmínek veřejné soutěže. Uložilo tajem-
níkovi městského úřadu ve spolupráci s odborem OIaSM, starostou
města a s druhým vlastníkem předmětných pozemků (Ing. P. Ou-
hrabkou) v dané průmyslové zóně připravit jiný záměr a předložit jej
do příslušných orgánů města.

— schválilo podání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionál-
ního operačního programu (IROP) do 39. výzvy – Rozvoj infrastruk-
tury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách na akci
„Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou“

— schválilo darovací smlouvu se společností ADRA, o. p. s., ve výši 
50 000 Kč na pomoc obětem ničivého hurikánu Matthew.

Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou příspěvková
organizace, Žitavská 670, 463 34 Hrádek nad Nisou

Pfiijme peãovatele/peãovatelku

Druh práce: pečovatelská činnost zejména u seniorů a u osob se
zdravotním postižením v jejich domácím prostředí

MMííssttoo  vvýýkkoonnuu  pprrááccee::  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  aa  ssppááddoovvéé  oobbllaassttii
PPllaattoovváá  ttřř..::  44

PPrraaccoovvnníí  ddoobbaa::  ddvvoouussmměěnnnnýý  pprroovvoozz  vvččeettnněě  ssoobboott,,  
nneedděěllíí  aa  ssvvááttkkůů

DDoobbaa  zzaamměěssttnnáánníí::  nnaa  ddoobbuu  11  rrookkuu,,  ppoottéé  nnaa  ddoobbuu  nneeuurrččiittoouu
TTeerrmmíínn  nnáássttuuppuu::  lleeddeenn  22001177

PPoožžaaddaavvkkyy::
– vzdělání: minimálně střední odborné (výuční list), kurz pracov-

níka v sociálních službách výhodou (lze absolvovat i dodatečně)
– výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
– zdravotní způsobilost
– vysoká odolnost vůči zátěži, fyzická zdatnost, výrazný smysl pro

zodpovědnost, ochota se dále vzdělávat
– výhoda řidičský průkaz skupiny B
– dobré komunikační dovednosti, empatie
NNaabbíízzíímmee::
– 5 týdnů dovolené
– příjemné pracovní prostředí
– příspěvek na stravování
– zaměstnavatelem organizovaná bezplatná školení
UUzzáávvěěrrkkaa  ppřřiihhllááššeekk::  ddoo  1144..  1122..  22001166
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení
a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu uchazeče, datum a podpis uchazeče.
KK  ppřřiihhllááššccee  ppřřiippoojjttee::
– Životopis – údaje o dosavadních zaměstnáních
– Informace o nejvyšším dosaženém vzdělání a absolvovaných 

kurzech
– Telefonický a e-mailový kontakt
MMííssttoo  aa  zzppůůssoobb  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy::
Přihlášku zašlete nebo přineste na adresu: Pečovatelská služba, 
Žitavská 670, Hrádek nad Nisou, 463 34, k rukám ředitelky Mgr. Šárky
Jeníčkové, nebo e-mail pshradek@volny.cz
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Dokončení ze strany 1
Proto i plánovaná rekonstrukce, která byla mnohokrát projednávaná 
s pracovníky Národního památkového ústavu, bude rozložení místností
měnit jen minimálně. K demolici některých příček dojde ve sklepě. „Di-
spozice místností se bude částečně měnit i v podkroví, kde by místo bytů
měl vzniknout malý multifunkční sál pro všechny neziskové organizace
a jejich aktivity a bytová jednotka správce v lepším provedení, než je ta
současná“, říká starosta města Josef Horinka.

Součástí projektu je provedení kompletní hydroizolace, takže prostory
sklepa budou rovněž využitelné. Už zmíněná exedra – zimní zahrada –
se postupně odděluje od hlavní části budovy. Na vině jsou nedostatečné
základy a problém se začal zásadně projevovat po povodních v roce
2010. I když zvláště při pohledu zevnitř jsou vidět velké spáry ve zdivu,
průzkum nepotvrdil bezprostřední nebezpečí. Exedru je potřeba staticky
zajistit a náklady ve výši více než půl milionu korun jsou součástí projektu.

V projektu je pamatováno i na nezbytné úpravy okolí a nové oplocení.
„Ale na zásadní úpravu okolí vily, které kdysi bývalo její nedílnou sou-
částí a bylo velmi honosné, jak je z několika málo dochovaných fotogra-
fií patrné, bychom rádi využili jiných dotačních prostředků“, vysvětluje
starosta města Josef Horinka.

Pokud se projekt Komunitního centra bude realizovat, bude potřeba
přestěhovat stávající knihovnu. „Pro městskou knihovnu jsme v minu-
losti zakoupili objekt, kterému se říká „pekárna“ a který se nachází v cen-
tru města v sousedství Brány Trojzemí. Do česko-saského programu jsme
podali žádost o dotaci na jeho rekonstrukci a čekáme, jak dopadne. 
Podle toho se rozhodneme o dalším postupu“, vysvětluje starosta města
Josef Horinka.

Maximální výše způsobilých výdajů, které lze v tomto dotačním pro-
gramu uplatňovat, je 20 mil. Kč. Dotace pak může činit maximálně 90 %
celkových způsobilých výdajů, tedy 18 milionů korun.

„Předběžné náklady máme projektantem spočítané na 30 mil. Kč. Po
předchozích zkušenostech ale počítáme s tím, že podobně jako u jiných
staveb, bude vysoutěžená cena nižší“, říká starosta města.

Nová regionální kniha
Na pultech informačních center Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko se
objevila nová kniha, již dlouho očekávaná a představená na oslavách 
mikroregionu v Bílém Kostele. Její název říká skoro vše: Zapomenuté
hos pody, vinárny, kavárny a cukrárny na Chrastavsku.

Kniha čtenářům umožní vrátit se do dob dávno minulých, vstřebávat
atmosféru regionu, který je jen nedaleko Hrádku. Ostatně nejblíže se 
dostává k dnešní Dolní Suché a Chotyni. Kniha je rozsáhlou sbírkou do-
bových pohlednic a fotografií, v doprovodných textech ale přináší řadu
vzpomínek a svědectví. A doplňuje ji řada současných fotografií. Už při
zběžném prohlédnutí knihy poznáme spoustu pohostinských zařízení,
jejichž budovy stojí dodnes, ale snad ještě více těch zaniklých. A při po-
zornějším čtení knihy budete vtaženi do atmosféry dob, kdy hospody
byly častým cílem výletů a často i centrem společenského dění. A kolik
jich tehdy fungovalo.

Autorem knihy je Vitalij Marek, který se ale jejího vydání bohužel ne-
dožil. Kolektiv lidí, kteří u tvorby knihy stáli, v čele s Janou Zahurancovou,
ale dílo dotáhl do konce. Knihu můžete zakoupit v informačním centru za
490 Kč, její vydání financoval Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko.

Dal‰í hrádecké památky mají
své modely

Už v minulém čísle HRÁDECKA jsme psali o papírových modelech zají-
mavých hrádeckých budov, které jsou k zakoupení v informačním centru
a také jsou zajímavým propagačním materiálem. Po jednoduchých mo-
delech podstávkového domu Koník, historické části budovy Brány 
Trojzemí a barokní kapličky na Horním Sedle jsou nyní k dispozici mo-
dely složitější, s větším množstvím různých detailů.

Od konce listopadu si budete moci v informačním centru zakoupit
model kostela sv. Bartoloměje, Schubertovy vily a propracovaný model
podstávkového domu Koník. Autorem všech vystřihovánek je Ondřej
Hejl. Všechny nové modely jsou zpracovány v měřítku 1:150.

Mûsto chystá stolní kalendáfi na rok 2017
Blíží se další přelom roku a tedy období, kdy se nakupují kalendáře. Pro
přicházející rok 2017 si budete moci pořídit kromě běžné komerční 
nabídky stolní kalendář města Hrádek nad Nisou. Koncept a formát
bude podobný stejně jako vloni. Kalendář bude týdenní, letos ilustro-
vaný fotografiemi z Hrádku a okolí. Aby jako správný kalendář sloužil 
k plánování, budou v něm uvedeny připravované akce ve městě, mezi-
národní akce pořádané městy Malého trojúhelníka, samozřejmě státní
svátky, včetně státních svátků v Německu a v Polsku, které jsou spojeny
se dny pracovního klidu. Najdete v něm i upozornění na termíny splat-
nosti různých poplatků daných městskými vyhláškami. V kalendáři bude
místo i na vaše poznámky. Kalendář bude v prodeji ke konci listopadu.
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Od 1. ledna bylo při městské policii zřízeno jedno místo pro 
asistenta prevence kriminality. O tom, co má na starosti a co
konkrétně v letošním roce městská policie na úrovni prevence
kriminality udělala, jsme si povídali s její velitelkou Ivou Krňá-
kovou. 
Asistent městské policie se zúčastňuje různých besed a dalších akcí, které
jsou pořádány pro mládež, víceméně pro žáky základních nebo mateř-
ských škol. Chodíme dělat besedy, kde s dětmi probíráme, jak se mají cho-
vat v silničním provozu, jak se mají chovat k cizím lidem, ale také k cizím
zvířatům. Tématu silničního provozu se věnujeme i venku. S dětmi 
procházíme křižovatky ve městě, aby si samy vyzkoušely, zda nejen po-
znají dopravní značky a přiřadí je k jejich názvu, ale zda i vědí, jaký mají
význam. Věnujeme se přitom nejen svislým, ale i vodorovným dopravním
značkám. Děti nabádáme k opatrnosti, aby si byly vědomy, že jim žádná
dopravní značka nezaručí absolutní přednost a bezpečnost. Účelem pro-
cházek po městě je umožnit dětem, aby na konkrétních problematických
místech dobře věděly, jak se mají chovat.

Městská policie připravuje i besedy v mateřských školách. I tam už se
s dětmi bavíme o dopravních značkách, nosíme s sebou sadu malých zna-
ček. Některé děti už i v tomto věku značky znají a vědí, jak se mají podle
nich chovat.

Prevence kriminality ale není nutná jen u dětí, protože další sku-
pinou, která si mnohdy neví rady, jsou senioři.
Součástí naší práce jsou i besedy s důchodci. Tématem tam není jen do-
prava, ale hlavně problematika podomního prodeje, komunikace s cizími
lidmi, a nastavení správné míry důvěry nebo nedůvěry k nim. Od seniorů
pak přicházejí otázky, jak se mohou takovým lidem bránit. Takže se jim
snažíme předat telefonní čísla, vysvětlit jim na koho se mají obracet, a že
prakticky mohou volat kdykoliv a s jakýmkoliv problémem.

Jen pro představu, kolik takových besed jste letos udělali?
Klasických besed bylo devět a konaly se v každé třídě na prvním stupni
ZŠ Lidická. Tam máme spolupráci pravidelnou každým rokem. Na besedy
navazují testy a pak zmíněná cyklistická akce na Kristýně. Další čtyři 
besedy byly v mateřských školách, a další tři u seniorů. 

Součástí prevence kriminality však nejsou jen besedy ve školách
a procházky po křižovatkách ve městě, ale občas i časově ná-
ročnější akce.
S mateřskou školou Václavice jsme šli na výlet do Bílého Kostela, ze kte-
rého jsme se vraceli vlakem a autobusem. Z toho, že s nimi jde městská
policie, měly děti velkou radost, ale samozřejmě nešlo při výletě jen o to.
S prací městské policie jsme seznamovali i mladé dobrovolné hasiče. Měli
možnost poznat vybavení, které máme k dispozici včetně třeba neprů-
střelných vest nebo odchytových tyčí. Ale i mladým hasičům jsme opět
opakovali pravidla, jak se chovat v dopravním provozu, protože je po-
třeba je dětem neustále připomínat a vrývat do paměti. 

Ve spolupráci se základní školou T. G. Masaryka jsme připravovali jednu 
ekologickou akci, při které starší děti ve třech skupinách uklízely cestu od
náměstí přes městský park a dále k rekreačnímu areálu. Před začátkem
prázdnin jsme připravili akci pro mladé cyklisty. Do rekreačního areálu
Kristýna děti přijely na svých kolech. Nevystavujeme jim přímo cyklistické
průkazy, akci děláme v rámci možností, které máme v Hrádku. Podílela
se na ní městská policie, zástupce firmy Army Arms, který přivezl ukázky
zbraní, a děti si mohly prohlédnout také policejní auto, které hlídá přede-
vším rychlost na silnicích. Před tím ale musely děti prokázat, že zvládají
dopravní značky, a také praktickou část jízdy na kole. Vyzkoušely si, že
není pro každého jednoduché například odbočovat a přitom jednou ru-
kou ukazovat změnu směru jízdy, že se musí zařadit do správného pruhu,
nebo že nesmí odbočit tam, kde to dopravní značka zakazuje. Každé dítě
má pocit, že na kole jezdit umí, ale v praxi se pak ukáže, že to tak jasné
není. 

Na podzim jsme spolu se základní školou T. G. Masaryka, Pečovatel-
skou službou a hrádeckými myslivci připravili akci pro žáky šestých tříd.
Ověřovali jsme, zda vědí, jak se mají zorientovat v přírodě, podle kom-
pasu hledali poklad, který byl ukryt v lese, seznamovali se ale i se stromy
a jejich plody, houbami, lesní zvěří. 

Nalezené vûci
Správní a sociální odbor Městského úřadu Hrádek nad Nisou eviduje
v období od 1. 1. 2016 do 17. 10. 2016 dne níže uvedené nalezené
věci:

29. 03. 2016 Jízdní kolo – zn. Joko – Stratos
12. 05. 2016 Klíče – 4ks + 1 ks 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
29. 08. 2016 Klíče – 3ks – žluté, zelené značení
30. 08. 2016 Clona k fotoaparátu – zn. Nikon
13. 09. 2016 Jízdní kolo – dámské, horské, stříbrné
15. 09. 2016 Klíče – 2ks + černá šňůrka
05. 10. 2016 Jízdní kolo zn. Olpran, červeno–černé
17. 10. 2016 Klíče – 3ks

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. 

Prevence se t˘ká hlavnû dûtí a seniorÛ
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Společný projekt měst Hrádek nad Nisou, Liberec, Žitava a Herrnhut 
„4 města zachraňují přes hranice“ se už naplno rozběhl. Pokračovat
bude až do jara roku 2019, ale řadu aktivit už má za sebou. 

Setkávání začala už v červnu, kdy hrádečtí hasiči připravili noční 
soutěž pro mládež. Jednotky z Hrádku, Krásné Studánky a Herrnhutu-
Berthelsdorfu se sešly ve vojenském areálu Grabštejn. Celá soutěž se
skládala ze dvou částí, a to orientačního závodu hlídek, které postupně
musely najít celkem 16 kontrol a děti na nich plnily hasičské i nehasičské
úkoly. Druhým úkolem byl tradiční hasičský požární útok, ovšem směřo-
vaný do vrchu a za umělého osvětlení. Noční soutěže pod názvem „Stra-
šidel se nebojíme“ se zúčastnilo na 60 dětí a celá soutěž končila krátce
před půlnocí. „I když bylo stanoveno pořadí umístění dětských kolek-
tivů, zvítězily všechny děti, které vydržely soutěžit i takhle dlouho 
v noci,“ podotkl velitel hrádeckých hasičů Jaromír Mottl. 

Další společné cvičení pro děti a mládež připravili hasiči z Herrnhutu-
Brethelsdorfu. Mladí hasiči si vyzkoušeli netradiční disciplíny – nechy-
bělo pádlování na člunu, práce s hydraulickým vyprošťovacím nástrojem
nebo ovládání zvedacích vaků. Mladí hasiči museli prokázat svoje zna-
losti v uzlování, dovednost při práci s hadicemi, a dokonce i souhru ce-
lého družstva při tažení vozidla. Nejzajímavějšími úkoly bylo určování
správného hasicího přístroje s následným hašením nafty a vyhledávání
předmětů i zvířat v zakouřeném prostředí. Tato skvěle připravená soutěž
prokázala zručnost všech dětí. V celkovém pořadí se na děleném prvním
místě umístilo družstvo hrádeckých dětí společně s družstvem z Her-
rnhutu. 

Třetí říjnová sobota už patřila hlavně dospělým hasičům. V Krásné Stu-
dánce připravili Hry bez hranic, které se skládaly z pěti výcviků. 
Účastnila se jich čtyři družstva, složená z hasičů ze zúčastněných čtyř
jednotek. Prvním úkolem byl výcvik v jednom podzemním bunkru v Li-
berci, kde hasiči měli za úkol projít labyrintem chodeb za úplné tmy, na-
jít nádoby s „nebezpečnou látkou“ a vynést je ven. Každý z hasičů měl
na sobě dýchací přístroj, se kterým si chránil dýchací cesty. Po přesunu
k hasičské zbrojnici hry pokračovaly, a to dalšími úkoly v podobě řezání
klády, hadicové štafety, pití vybraných nápojů a nakonec štafety ve stylu
TFA. 

Na začátku listopadu proběhla společná návštěva regionálního ope-
račního střediska hasičů, záchranné služby a lékařské pomoci v německé
Hoyerswerdě, které je jedním z pěti středisek ve Svobodném státě Sasko.
Velitel profesionálních hasičů Stefan Schumann seznámil návštěvu 
s fungováním střediska. Zmínil se i o možnosti přeshraniční spolupráce
s hasiči na české straně. Středisko v Hoyerswerdě je jedním z pěti 
operačních středisek na území Saska, mezi které patří středisko v Dráž-
ďanech, Zwickau, Chemnitz i nově budované v Lipsku. Přítomní byli 
informováni o množství odbavených tísňových volání, které v roce 2015
dosáhlo téměř 170 000. 

V diskuzi vysvětlil i systém fungování hasičských jednotek, jak profe-
sionálních, tak dobrovolných na území Saska a systém spolupráce 
jednotek mezi jednotlivými městy, který je úplně rozdílný od systému
fungování v České republice. Na závěr návštěvy nám byla představena
stanice profesionálních i dobrovolných hasičů, zejména prvovýjezdová
technika a velitelské automobily. 

Z rozpočtu projektu „4 města zachraňují přes hranice“ získá každá 
z partnerských jednotek zásahovou techniku. V Hrádku nad Nisou už
bylo uzavřeno první výběrové řízení. Dodavatelem nosiče kontejnerů,
nákladního kontejneru s plachtou, kontejneru na sypké materiály a pří-
věsného vozíku pro řešení úniků ropných látek na vodních hladinách vč.
příslušenství bude firma KOV Velim, s. r. o. Tato část vybavení bude stát
9 847 494 Kč. Celkové předpokládané náklady projektu pro všechny čtyři
partnery jsou 2 304 436,04 EUR, tedy asi 62 mil. Kč.

Projekt „4 města zachraňují přes hranice“ je spolufinancován z Evropské
unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) prostřednictvím
Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020
a ze státního rozpočtu České republiky (čeští partneři).

Hasiãi ze ãtyfi mûst uÏ za sebou mají spoleãná cviãení
a brzy se doãkají nové techniky
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Výsadba Lidické hrušně
Vznik samostatného československého státu si v Hrádku připomínáme 
v parku před Základní školou Lidická. Před tradičním zamyšlením a po-
ložením květin letos starosta města Josef Horinka přivítal kromě dalších
přítomných hosty z Lidic: Antonína Nešpora, předsedu Občanského
spolku Lidice, a Miroslava Kalibu, předsedu Spolku pro vybudování pa-
mátníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného. Antonínu Nešporovi se před
lety podařilo prokázat, že jediný ovocný strom, který dnes roste na místě
vypálených Lidic, je němým svědkem tragických událostí z roku 1942. 

V době vyhlazení Lidic byla hrušeň mladým stromkem. Byla vysazena 
lidickými občany společně s dalšími dvěma hrušněmi pod kostelem 
u obecní studny pouhý rok předtím. Hrušeň přišla při demolici lidického
kostela o korunu, takže nepovšimnuta ušla ničení ostatních stromů.
Znovu ale obrazila a do dnešních dnů plodí. V roce 2012 z ní byl vypěs-
tován první štěp. Od té doby jsou po republice vysazovány další a další
potomci památné Lidické hrušně. V den státního svátku 28. října 2016
byl v Hrádku nad Nisou, jakožto 17. českém městě a druhém městě v Li-
bereckém kraji, vysazen štěp Lidické hrušně – symbolicky v zahradě 
ZŠ Lidická, nedaleko pamětní desky připomínající vyhlazení Lidic. 

Stromek se měl stát symbolem naděje a víry v přežití i takové apoka-
lypsy, jakou bylo vyhlazení Lidic. Jenže po necelých devíti dnech, kdy
byla v Hrádku vysazena, ji zatím neznámý pachatel zlomil. Právě z obavy
z možného vandalismu bylo pro hrušeň zvoleno místo v zahradě 
ZŠ Lidcká. Ani to pachateli nezabránilo v jejím zničení, plot pro něj ne-
byl žádnou překážkou. K činu, pro který se těžko hledají vhodná slova,
došlo v noci ze soboty 5. na neděli 6. 11. „Postaráme se o to, aby tento 

symbol naděje z Hrádku nezmizel. Z Lidic už máme přislíbený nový štěp
hrušně,“ řekl starosta města Josef Horinka. Starosta hned v neděli podal
trestní oznámení na neznámého pachatele. „Vyhodnocují se záběry 
z kamer a všichni věříme, že pachatel bude dopaden,“ dodal. Pokud by
snad někdo ze čtenářů měl poznatky, které by policistům pomohly v pá-
trání po pachateli, může je sdělit Městské policii v Hrádku nad Nisou
(tel.: 602 345 966).

Předání cen města Hrádek nad Nisou
Oslava státního svátku pokračovala prohlídkou nové služebny hrádecké
městské policie. V 17 hodin začalo v obřadní síni hrádecké radnice tra-
diční předávání Cen města Hrádek nad Nisou. Letos si cenu převzali 
Luděk Vele, sólista Opery Národního divadla v Praze, který se zasloužil 
o záchranu hradu Grabštejn. Druhým oceněným byl Jan Krečman,
úspěš ný automobilový závodník a pořadatel Rallye Lužické hory. 

Luděk Vele
Luděk Vele je od roku 1983 členem Opery Národního divadla v Praze.
Zde ztvárnil snad všechny zásadní operní basové role. Hostoval na řadě
zahraničních scén. V zahraničí i doma je také častým hostem koncert-
ních pódií. Dvakrát po sobě získal Cenu Thálie – v roce 1995 za roli Chru-
doše v Libuši a v roce 1996 za Barona Ochse v Růžovém kavalírovi.

Luděk Vele ale zůstal místním patriotem. Když se po Sametové revo-
luci poprvé rozsvítilo okno na hradě Grabštejn a zjistil, že jsou zde bri-
gádníci, kteří se snaží hrad zachránit, uspořádal první dva koncerty na
Kristýně s cílem vydělat nějaké peníze na občerstvení pro brigádníky.
Tyto dva koncerty se přitom nepočítají do dnes již čtyřiadvacetileté 
tradice benefičních koncertů na Grabštejně. Výtěžek z těchto koncertů

Oslava vzniku samostatného ãeskoslovenského
státu v Hrádku nad Nisou
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Tfii muÏi a jedna dáma
hlavnû pobavili

Tři muži v podání Karla Heřmánka, Zdeňka Žáka a Antonína Procházky
se v říjnu sešli v DK Beseda. V závěru nahořklé komedie k nim na 
podi um přibyla ještě Jana Šulcová. Publikum po většinu představení
hlavně bavili, někomu možná ztuhl úsměv na tváři až při poslední scéně,
která leccos vysvětlila. Asi i proto se hra Tři muži na špatné adrese hraje
v divadle Bez zábradlí už dlouhých 18 let.

Divadelní svátek Hrádek čeká v třetím listopadovém víkendu, kdy se
během dvou dnů na podiu Besedy vystřídá pět divadelních souborů ve
dvou pohádkách, dvou komediích a jednom zdramatizovaném románu.
36. Hrádecký divadelní podzim začíná už 18. listopadu!

A prozradit už můžeme i něco o jarním představení. Odehraje se 
1. dubna a půjde opět o komedii italského autora. Jmenuje se Otevřené
manželství a v hlavních rolích se představí Karel Roden a Jana Krausová.

O sedmi bubenících a jedné
zpûvaãce

Přesně v uvedeném počtu se letos sešli na 15. Sletu bubeníků výteční
hráči na lecjaké rytmické nástroje. Poprvé se podívali také do Hrádku
nad Nisou a publikum, možná trochu překvapené, si získali velice rychle.
A obráceně, podle slov muzikantů, kteří v Hrádku měli letos svoji před-
poslední zastávku, publikum si záhy získalo i je. 

Svými nástroji, které se na místa stavěly 4 hodiny, zcela zaplnili 
podium Besedy. A když na ně spustili, tak naplnili i celý sál. Nejen zvu-
kem, ale i výtečnou náladou. Jemnost celému koncertu dodaly jednak
klávesy, ale hlavně zpěv izraelské zpěvačky Kamily Kamy. Zatímco první
část koncertu se nesla v duchu letošního motta Ktož sú boží bubeníci 
a byla inspirována chorálem, v druhé už dostali více příležitostí jednot-
liví muzikanti, každý z jiného žánru. To, co nacvičili na „soustředění“ ve
Smržovce, prodali za dvě hodiny. Publikum si ale vyžádalo ještě přída-
vek, při kterém došlo i na legendární kapelu Led Zeppelin a její píseň
Whole Lotta Love.

pokryl na hradě řadu oprav a vybavení. Hlavně ale pořádáním bene -
fičních koncertů Luděk Vele zcela zásadně pomohl k tomu, že se hrad
Grabštejn dostal do povědomí veřejnosti. I díky Luďkovi Velemu je dnes 
z hradu národní kulturní památka, na kterou jsou hrdí i obyvatelé města
Hrádek nad Nisou. 

Pěvecké umění Luďka Veleho si obyvatelé Hrádku mohou vychutnat
nejen na Grabštejně, ale i v období vánočních svátků přímo v Hrádku.
Prakticky pravidelně doprovází „půlnoční“ bohoslužbu v Chrámu Po-
koje a při vánočním koncertě v kostele sv. Bartoloměje zpívá basové sólo.

Jan Krečman
Jan Krečman je znám především jako úspěšný automobilový závodník.
Sportoval odmalička, tehdy se věnoval hlavně kolektivním sportům, pře -
devším fotbalu a volejbalu. V hrádeckém A týmu hrál na pozici brankáře.

V době, kdy pracoval v hrádeckém závodu Praga, spolu s otcem a par-
tou dalších lidí z hrádeckého Svazarmu pořádal nejprve motocyklové 
závody, orientační závody automobilů, různé jízdy zručnosti a pak i mo-
tokrosové závody.

Jako jezdec začínal s branně-orientačními závody a postupně se 
dostal k automobilové rallye. Největších úspěchů dosáhl na místě navi-
gátora. V roce 1986 se dostal do továrního týmu Škoda a startoval 
například v Poháru míru a přátelství – sérii velkých závodů v několika 
zemích. Spolu s Pavlem Janebou se tehdy stali vicemistry poháru. Z dal-
šího období, kdy tvořil posádku s Ladislavem Křečkem, má Jan Krečman
7 mistrovských titulů.

Jan Krečman stál za pořádáním Rallye Lužické hory. O jeho zásadní
úloze při pořádání tohoto závodu svědčí to, že v roce 1986, kdy byl na
vrcholu závodní kariéry, byla tradice pořádání rallye Lužické hory přeru-
šena, protože se nenašel nikdo, kdo by jej nahradil. A Jan Krečman byl 
i u obnovení závodu v letech 2005–2013. Bez nadsázky lze říci, že díky
Janu Krečmanovi bylo jméno města v povědomí nejen příznivců moto-
ristického sportu.
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Václavice jsou obcí, kde se do dnešních dnů dochovalo nebývale velké
množství drobných památek. Hlavně křížků u cest a v polích, ale také 
několik soch. Tyto památky jsou postupně obnovovány. A v neděli 
30. října byly veřejnosti slavnostně představeny další dvě, které byly péčí
dobrovolníků zachráněny. Obě se nachází v blízkosti Wohlmannova
statku. Tou první je socha sv. Josefa, druhou Wohlmannův kříž, který se
nachází u staré cesty v polích nad statkem.

Socha sv. Josefa našla nové místo na rozcestí pod statkem, nedaleko
Václavického potoka. Původní socha dávno zmizela, stejně tak i cesta, 
u které stála. Dochoval se jen pískovcový podstavec. Lidé kolem sochy
kdysi úvozovou cestou dopravovali kámen z Valentinova kamenolomu.
Jak prozrazuje text v kameni, památka byla postavena z pozůstalosti 
Valentina Thiela v roce 1887. Valentin Thiel byl tedy pravděpodobně 
majitelem onoho lomu. Se zánikem lomu a cesty se socha ocitla na 
zahradě, stranou zraků kolemjdoucích. Současní majitelé pozemku ale
souhlasili s jejím přesunem na nové místo. Tím její obnova nabrala 
nového rozměru, opět se u ní mohou kolemjdoucí na chvíli zastavit. 
Obnovena byla nejen socha, ale í její pískovcový podstavec. Text na něm
je krátkou modlitbou. V překladu zní Sv. Josefe, přimlouvej se za nás. 

Autorem nové sochy je akademický sochař Michal Moravec z Hořic.
Ač má za sebou desítky děl, která jsou zastoupena v mnoha galeriích, ale
také na veřejných prostranstvích po celém světě, pro Václavice 
sv. Josefa ztvárnil za cenu materiálu. Hostem u slavnostního odhalení 
sochy sv. Josefa byl kromě jiných také Luděk Vele, který má na její 
obnově velký podíl. Po jejím požehnání hrádeckým farářem Radkem Va-
šinkem zazpíval biblickou píseň. „Nezbývá, než poděkovat lidem, kte-
rým není lhostejná historie míst, kde žijeme, a kteří pečují o to, aby byla
uchována i dalším generacím,“ řekl na místě starosta města Josef Ho-
rinka.

Od sv. Josefa se většina přítomných vydala na 500 m dlouhou cestu 
k Wohlmannovu kříži. V čele průvodu byl nesen vlastní kříž, který byl na
své místo na restaurovaném soklu osazen až před zraky přítomných. 
Jak název napovídá, kříž byl postaven Franzem Wohlmannem, 
a to v roce 1871. Nachází se u cesty, která byla v posledních desetiletích
málo využívaná. Navíc na krásném místě. Mírné návrší nabízí 
pohled na Ještěd, Výhledy a zvlněnou krajinu nad Václavicemi. Kříž byl
přitom prakticky zničen. Jeho trosky se nacházely rozeseté po okolí, ani
lípy, které nad ním rostly, patrně neměly zůstat. Dnes mají mnoho 
úzkých kmenů. Je možné, že byly v minulosti pokáceny, ale s vitalitou,
která je lípám vlastní, znovu obrazily.

Kříž je dnes znovu sestaven, chybějící pískovcové části byly 
doplněny. 

V nedělním odpoledni jej po krátké promluvě požehnal Radek Vaši-
nek. Setkání u nového Wohlmannova kříže, nasvíceného podzimním
sluncem a lemovaného rámem barevného listí lip, zakončila hrádecká
písničkářka Jana Vébrová.

Od roku 2000, kdy začalo působit Sdružení pro záchranu drobných
sakrálních památek, byla řada křížků v krajině Hrádecka opravena. V po-
sledních třech letech se vždy v termínu hrádecké pouti odhalovaly další
obnovené křížky nebo sochy. Na jejich návratu do krajiny se podílely

město Hrádek nad Nisou, Brána Trojzemí, Liberecký kraj a další dárci.
Spolek Wohlmannův statek navazuje na činnost Sdružení pro záchranu
drobných sakrálních památek. S obnovou sochy sv. Josefa a Wohlman-
nova kříže opět pomohlo město Hrádek nad Nisou prostřednictvím
osadního výboru Václavice, Brána Trojzemí, Liberecký kraj a také firma
Benox. Velkou část peněz vložil i zmíněný spolek.

Nedělní slavnost pokračovala příjemně stráveným odpolednem 
v teple Wohlmannova statku. 

„Místo chceme otevřít pro všechny lidi, kteří sem chtějí přijít. Cesta je
sice v našem vlastnictví, ale budeme rádi, když bude využívána. Chci
také poděkovat všem sympatizantům a členům spolku, kteří již rok dění
kolem statku se mnou nesou a dávají mu svůj čas, energii i nějaké 
prostředky,“ říká předseda spolku a hlavní iniciátor obnovy památek
Matouš Kirschner.

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

Dvû památky vrácené do krajiny
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Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci říjen 2016
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Milan Slabý
80 let Mária Moťovská, Helena Gottsteinová
82 let Jaroslav Němeček, Helmut Prchlík
84 let Zdeněk Baum, Zdenka Kolaříková
87 let Danuška Rychecká, Miloslava Součková
88 let Walter Wiener
90 let Štefania Klimovičová, Anna Mazáčková
93 let Emilie Khunová

Dne 14. 10. 2016 byli v obřadní síni hrádecké radnice uvítáni noví
hrádečtí občánci: Jiří Nývlt, Agáta Štálíková, Vojtěch Maděra, 

Jeroným Brabenec, Eliška Nováková, Leontýna Špůrová, 
Elen Kronusová, Ondřej Braha, Patricie Knapová, Anna Kociánová,

Ellen Zrnovská, Anna Rusnáková, Štěpán Matušek, 
Vojtěch Pokorný, Maxmilian Staševský, Alena Marie Nová.

Monika Korbelářová, matrikářka

Pozvánka k sousedÛm
Listopad je každým coulem podzimní měsíc, v jeho závěru už ale zapá-
líme první svíčku na adventním věnci, abychom zahájili klidný předvá-
noční čas. Nabídla kulturních akcí je tradičně v tomto období pestrá. Je
libo koncert, film, pohádku, něco z historie nebo zajímavou akci pro mi-
lovníky map? Všechno je možné… Stačí si jen vybrat! Přeji vám krásný
barevný podzim plný pohody. 
12. listopad – Svatomartinský jarmark, krůtí hody a Festival 
řemesel – areál Zátiší Brniště
Akce pro milovníky tradic, bujarého veselí a dobrého jídla. V doprovod-
ném programu vystoupí šermíři, doboví muzikanti i divadelníci. Pro-
běhne soutěž o nejlepší krůtí řízeček a vše zakončí lampionový průvod
se svatým Martinem. 

12. listopad – Václav Neckář a Bacily – Jablonné v Podještědí
Legendární zpěvák se svojí skupinou Bacily pod vedením kapelníka
Honzy Neckáře letos slaví 45. narozeniny na hudební scéně sérií kon-
certů, na kterých nechybí všechny slavné hity. 

14.–16. listopad – Dny GIS – Krajská vědecká knihovna Liberec
Geografické informační systémy vážně i zábavně. Seznamte se s mapami
a GIS aplikacemi v nejrůznějších podobách. Moderně, poutavě, interak-
tivně…

16. listopad – Hudba Praha Band – Lidové sady Liberec
… v pivu je totiž Bůh… Osvědčené hity Jasné Páky a Hudby Praha. 

17. listopad – David Koller & Friends – Vratislavice 101010
David Koller, Hentai Corporation, Vladimir 518 a Mike Trafik. Tři skvělé
koncerty během jediného večera…

19.–20. listopad – Pohádkové prohlídky – zámek Sychrov
Oblíbené prohlídky s pohádkovým příběhem, jehož se můžete stát sou-
částí. Tentokrát na motivy pohádky o princezně Ladě.

19.–20. listopad – Mimořádné prohlídky – zámek Zákupy
Prohlídky s povídáním o každodenním životě rakouského císaře a čes-
kého krále Františka Josefa I. proběhnou dva dny před výročím 100 let
od jeho úmrtí. 

23. listopad – AninetFest – kino Varšava Liberec
Nejlepší krátké animované filmy z celého světa. Mix různých animačních
technik, žánrů a zábavy. Celkem 20 nejlepších animáků z 11 zemí oce-
něných na mezinárodních festivalech. 

26.–27. listopad – Adventní prohlídky – Hrad Grabštejn
V předvánočním čase si můžete opět prohlédnout slavnostně vyzdo-
bené interiéry a připomenout si tradice více či méně pozapomenuté. 
Vánoční atmosféru nasajete nejen v hradních interiérech, ale také v kapli
svaté Barbory, skvostu renesanční architektury. 

26.–27. listopad – Vánoce na zámku – zámek Lemberk
Prohlídka vánočně vyzdobeného clam-gallasovského apartmá včetně
zámecké kaple. Ukázka vánočního slavení a zvyků šlechty. 

26.–27. listopad – Vánoční trhy – zámek Sychrov
Čestný dvůr zámku se promění v místo, kde na vás dýchne vánoční at-
mosféra. Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel, prodejem tradičního
zboží a bohatým programem pro děti a dospělé. 

30. listopad – Ondřej Havelka & Melody Makers – Divadlo 
F. X. Šaldy Liberec
Orchestru Melody Makers je letos 20 let a slaví sérií koncertů pod ná-
zvem „Nás to tady furt baví“. V novém programu zazní mnohé hity,
které si publikum za ta léta oblíbilo. 

30. listopad – Jakub Kohák a Matěj Ruppert – Lidové sady Liberec
Hvězdy, jak je neznáte…

1. prosinec – JELEN – Vlčí srdce Tour 2016 – Lidové sady Liberec
Stále oblíbenější současná kapela se svými hosty Kateřinou Marií Tichou,
Davidem Stypkou a Bendjazzem. Věra Baumgartnerová

Tip na v˘let
Koncem měsíce listopadu zapálíme první svíčku na adventním věnci. 
Začne krásný předvánoční čas, který, mimo jiné, máme spojený s po-
hádkami. A proto se i na dnešní výlet vydáme do pohádky, přesněji na
zámek. Na ten, který je v našem kraji zřejmě ten nejpohádkovější…
Zámek Sychrov
Sychrov patří k našim nejvýznamnějším památkám. Původně to byl 
barokní zámek, který si v letech 1690–1693 nechal postavit rytíř Lamotte
z Frintroppu. Své největší slávy se Sychrov dočkal roku 1820, kdy se jeho
novými majiteli stali Rohanové, příslušníci staré francouzské šlechty. 
Zámek dvakrát přestavěli. Nejprve do klasicismu, kolem poloviny 19. sto-
letí pak v duchu novogotiky. Zámek je přístupný ve značném rozsahu,
takže jeho prohlídka poskytne dokonalou představu o tom, jak se ve 
2. polovině 19. století žilo na venkovském sídle bohaté šlechtické rodiny.
Pokoje jsou zařízené původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky.
Většina místností také vyniká bohatou řezbářskou výzdobou. Jako jediný
v České republice má Sychrov i klasické královské apartmá, které bylo
připravené pro nejvýznamnější hosty.

Zámek obklopuje rozlehlý park vybudovaný v anglickém duchu, ve
kterém najdete řadu vzácných dřevin a rostlin, ale také zajímavé stavby.
Těm dominuje novorenesanční oranžerie, která vytváří kompoziční pro-
tiváhu zámku. Dále je to vyhlídka korunního prince Rudolfa, vodárenská
věž, holubník nebo bazény a jezírka. 

Nejen park, ale i zámek samotný je nesmírně romantické místo, není
proto divu, že si ho vybírají mnozí snoubenci pro svůj svatební den.
Stejně tak je oblíbený u filmařů. Natáčela se tu například Zlatovláska
nebo Nesmrtelná teta.

Na Sychrov se dostanete pohodlně autem, leží na trase z Liberce do
Turnova. Přijet můžete ale i vlakem. Od zastávky je to k zámku zhruba je-
den kilometr. Sychrov je otevřený celoročně a dokonce i v pondělí, kdy
mají památky obvykle zavřeno. Na závěr listopadu tady navíc nachystali
zajímavé akce. O víkendu 19.–20. to jsou Pohádkové prohlídky, při kte-
rých se návštěvníci stávají součástí příběhu přímo v zámeckých komna-
tách. A o prvním adventním víkendu jsou to pak tradiční Adventní trhy
s bohatým programem pro děti i dospělé. Vánoční atmosféru umocní
velký betlém na nádvoří a slavnostně vyzdobený zámek. Nakonec je ale
jedno, kdy se na Sychrov vydáte, protože pohádkový výlet to bude určitě. 

Věra Baumgartnerová, zdroj: www.zamek-sychrov.cz
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Z iniciativy dr. Lubomíra Jaroše z lékárny Na Hradě se letos podruhé 
konaly dvě malé slavnosti v okrajových částech Hrádku. Na Sedelských
hodech se mohli zastavit i účastníci turistického Výšlapu na Popovku,
proběhly totiž ve stejný den, v sobotu 15. října. Organizace hodů se ujaly
paní Jana Roztočilová se svou sestrou. Jako občerstvení se podával krůtí
guláš. Lidové a zlidovělé písně hrál na akordeon Lubomír Jaroš.

Donínskému posvícení nepřálo počasí, ale i tak se vydařilo. Oslavu 
zahájila ředitelka školy Mgr. Olga Marešová, rozdával se krůtí guláš 
a jiné laskominy, kvetl dětský bazárek, dílničky a různé soutěže. Proběhla
soutěž Donínský koláčník. Několik rodičů s dětmi doma napeklo a pak
podstoupilo zkoušku poroty, která hodnotila, komu se dařilo nejlépe. 
I soutěže pro čtyřčlenná družstva se tematicky odvíjely od koláčů. A pre-
miéru měla nová písnička, kterou napsala a s dětmi nacvičila paní uči-
telka Veronika Sabová.

Nejsme pouze taneãníci
Připravujeme druhý ročník Tanečního Babylonu, který se uskuteční 
19. listopadu 2017 v Sokolovně v Chotyni. A protože jde o akci plnou
ukázek tanců a také výuky tanců v různých stylech, rozhodli jsme se nic
neponechat náhodě a fyzicky se pořádně připravit. Mimo pravidelných
tréninků, kde nacvičujeme a pilujeme taneční sestavy, jsme se 17. září
zúčastnili volejbalového turnaje v sousedním německém Großschönau.
Jednalo se o přátelské utkání 6 týmů složených převážně z členů country
tanečních skupin. Přijeli jsme, viděli jsme, zúčastnili jsme se a bez ztráty
bodu na plné čáře zvítězili. Odvezli jsme si krásné zážitky, putovní pohár
a povinnost příští ročník uspořádat. Takže se za rok máme na co těšit.
Plní sil fyzických i psychických připravujeme nejen Taneční Babylon, ale
také 6. ročník Zimních Countryhrá(d)ek, které se uskuteční 4. března
2017. Všichni jste srdečně zváni.

Staří Známí

Podzimní radovánky 
s rodinn˘m klubem 

Ma‰inka
Vítr, draci, brambory – symboly podzimu, v jejichž duchu se nesla 
letošní drakiáda rodinného klubu Mašinka. Samotnému pouštění draků
předcházela jejich výroba v klubu Mašinka v sobotu 8. 10. Nejen děti,
ale i jejich rodiče se zapojili do výroby draků. Prokázala se kreativita 
a šikovnost maminek i tatínků. Z aktivní účasti tatínků a dobrot ke kávě
od maminek jsme měli velkou radost. Následující týden v neděli jsme 
vyrazili vyrobené draky vyzkoušet. Přestože byl vítr slabší, tak jsme si
drakiádu moc užili. V příjemném areálu hřiště na Dolním sedle jsme
kromě pouštění draků, opékání vuřtů a trdelníku soutěžili v bramboro-
vých disciplínách. Děkujeme všem účastníkům za skvělou rodinnou 
atmosféru. Mnozí tak odjížděli domů až se západem slunce.

Druhé Sedelské hody a Donínské posvícení
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Cvičení Lída – Hrádek se v říjnu v tělocvičně TJ Rochlice zúčastnilo sou-
těže Zdatné žactvo.

A mělo silné zastoupení, mezi 68 účastníky z 6 jednot bylo 22 hrá-
deckých. Děti soutěžily ve šplhu na tyči, válení sudů na koberci s míčem
mezi rukama a nohama, skoky přes švihadlo jakýmkoliv způsobem 
a překážkovou dráhou, vše plnily na čas. V mladších žácích I (naroze-
ných 2009–2010) se umístil na 3. místě Jára Kozebouch.

V mladších žákyních II (narozených 2006–2008 ) skončila třetí Sandra
Doleželová. A ve stejné kategorii chlapců vyhrál Kuba Wierzba před Ros-
tíkem Patočkou.

Každý účastník obdržel sladkou odměnu keramickou medaili a vítě-
zové diplom.

Na začátku listopadu odjely do Doks týmy žáků a dorostu na turnaj ve
vybíjené.

Dvacet hrádeckých dětí soupeřilo s týmy ze Zákup, Doks a Harcova.
Družstva byla rozdělena do pěti věkových kategorií. Hrálo se systémem
každý s každým po dobu maximálně osmi minut a počítal se počet 
vybitých životů. Po ukončení turnaje proběhlo vyhlášení výsledků, na
němž všichni soutěžící obdrželi sladkou odměnu a každé družstvo di-
plom a cenu.

Hrádecké družstvo žáků 2008–2007 ve složení Jakub Wierzba, Matěj
Čemus, Matěj Čemeryš, Natálka Fořtová vybojovalo 1. místo.

Vyhrálo i družstvo žáků 2006–2005 ve složení Sandra Doležalová, 
Veronika Heislerová, Jakub Vích, Rostík Patočka a Radek Janeček. Třetí 
ve stejné kategorii skončili Dominika Dusová, Aneta Štěrbová, Aleš Bret -
šnajdr, Petr Feix a Šárka Čížová.

Na 1. místě ve starších žácích 2004–2003 se také umístilo hrádecké
družstvo, které tvořili Radovan Kryštůfek, Tomáš Křenek, Stanislav 
Patočka, Míra Janeček, Sofie Tůmová a Lukáš Rohan.

Lída Robová

Cviãení Lída na sportovních soutûÏích
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NAV·TIVTE NÁ· NOVù
UPRAVEN¯ BAR 

V DùLNICKÉM DOMù!

AAKKCCEE  LLIISSTTOOPPAADD

Happy hour denně 20–22 hodin
velké pivo za cenu malého

míchané nápoje, jukebox, šipky, karaoke

Na Silvestra otevřeno – kolo štěstí 
a tombola



1311. ãíslo, 
listopad 2016inzerce

âerpací stanice 7 Station 

v Hrádku nad Nisou hledá

do svého kolektivu 

pracovníka na pozici 
obsluhy ČS a směnárny

Požadujeme spolehlivost, zodpovědnost
a znalost německého jazyka. 

VV  ppřřííppaadděě  zzáájjmmuu  nnááss  kkoonnttaakkttuujjttee  
nnaa  tteelleeffoonnnníímm  ččííssllee

773333  662288  332211
nneebboo  ee--mmaaiilluu::  zzddeenneekk@@77ssttaattiioonn..eeuu

âerpací stanice 7 Station 

v Hrádku nad Nisou hledá

do svého kolektivu 

pracovníka na pozici 
venkovní obsluhy ČS 

Požadujeme spolehlivost, 
zodpovědnost a komunikativní znalost

německého jazyka.

VV  ppřřííppaadděě  zzáájjmmuu  nnááss  kkoonnttaakkttuujjttee  
nnaa  tteelleeffoonnnníímm  ččííssllee  

773333  662288  332211
nneebboo  ee--mmaaiilluu::  zzddeenneekk@@77ssttaattiioonn..eeuu
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