
K nové fasádû nov˘ park
Úpravám parků a zeleně se v minulých letech věnovalo v Hrádku i jeho okrajových částech poměrně
hodně pozornosti. Ať už jde o péči o dubové aleje, parky a parčíky nebo třeba školní zahrady. Jedním
z mála míst, kde ještě revitalizace neproběhla, je zeleň v okolí školy T. G. Masaryka. Pravdou je, že areál
není tak na očích jako třeba městský park nebo parčík na vjezdu do města na Žitavské ulici, ale to nic
nemění na tom, že stav zeleně kolem školy je neuspokojivý. To se nyní změní.

Řešení nebude spočívat jen v omlazení zeleně, ale v celkové změně charakteru, který bude odpoví-
dat tomu, že jde o okolí školy. Pravdou je, že zeleň v okolí školy je z většiny přestárlá, zanedbaná, po-
platná době svého vzniku a pro okolí školy dnes už nevhodná. Kdysi zajímavé lipové stromořadí podél
Komenského ulice je v současnosti již značně poškozené, lípy jsou vykotlané, často duté a s hnilobami.
Když pomineme, že neplní svoji estetickou úlohu, jsou i potenciálně nebezpečné. Novější výsadba
je tvořena většinou jehličnany. Zatímco vysoké tůje mohou na někoho působit až depresívně, smrky
už jsou přerostlé, část jich je nakloněná k budově, kterou zastiňuje a opět může být případně až ne-
bezpečná.

Regenerace areálu školy proto bude založena na zásadní změně druhového složení zeleně, tak
aby byla atraktivní a korespondovala s nedávno pěkně opravenými budovami školy. Neznamená to
v žádném případě vykácení všech stromů, které kolem školy nyní rostou, i když k němu také dojde.
Odstraněno bude asi 50 dřevin, které nemají dlouhodobou perspektivu životnosti nebo jsou to ne-
vhodné náletové dřeviny. Týkat se to bude i většiny zmíněných lip v Komenského ulici. Část jich ale
zůstane zachována jako životní prostor pro hmyz a ptáky a bude případně odstraňována se zhoršují-
cím se zdravotním stavem. Dvě desítky stromů budou ošetřeny, stejně tak keře. Pro rododendrony,
které každé jaro svými květy zkrášlují okolí školy, je navrženo přesazení do vhodnějších pozic.

Následně bude vysazeno 22 vzrostlých stromů převážně domácího původu a 4 stromy ovocné.
Velkou část zeleně budou tvořit keře, kterých bude vysázena skoro tisícovka. Pokračování na straně 3

Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: strupl@branatrojzemi.cz,
tel./fax: 725 357 278 nebo písemně na MěÚ.
Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ.
Internetová podoba časopisu vychází na www.hradek.cz.
Uzávěrka červnového čísla je 22. 5. 2017.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 6. 2017.
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Hrádecké hudební
jaro

Květen a červen nabídne v Hrádku
hned několik zajímavých hudebních
událostí. Už v úterý 16. května se opět
otevře dvorek hudbě – tak byl nazván
loňský cyklus koncertů v atriu Brány
Trojzemí, který bude pokračovat i le-
tos. Žánrově bude ještě pestřejší.
Úplně poprvé na veřejnosti vystoupí
nová skupina Přízeň. A tak se hodí, aby
celý cyklus otevřela. Zve vás na vzpo-
mínání na doby, kdy se ve vlaku ještě
zpívalo a z kapes nevyzváněly mobily.
Dva týdny na to, 30. června, přijede
Jablonecké klarinetové kvarteto a dvo-
rek bude patřit hlavně swingu. Na
basklarinet v něm hraje Luboš Lach-
man, obyvatelům města dobře známý
učitel hrádecké pobočky ZUŠ.

V sobotu 20. června se koná již se-
dmý Benefiční koncert Ostrova života.
Hosté budou hlavně liberečtí. A dojde
zde na setkání Big´O´Bandu a Těl,
což je opravdová událost! Pár dnů
po astronomickém konci jara, tedy
24. června, opět ožije louka na Kristýně.
Hrádecké rockové léto zve především
na Stromboli, Arakain a hlavně mladší
ročníky na Jakuba Děkana s kapelou.

V květnovém čísle:

— Grösselova kaple
— Vyhodnocení fotogr. soutěže
— Půlkulaté divadelní jaro
— Koncert Ostrova Života
— Noc s Andersenem
— Most na Trojzemí
— Kristýna odemčena
— Historický požár
— Dětský den na Kristýně



Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
77..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
7. schůze rady města v roce 2017, konaná dne 12. dubna, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila účetní závěrky a výsledky hospodaření za rok 2016 příspěv-

kových organizací města: MŠ Donín, MŠ Oldřichovská, MŠ Liberecká,
DDM Drak, ZŠ Donín, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Lidická, ZŠ a MŠ Loučná
a Pečovatelské služby

— schválila rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu
města Hrádek nad Nisou pro rok 2017 jednotlivým žadatelům v Pod-
programu na projekt a v Podprogramu na podporu volnočasových
aktivit. Uložila finančnímu odboru ve spolupráci s odborem dotací 
a kultury navýšit finanční alokaci Dotačního programu 2017, Pod-
programu na projekt o částku 58 822 Kč.

— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Sportovnímu oddílu
Goodway, z. s., Liberec ve výši 20 000 Kč na realizaci tradičního 
mezinárodního MTB marathonu Bike Babí léto v Hrádku nad Nisou
konaného v termínu 19. 8. 2017 

— schválila projektový záměr a podanou žádost o poskytnutí dotace z Do-
tačního fondu Libereckého kraje pro rok 2017 v oblasti podpory č. 7 –
Kulturní aktivity v Libereckém kraji: Výstava k 730. výročí od první pí-
semné zmínky o Hrádku nad Nisou o celkových nákladech 127 900 Kč,
dotací 50 000 Kč (39,09 %) a spolufinancováním 77 900 Kč (60,91 %)

— schválila projektový záměr a podanou žádost o poskytnutí dotace 
z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2017 v oblasti podpory
č. 8 – Životní prostředí a zemědělství: Život v korunách stromů o cel-
kových nákladech 68 000 Kč, dotací 34 000 Kč (50 %) a spolufinan-
cováním 34 000 Kč (50 %)

— schválila podanou žádost na projektový záměr města Hrádek nad Ni-
sou na akci „Stavebně historický průzkum objektu č. p. 67, ul. Gen.
Svobody, Hrádek nad Nisou“ do Dotačního fondu Libereckého kraje,
Programu: 7.3. Stavebně historický průzkum, o celkových nákladech
ve výši 48 700 Kč vč. DPH a požadované dotaci ve výši 24 350 Kč

— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města GYPSY LEGEND, z. s.,
Hrádek nad Nisou, ve výši 20 000 Kč na realizaci tradičního Rom-
ského festivalu 2017 

— schválila poskytnout Lince bezpečí, Praha 8, příspěvek ve formě daru
ve výši 5 000 Kč na poskytování služeb prostřednictvím bezplatné te-
lefonní linky, e-mailu a chatu dětem i dospělým, kteří hledají pomoc
při řešení negativních životních situací

— schválila výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace
ve stupních DUR, DSP a DPS na akci „Hrádek nad Nisou – Zahradní,
prodloužení kanalizace a kanalizační přípojka“, a to firmu PK Slavík,
s. r. o., Liberec XXIX – Kunratice, za celkovou nabídkovou cenou 
62 920 včetně DPH

— schválila výběr zhotovitele na akci Oprava hřbitovní zdi – hřbitov 
ul. Liberecká, Hrádek nad Nisou, a to firmu Kamenictví Jakub Jurek,
Hrádek nad Nisou, za cenu 148 473 Kč vč. DPH

— schválila výběr zhotovitele na akci Oprava střechy Sokolovna Hrádek
nad Nisou – velký sál, a to firmu Radek Hrašna, Hrádek nad Nisou,
za cenu 472 656 Kč vč. DPH

— schválila výběr zhotovitele na akci Oprava balkónů DPS Nádražní 
z důvodu havarijního stavu, zajištění bezpečnosti obyvatel objektu 
a zabránění dalších škod na majetku města, a to firmu Vladislav Řípa,
Oldřichov na Hranicích za celkovou cenu 321 216 Kč

— schválila dodavatele akce Splašková kanalizace ulice K Bytovkám, 
a to firmu 1. jizerskohorská stavební společnost, s. r. o., Hodkovice
nad Mohelkou, za celkovou cenu 2 362 199,51 Kč vč. DPH 

— schválila dodavatele akce Oprava střechy objektu hasičské zbrojnice
Sokolská ulice 454, Hrádek nad Nisou, a to firmu Miroslav Hochman,
Dolní Sedlo 98, za celkovou cenu 1 877 436 Kč vč. DPH 

— schválila přidělení zakázky na zhotovení projektové dokumentace pro
výběr zhotovitele a provedení stavby na akci „Zařízení pro předškolní
děti od 2 do 6 let, v objektu č. p. 587 v ul. Liberecká, Hrádek nad 
Nisou“ firmě Ing. Radovan Novotný, Liberec 6, za nabídkovou cenu
194 568,00 Kč včetně DPH 

— schválila přidělení zakázky s názvem „Liberecká 70 – montáž klima-
tizace do prodejny“, firmě PULSKLIMA, Liberec 12, s celkovou nabíd -
kovou cenou 179 905 Kč bez DPH

— vzala na vědomí informaci o vyhodnocení motivačního sběru za 
rok 2016, celkem bylo v motivačním programu nasbíráno 7 690 kg 
PET lahví a 33 017 kg papíru, sleva poplatku za komunální odpad na
rok 2017 pro občany registrované v motivačním programu činí cel-
kem 32 209 Kč.

44..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
4. mimořádná schůze rady města v roce 2017, konaná dne 24. dubna,
se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání Žádosti

o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek pro-
střednictvím obcí s rozšířenou působností, Ministerstva kultury 
na akci „Oprava kapličky na Horním Sedle“ o celkových nákladech
100 579 Kč a požadované dotaci ve výši 74 810 Kč.

— schválila výběr zhotovitele akce Oprava kapličky Horní Sedlo, a to
firmu Stavby MH – Miroslav Hochman, Dolní Sedlo 102 za cenu 
100 579 Kč vč. DPH.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
44..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
4. zastupitelstvo města v roce 2017, konané dne 19. dubna, se zabývalo
těmito záležitostmi:
— schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 22 755 Kč Mostu k na-

ději, z. s., Most na poskytování terénních programů pro lidi ohrožené
drogou

— schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města Náboženské obci Cír-
kve československé husitské v Hrádku nad Nisou ve výši 50 000 Kč na
opravy historické památky – Chrámu pokoje v Hrádku nad Nisou 

— schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města Orlu jednotě Hrádek
nad Nisou ve výši 160 000 Kč na úhradu nákladů na energie ve spor-
tovním areálu jednoty Orel 

— schválilo změnu rozpočtu města 2017 č. 2 ve výši 4 135 606,32 Kč.
Rozpočet města po 2. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový
objem příjmů částkou 128 872 327,32 Kč, celkový objem výdajů 
částkou 247 240 775,08 Kč a salda ve výši 118 368 447,76 Kč ve třídě 
financování

— schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města Českému svazu chova-
telů, z. s., ZO Hrádek nad Nisou ve výši 80 000 Kč na realizaci výměny
elektrických rozvodů v domě chovatelů 

— schválilo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury pod názvem
„Hrádek nad Nisou, mobilita – Kulturní dům, odstranění bariér“ 
v rámci programu 13413 – Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny státních kulturních zařízení, programu 134V131 „Podpora
reprodukce majetku státních kulturních zařízení“ o celkových před-
pokládaných nákladech na realizaci: 7 349 000 Kč, předpokládaných
uznatelných nákladech: 6 629 100 Kč, požadované výši dotace: 
4 640 370 Kč, výši spolufinancování ze strany žadatele 2 708 630 Kč.

Velk˘ sál sokolovny 
a hasiãská zbrojnice dostanou

nové stfiechy
V loňském roce proběhla první etapa rekonstrukce sokolovny. Na 
druhou, zahrnující rekonstrukci šaten, sauny a oddělení vstupu do malé
tělocvičny spojovacím krčkem, se město pokusilo získat dotaci na minis-
terstvu školství. Zatím neúspěšně, ale bude znovu zkoušet štěstí v dalším
kole. Pokud ani tehdy město neuspěje, je připraveno v dalším roce začít
druhou etapu z vlastních prostředků. 

Bez ohledu na to se ale nyní rozběhne rekonstrukce střešního pláště
nad velkou halou, který je ve velmi špatném stavu. Střecha na sokolovně
je stále původní, tedy přes třicet let stará. Ve výběrovém řízení se stala do-
davatelem stavby firma pana Radka Hrašny za cenu 472 656 Kč vč. DPH.

Smlouva s dodavatelem je už podepsána také na výměnu střešní kry-
tiny na původní budově hasičské zbrojnice. Dostane se tam napodobe-
nina břidlice. Město tady opět sníží svoje náklady, když se mu podařilo
na financování získat prostředky z Ministerstva vnitra, Generálního ředi-
telství hasičského záchranného sboru a Libereckého kraje. Opravu stře-
chy provede v nejbližších měsících firma pana Miroslava Hochmana za
celkovou vysoutěženou cenu 1 877 436 Kč vč. DPH.
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Nav˘‰ení poãtu kontejnerÛ na 
stanovi‰tích separovaného odpadu

Z důvodu přetíženosti stanovišť na tříděný odpad ve městě byly začátkem
května posíleny počty kontejnerů na separovaný odpad, a to v loka litách:
Václavice – Hartman, Dolní Suchá – bytovky, Loučná – Koruna, Starý
Dvůr, sídliště Pod Tratí, Zlatá Výšina – park a bytovky, ul. Kamenná – u kina.

Žádáme tímto občany, pokud třídí a odkládají odpad do těchto měst-
ských kontejnerů, aby dodržovali na stanovištích pořádek. Prosíme také
o úpravu odpadů před jejich vhozením tak, aby měly co nejmenší 
objem. Tedy o rozložení či sešlápnutí papírových krabic, sešlápnutí PET
láhví. Pro většinu lidí to je samozřejmost, ale i tak je občas k vidění kon-
tejner téměř obsazený jednou velkou nesloženou krabicí. I díky přístupu
obyvatel se může město snáze udržovat čisté.

Občany města rovněž žádáme, aby nedávali k nádobám na komu-
nální odpad ani k hnízdům na separovaný odpad pytle s trávou, listím,
větvemi apod. Toto není komunální odpad, svozová firma jej nevyveze 
a pytle ponechá na místě!

Trávu, listí, větvě a ostatní biologicky rozložitelný odpad mají obyva-
telé možnost ZDARMA odevzdat na sběrném dvoře na adrese Žitavská
689, Hrádek nad Nisou. OISM

Zaãala nejrozsáhlej‰í oprava
leto‰ního roku

Na konci dubna začala dva roky připravovaná rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu na Oldřichovské a Husově ulici. Navazovat na ni bude kom-
pletní oprava povrchů. Nejvíce se samozřejmě dotkne obyvatel ulice, ale
také lidí zaměstnaných v průmyslové zóně a obyvatel Oldřichova na
Hranicích. A pocítí ji všichni, kdo alespoň občas potřebují Oldřichovskou
ulicí projet. Harmonogram stavby je rozložen do 22 týdnů, plně hotovo
by mělo být do konce října.

Práce začaly vyfrézováním živičného povrchu komunikace od viaduktu
směrem ke kruhové křižovatce. Krátce poté začala u viaduktu rekonstru -
kce kanalizace a vodovodu. Práce by měly denně postoupit průměrně 
o 10–12 metrů. V místě, kde se bude opravovat vodovod s kanalizací,
bude vždy plná uzávěra komunikace s výjimkou chodníku. 

V první etapě, která je naplánována do 16. července, bude k mateřské
škole a zdravotní ordinaci zajištěn příjezd od kruhového objezdu. Od 
17. července se do těchto míst občané dostanou naopak od viaduktu.

Od začátku července začne ještě rekonstrukce kanalizace v části Hu-
sovy ulice od křižovatky s Nádražní ulicí směrem k viaduktu.

Kompletní obnova komunikací začne v srpnu pokládkou obrubníků 
a konstrukčních vrstev vozovky, tzv. kufrů. Ty se budou budovat v 80 %
Oldřichovské ulice, dosud totiž byly jen v horní části u kruhového objez -
du. Pokládka definitivních povrchů je naplánována na září a říjen.

„Původně jsme chtěli v letošním roce rekonstruovat i vodovod a povr -
chy v bočních uličkách, ale vzhledem k rozsahu stavby v ulicích Husova
a Oldřichovská jsme tyto práce přesunuli na rok 2018“, dodává starosta
města Josef Horinka. Pro zajištění lepšího přístupu obyvatel k nemovi-
tostem byla zpevněna zadní obslužná komunikace.

Kvůli rekonstrukci ulice Oldřichovská jezdí všechny spoje do Oldři-
chova a zpět objízdnou trasou přes obchvat a Žitavskou ulici. Jízdní řád
byl proto dočasně upraven v řádu jednotek minut.

Stávající kanalizace v Oldřichovské ulici je z roku 1909 a je již staticky
narušená a popraskaná. Nejstarší části vodovodu jsou vedeny litinovým
potrubím a jsou dokonce z roku 1900. Další části jsou pak ocelové z roku
1968 a polyetylénové z let 1908–82. Součástí stavby je přepojení všech
stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek, odbou-
rání stávajících šachet do úrovně 1,5 m pod terénem, zrušení úseku 
stávající stoky zalitím betonem a napojení rekonstruovaných úseků na
navazující a odbočující stoky. 

Grösselova kaple na novém místû
Po únorovém postupném rozebírání Grösselovy kaple na Žitavské ulici
následovalo vybetonování základů na novém místě na křižovatce ulic
Nádražní a Žitavská. Kaple, která bude stát na parcele sousedící s pod-
stávkovým domem Koník, je v těchto dnech znovu sestavována. 

Stěhování kaple probíhá v rámci projektu „Prezentace zapomenutých
historických památek“ podpořeného z Fondu mikroprojektů v rámci
programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Pol-
sko. Provádí jej kamenictví Jakub Jurek.

35. ãíslo, 
kvûten 2017z radnice

K nové fasádû nov˘ park
Dokončení ze strany 1
Nepoměr mezi počtem vykácených a nově vysazených stromů je dán tím,
že v některých místech v okolí školy je prostor dřevinami až přehuštěn.

Z prostor před původní školní budovou budou pokáceny zbývající vy-
soké smrky. Vysazeny budou naopak buky a magnolie. Hlavní vstup do
budovy bude zvýrazněn květinovým záhonem. Před budovou školy je
také dominantní lípa velkolistá a borovice černá. Oba stromy zůstanou
zachovány, zvláště lípa si zaslouží zvláštní ochranu.

Dvůr školy, který sousedí se školní jídelnou a klubem důchodců, je
dnes tvořen asfaltem a minimem zeleně. Oživit by ho měl tzv. bosket.
Vysazeno zde bude devět vícekmenných vzrostlých muchovníků, prostor
bude doplněn mobiliářem k sezení nebo ležení. Části asfaltu nahradí 
žulová dlažba. A mohou se sem umístit i herní prvky.

Z prostoru parkoviště a okolí jídelny budou odstraněny jehličnany 
i zanedbané náletové dřeviny. Navrženy jsou zde tři terénní vlny s vý-
sadbou jeřábů, lísky, střemchy a kaliny. V prostoru před novou školní bu-
dovou přibudou rododendrony a hortenzie, u vstupu odpočinkové molo
k posezení.

Poměrně velkou proměnou projde druhý dvůr. Odstraněna bude 
část ovocných dřevin i smrky. Nahrazeny budou třešní, jabloní, slivoní 
a hrušní. Hranici pozemku vytvoří živý plot. V severní části dvora je
menší travnatá plocha, která bude vybavena dřevěným molem, slouží-
cím jako odpočivadlo či jeviště. Prostor mola bude rámován dvěma třeš-
němi. Pro všechny nově založené i stávající trávníky se počítá s osetím
luční směsí, která je zpestří.

Město připravovalo projekt revitalizace zeleně u školy T. G. Masaryka
v loňském roce. Na jeho financování žádalo o dotaci ze Státního fondu
životního prostředí.



Pro nadšence fotografování a turistiky všech věkových kategorií byla od
1. 12. 2016 do 15. 3. 2017 Společností pro kulturní krajinu, v rámci pro-
jektu „Paměť v krajině Trojzemí, 100260207“, vyhlášena první fotogra-
fická soutěž na téma „Drobné památky v zimě“. Na vyhlášení soutěže se
podíleli všichni projektoví partneři, tedy město Hrádek nad Nisou, 
Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou, město Frýdlant, město Žitava
a obec Oybin. Cílem soutěže bylo zachytit drobné památky v zimě po-
hledem turistů a veřejnosti.

Do soutěže bylo během zimy zasláno krásných 66 fotografií od 25 čes-
kých i německých autorů v rámci dvou soutěžních kategorií mládež a do-
spělí. Fotografie zachycovaly různorodé drobné památky v Trojzemí jako na-
příklad kamenné kříže, hraniční kameny a milníky, boží muka, pomníčky,
památníky a křížky, skalní reliéfy nebo také německé studny a kašny.

Všechny fotografie si můžete prohlédnout na www.kulturni krajina . com /-
page3.aspx?zaz=25-29. 

Fotografie byly vyhodnoceny nezávislou porotou 30. března. V kate-
gorii mládež (10–18 let) se vítěznou fotografií stal snímek s názvem 
„Socha sv. Jana u Sirného pramene“ od autora Josefa Františka Straky,
která zachycuje sochu sv. Jana v Horní Světlé. V kategorii dospělí (nad 
18 let) byl jako nejlepší vybrán snímek s názvem „Svatý Jakub u Jindři-
chovic 1“ od autorky Kateřiny Zajíčkové, který zachycuje malou zříce-
ninu kostela sv. Jakuba ze 13. století u Jindřichovic pod Smrkem. Druhé
místo v kategorii dospělých obsadila fotografie „Zlatá Trýzeň“ vyfocená
Janem Mrázem a na třetím místě se umístil snímek Hany Perné „Stará
poutní krása“. Autorům vítězných snímků gratulujeme.

Odborná porota a projektoví partneři také v rámci soutěže vybrali 
6 nejhezčích fotografií pro tvorbu elektronických puzzle. Těmito foto-
grafiemi jsou „Zlatá Trýzeň“ od Jana Mráze, snímek „U křížku“ Jitky Rož-
kové, fotografie „Sv. Jakub u Jindřichovic 1“ zaslaná Kateřinou Zajíčko-
vou, snímek s názvem „Strážce lesa“ od autorky Hany Perné, fotografie
„Dům Christiana Davida a studna v Herrnhutu“ od Michaela Tietzeho 
a fotografie „Anděl na Žitavském hřbitově Frauenfriedhof“ od autorky
Petry Glass. Elektronické puzzle budou pro všechny zájemce dostupné
online na internetových stránkách projektu http://www.kulturnikra-
jina.com/index3.aspx?rub=20. Dále budou všechny soutěžní fotografie

využity pro další projektové aktivity – například pro tvorbu informačních
materiálů nebo pro doplnění databanky a dvoujazyčné webové apli-
kace, která bude obsahovat informace k 150 drobným památkám a která
umožní návštěvníkovi plánování jeho návštěvy příhraničního regionu
dle tras nebo objektů zájmu.

Pro ty, kteří se nestihli soutěže zúčastnit, a pro další zájemce chystá
Společnost pro kulturní krajinu druhou fotografickou soutěž drobných
památek v Trojzemí, která bude probíhat od 1. 6. 2017 do 15. 8. 2017.
Všechny potřebné informace a soutěžní podmínky budou včas zveřej-
něny na internetových stránkách projektu v sekci Aktuality.

Vyhodnocení zimní fotografické soutûÏe
„Drobné památky v zimû“

Hrádek nad Nisou oãima dûtí
V letošním roce město slaví 730 let od první písemné zmínky. Chystají se
překvapení na městské slavnosti a pouť, připravuje se také výstava při-
bližující momenty z historie města. V rámci připomínky tohoto výročí
připravil odbor kultury výstavu Hrádek nad Nisou očima dětí. Kolektivy
z hrádeckých základních škol měly za úkol vytvořit modely kulturních
nebo přírodních zajímavostí Hrádku a okolí. K vidění byly tři modely pís-
kovcových skal, model krajiny na Trojmezí, zmenšená budova základní
školy Lidická. Žáci Základní školy Loučná se dokonce pustili do vytvoření
modelu sloupu svaté Anny Samotřetí, který ve skutečné velikosti v těchto
dnech vzniká v ateliéru akademického sochaře Vojtěch Míči.

Na modelech bylo znát, že vznikaly dlouhodobě. Při pečlivosti, krea-
tivitě a nadšení, které děti své práci věnovaly, není ani podstatné, že 
výstava byla i soutěžní. Přesto byly dětem po skončení výstavy předány
diplomy a ceny.

4 ze společnosti

Chodbu radnice zdobí 
fotografie Petra Mayera

Až do poloviny června si můžete zpestřit den návštěvou výstavy foto-
grafií Petra Mayera, která je otevřena v prvním patře městského úřadu 
v Hrádku nad Nisou. Hrádecký fotograf Petr Mayer je velkým obdivova-
telem Jizerských hor, má je velmi dobře prochozené a těžko byste hledali
místo, kde za svých padesát let fotografování nebyl. Z jeho fotografií je
vztah k Jizerským horám jasně znát. Nenechte si tuto krásnou výstavu ujít.

Při slavnostním otevření výstavy proběhlo předání cen fotografům, 
jejichž snímky byly vybrány jako nejlepší ve fotografické soutěži Drobné
památky v zimě, pořádané v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí.

„Svatý Jakub u Jindřichovic 1“ od autorky Kateřiny Zajíčkové



Grilovaãka a exkurze 
v libereckém rozhlase uÏ 
v nedûli 11. ãervna

Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec proběhne už v neděli 
11. června od 9. do 13. hodin, najdete nás v Modré ulici v Zeleném údolí.
Během exkurze můžete prozkoumat „zákulisí rádia“ – odkud se vysílá,
jak vypadá rozhlasové studio i newsroom, kde se každý den od rána
pilně připravuje vysílání Českého rozhlasu Liberec. Můžete se setkat 
s moderátory, na zahradě pro vás budeme grilovat a k dobré náladě za-
hraje liberecký harmonikář. 

Odpoledne od 13:30 začíná Gody festival s Českým rozhlasem Libe-
rec na zahradě v Lidových sadech. I tam bude pestrý program – vystoupí
folkové, bluegrassové nebo country kapely z kraje,
čeká vás taneční vystoupení, táborák, indiáni v tee-
pee, bohaté občerstvení. Dění z místa přiblížíme 
i v přímém přenosu v rádiu od 14. hodin. 

Těšíme se na viděnou v neděli 11. června dopo-
ledne v libereckém rozhlase!

Český rozhlas Liberec naladíte na 102,3 FM (Libe-
rec a Jablonec), ve Frýdlantu 97,4 FM, v Harrachově
a okolí na 107,9 FM, v Semilech na 103,4 FM, 
v České Lípě na 94,3 FM.

Popáté patřila Brána Trojzemí dětskému divadlu. Hrádecké divadelní
jaro letos začalo poněkud netradiční verzí maňáskovo-hrané inscenace
Karkulky červené, která do Hrádku nad Nisou přijela až ze šumavských
lesů z divadélka Rajdo. Tady si děti odbyly roli diváků. Druhý den se ale
role otočila a z dětí se staly herci.

Pravda, sobotní odpoledne ovlivnil virus neštovic, který ze hry vyřadil
soubor z donínské školy, ale i tak byla k vidění tři představení: ze školky

v Rynolticích, v Chrastavě a hrádecké ZŠ T. G. Masaryka. Divadelní in-
scenace proložili hudbou žáci hrádecké pobočky ZUŠ Liberec ze třídy
pana Luboše Lachmana. 

Hrádecké divadelní jaro stojí hlavně na bedrech Hanky Prchlíkové,
opět celé odpoledne moderující s klaunským nosem, která jej spolu s ko-
legyněmi připravuje. A pak samozřejmě na učitelkách, které s dětmi
tráví spoustu času, aby inscenace přivedly do zdárného konce.

Fronta na Sebastiana
Kdo zavítal v pondělí 24. dubna v odpoledních hodinách na Horní 
náměstí, pravděpodobně se divil, co se tam děje. Bylo zde neobvykle
rušno, věkový průměr shromážděných na náměstí klesal v tu chvíli 
jistě hluboko pod dvacet let. Radio Contact zde přichystalo první letošní
roadshow, jejímž účastníkem byl liberecký zpěvák Sebastian. Do Hrádku
dorazil s malým zpožděním, které způsobil velký zájem o podpis a spo-
lečnou fotografii na předchozí zastávce v nedalekém Frýdlantu. Setkání
na hrádeckém náměstí mělo podobný scénář. 

Sebastian se v roce 2015 stal hudebním objevem hned v několika 
anketách a cenách. Nejhranější písní na českém internetu tehdy byla
jeho Toulavá. Letos do Hrádku přijede ještě jednou, protože bude hos-
tem Hrádeckých slavností.

Desáté Dostaveníãko Na Hradû
Jako každý rok, i letos se konalo 8. května Dostaveníčko Na Hradě s hud-
bou, tancem a slovem. Dopoledne proběhla dětská vystoupení, odpo-
ledne pak zpříjemnily hrádecké hudební skupiny (Petr Novák, C-styl, 
Lenoši a Tomáš Michal).

PÛlkulaté divadelní jaro

55. ãíslo, 
kvûten 2017ze společnosti



Začátkem letošního roku oslavil zapsaný spolek Hrádek nad Nisou – 
Ostrov života 5 let své činnosti. Za tu dobu pomohl mnoha potřebným
lidem, a to díky prostředkům, které získává od dobrovolných dárců. 
Stěžejní akcí je každoroční Benefiční koncert. Letos Ostrov života zve na
Hasičskou louku v Hrádku nad Nisou už po sedmé. 

Benefiční koncert je setkáním lidí, které spojuje touha pomoci těm,
kteří to potřebují. Na jednom pódiu se tak potkají známí umělci spolu 
s těmi neznámými, děti, amatéři i profesionálové. Jejich publikem jsou
pak ti, kteří přichází proto, aby se bavili a svou přítomností podpořili
dobrou věc. A tak se pravidelně, vždy třetí květnový víkend, vše spojí 
v počin, který v širokém okolí nemá obdoby.

Organizátoři se každým rokem snaží sestavit program tak, aby bavil
všechny bez rozdílu. 

Ten letošní by se klidně mohl nazývat „Libereckým večírkem“. Částečně
i dílem náhody se na pódiu představí v současnosti snad nejznámější 
liberecké kapely Těla a Big´O´Band, spolu s nimi vystoupí kapela Aura
z Liberce a liberecký patriot a zpěvák Jakub Děkan se svým bandem. 

Chybět samozřejmě nebudou hrádecké děti, které pilně nacvičují svá
vystoupení a bez nichž si koncert už asi nikdo neumí představit, bube-
nickou šou předvede partička Aries, country tance zatančí hrádečtí Staří
známí, skvělé vystoupení chystají šermíři Grex – Sever z Liberce a ukázky
současného moderního tance předvedou bráchové Jakubcovi se svými
kamarády.  

Hasičská louka se na jedno odpoledne a večer promění v místo, kde
to žije. Na akci se vybírá dobrovolné vstupné, které je veřejnou sbírkou
„Ostrov pomáhá“. Loni se podařila vybrat rekordní šestimístná částka,

která byla pro všechny, kdo (kteří) se na přípravě koncertu podílejí, 
nejlepší odměnou. 

Přijďte se podívat a bavit i letos. Vše vypukne v sobotu 20. května od
14 hodin na Hasičské louce v Hrádku nad Nisou. Srdečně zveme a moc
se na vás těšíme.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
Za Hrádek nad Nisou – Ostrov života, z. s. Věra Baumgartnerová

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci dubnu 2017
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Jitka Hepalová, Vlasta Sedláčková,
Jiří Dlouhý

80 let Ludmila Pavlíková, Pavel Simandl
82 let Walter Sitte
84 let Margit Ručková
85 let Adolf Ručka, Jaroslava Ivanová
86 let Jiří Brožík
87 let Helena Hofmanová
88 let Antonín Procházka
89 let Henrieta Kasalová
90 let Žofie Machalová
91 let Jaroslav Urban
94 let Marie Prošková

Dne 7. 4. 2017 byli v obřadní síni hrádecké radnice 
uvítáni noví hrádečtí občánci: Adéla Kešnerová, 

Veronika Šnajdrová, Maxmilián Nývlt, Julie Hobrlantová, 
Arnošt Štefan, Alexandr Bošňak, Liliana Poláková, 

Vanesa Dědková, Adéla Říčařová, Veronika Bobálová, 
Emma Šebková, Nela Rokytová, Ondřej Kozák, 

Oliver Olša, Viktorie Řešetková.
Monika Korbelářová, 

matrikářka

Benefiãní koncert Ostrova Ïivota letos uÏ posedmé

6 ze společnosti

Noc s Andersenem
Celostátní akce Noc s Andersenem probíhala v naší městské knihovně 
31. března – ve stejný den jako v celé republice. Ústřední téma se zamě-
řovalo na tvůrčí spojení komiksu Čtyřlístek s tématem Noci s Andersenem.

Jarní práce mlad˘ch 
dobrovolníkÛ

Volnočasový klub Vagón, který provozuje Jednota bratrská v Hrádku nad
Nisou, během velikonočních prázdnin realizoval ve spolupráci s vede-
ním našeho města projekt mladých dobrovolníků. Jednalo se o přípravu
dopadových ploch dětských hřišť na Liberecké ulici. Odměnou nám byla
nejen odvedená práce, ale i vděčnost některých kolemjdoucích, kteří se
postarali o sladké pohoštění. Naposledy jsme tato hřiště upravovali na
jaře roku 2013, kdy jsme začali na podobných projektech s naším měs-
tem každoročně spolupracovat.

Další dvě party dobrovolníků pracovaly v Chotyni a na Grabštejně.
Jedna parta mladých pracovala přímo na hradě Grabštejn, kde dobro-
volníci pomáhali s úklidem okolí hradu. Druhá parta pomáhala v jedné
rodině, která nabídku pomoci dobrovolníků využila. Celkem se těchto
jarních prací účastnilo čtyřicet pět mladých dobrovolníků. Všem děku-
jeme za spolupráci. Patrik Müller



Pozvánka k sousedÛm
V květnu začíná sezóna poutí a městských slavností. S pozvánkami na 
zajímavé akce u sousedů se tak přesouváme hlavně pod širé nebe. 
Následující měsíce budou akcemi nabité, a tak si vybere opravdu každý.
Přeji vám dobré počasí a šťastný výběr!
19. květen – Muzejní noc pod Ještědem
V rámci festivalu muzejních nocí se opět otevřou brány muzeí a galerií 
a pozvou návštěvníky na netradiční prohlídky v netradičních časech. Při
letošním ročníku se spojily v Liberci Severočeské muzeum, Oblastní 
galerie Liberec, iQLANDIA a Technické muzeum, v Jablonci nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie a Dům Jany a Josefa V. Scheybalových a ve 
Vratislavicích Automuzeum a Rodný dům Ferdinanda Porscheho a při-
pravily bohatý program pro všechny věkové kategorie.
19.–21. květen – Valdštejnské slavnosti Frýdlant
Frýdlant se jednou za dva roky mění v historické město z doby Albrechta
z Valdštejna. Historické tržiště na náměstí nabídne řemeslné výrobky,
hrad a zámek chystá audience vévody, vojáci se utkají na bojišti a po celý
víkend je připraven bohatý program. 
20. květen – Hrůza na zámku – zámek Sychrov
Michal Hrůza slaví 20 let na hudební scéně a při této příležitosti vydává
zbrusu nové album, které s kapelou Hrůzy představí fanouškům během
unikátní tour po českých a moravských zámcích.
26.–27. květen Císařské slavnosti – Zámek Zákupy
IV. ročník historických slavností pořádaných na zákupském zámku, na
který letos zavítá císař Ferdinand Dobrotivý s chotí císařovnou Marií 
Annou Karolínou Savojskou. Tradičně bohatý program, závod historic-
kých kol a podobně. 
27. květen – Festival proměn – Geopark Ralsko – Jabloneček
Ralsko je specifickým geoparkem s unikátní nedotčenou krajinou. Festi-
val nabízí přednášky, workshopy pro děti i dospělé, výstavy i exkurze po
Jablonečku a dalších zaniklých obcích. 
27.–28. květen – Staročeské řemeslnické trhy Turnov – Muzeum
Českého Ráje
Zřejmě největší akce svého druhu v našem kraji každoročně přiláká stovky
řemeslníků. Vidět můžete řemesla tradiční i méně známá, ale i ta už
skoro zapomenutá. Zajímavý je i doprovodný program, na dvou pódiích
se vystřídá řada kapel a umělců. O hudební část programu se letos pos-
tarají Jablkoň, Poletíme?!, Buty, Monkey Business a mnozí další.  
2.–4. červen – Chrastavské slavnosti
Největší kulturní událost roku v Chrastavě. Slavnosti letos nabídnou opět
řadu koncertů. Hlavní hvězdou je Dalibor Janda s dcerou Annou Jiřinou.
Vystoupí také Martin Harich, Joe Satriani revival, New Element a další.
3. červen – Pečení koláčků na zámku Frýdlant
V zámecké kuchyni to opět zavoní. Kuchařky a kuchtíci budou po celý
den pro návštěvníky připravovat v historické kuchyni pravé zámecké ko-
láčky. Jedinečná atmosféra autentické zámecké kuchyně s funkčními
kamny s pěti pecemi. Jedná se o součást prvního prohlídkového okruhu,
kde bude tento den probíhat také audience Albrechta z Valdštejna.

Věra Baumgartnerová

Tip na v˘let
V květnovém tipu na výlet se vracíme na naše hrady a zámky. Tentokrát
si představíme zámek Zákupy, který byl doposud návštěvníky poněkud
opomíjený. V posledních dvou letech ale zaznamenal zvýšený zájem 
turistů a jistě to není náhoda. 

Zámek Zákupy
Habsburský zámek leží zhruba 8 kilometrů od České Lípy. Pochází z 16.
století a pyšní se bohatě vyzdobenými a luxusně zařízenými obytnými
interiéry, které připomínají letní pobyty císaře Ferdinanda Dobrotivého.
Nabízí prohlídku jedinečných souborů vybavení císařských salonů 
z polo viny 19. století. Uvidíte téměř 160 let staré papírové tapety, lustry,
garnýže, závěsy a nábytek s původními potahy. K vidění je byt císařova
hofmistra, jídelna, biliárový sál, apartmá císaře s oblékárnou a salonem,
ložnice císařského páru, apartmá císařovny s oblékárnou, pracovnou,
pokojem komorné, čekárnou dvorních dam a salonem. Zachovaná je 
i kaple, v níž se roku 1900 oženil následník trůnu František Ferdinand
d´Este s Žofií Chotkovou. Velice ceněnou zajímavostí je osobní výtah
zbudovaný smíchovskou firmou Ringhoffer roku 1870.

Můžete se projít nádherným parkem, který je protkaný sítí udržova-
ných cest. V jeho samém středu je jezírko s ostrůvkem, oproti okolnímu
městu je potom park uzavřený kamennými hradbami s dvěma branami.
V zámeckém příkopu je velký výběh, ve kterém žije medvěd Medoušek. 

Architektonicky je zajímavý i objekt barokních hospodářských budov,
které jsou nyní z větší části prázdné a vesměs nevyužívané. Stejně jako
zámek samotný jsou národní kulturní památkou a čekají na svojí obnovu.

Život na zámku v době, kdy ho obývali císaři, představí 5. ročník 
Císařských slavností. Proběhnou v sobotu 27. května. Bohatý program
nabídne pohled do historie, můžete vidět závody historických kol, slav-
nostní příjezd císaře Ferdinanda s chotí, vystoupení vojenské kapely,
soutěže o nejlepší klobouky či nejkrásnější velocipédy, divadelní a hu-
dební představení a mnoho dalšího. 

Prohlídku zámku Zákupy lze spojit také s návštěvou Muzea Eduarda
Helda ve městě. Najdete zde expozici výroby karnevalových masek. Je
jediná svého druhu u nás a ukazuje historii výroby masopustního a kar-
nevalového zboží v tomto městě od roku 1884. 

Věra Baumgartnerová

75. ãíslo, 
kvûten 2017ze společnosti

Děti poznaly zajímavé reálie a život v Dánsku, rodné zemi H. Ch. Ander-
sena. Vyzkoušely si i tvorbu vlastního komiksu, s velkým ohlasem se 
setkala zejména práce s kopírákem, se kterým se děti setkaly vůbec po-
prvé. Své vytvořené komiksy navzájem prezentovaly a vytvořily tak jeden
celistvý komiks s tématem Čtyřlístek jede do Dánska. 

V rámci realizace tématu si děti připravily vlastní večeři – každá 
skupina nazdobila pravý Smorrebrod (obložený chléb) a dospělí pak 
vyhlásili vítěze za nejvyšší, nejtématičtější, nejtradičnější a nejveselejší
Smorrebrod.

Ivča, Katka a Bára



První podoba souso‰í 
obnoveného morového

sloupu je hotova
Když se v roce 2010 dokončovala rekonstrukce Horního náměstí, byly
poprvé vyřčeny úvahy o návratu morového sloupu. Základy, které po
něm zůstaly, byly tehdy opět vyzdviženy a umístěny na původní místo
jako připomínka barokní památky, která 231 let patřila k podobě Hor-
ního náměstí. Na obnovení „kaple sv. Anny Samotřetí“, jak je sloup také
nazýván, prostředky tehdy nebyly. Přesto přání vrátit na náměstí kus 
historie města nezapadlo. A jak už jsme psali, podařilo se zajistit finan-
cování díky úspěšně podané žádosti na projekt Paměť v krajině Trojzemí,
jehož součástí je i obnova morového sloupu.

Vzhledem k tomu, že letošní Městské slavnosti a Bartolomějská pouť
jsou připravovány jako připomínka 730 let od první písemné zmínky 
o městě, byl harmonogram naplánován tak, aby byl právě při pouti 
obnovený morový sloup představen veřejnosti a požehnán biskupem 
litoměřickým. Pravdou je, že dodržení všech pravidel dotačního pro-
gramu a platné legislativy není vůbec jednoduché. Ač jde v případě 
obnovy sloupu podle dobových fotografií o umělecké dílo, byl dodava-
tel vybírán ve výběrovém řízení, při jehož hodnocení hrála roli nejen
cena, ale i zkušenosti s obdobnými zakázkami. Po několika měsících od
zahájení příprav výběrového řízení byla smlouva o dílo podepsána se
společností RE, s. r. o.

Na začátku května se do Podlešína nedaleko Kladna vydala delegace
z Hrádku vedená starostou města Josefem Horinkou. Ateliér zde má aka-
demický sochař Vojtěch Míča, který bude autorem obnovené památky.
Podle dochovaných fotografií, analogických sousoší a požadavků pra-
covníků NPÚ vytvořil Vojtěch Míča hliněný model ve velikosti 1 : 1. Podle
něj vznikne sádrový odlitek, který bude předlohou pro sousoší. To bude
vytesané z hořického pískovce. Zároveň se připravuje i kámen pro dřík
sloupu (bude z jednoho kusu) a pro zbývající části památky.

Dal‰í krok k vybudování
mostu na Trojmezí

Výstavba unikátního mostu na Trojmezí a další turistické infrastruktury je
zase o něco reálnější. Další krok k propojení stezek pro cyklisty a chodce
na českém, německém a polském území byl učiněn ve čtvrtek 13. dubna.
V polské Wrocławi byla podepsána dohoda o spolufinancování investic
a příprava projektů tím dostala zelenou.

Projekt na vybudování turistické stezky pro chodce a cyklisty v česko-
-německo-polském Trojzemí se narodil již před dvanácti lety. Původně
měla být tato iniciativa financována z rozpočtů měst Žitava, Hrádek nad
Nisou a Bogatynia a s využitím dotačních prostředků EU. S otevřením
dotačních programů EU pro období 2014–2020 se ale ukázalo, že ani 
v novém plánovacím období nejsou zohledněna místa, jakým je například
česko-německo-polské Trojzemí. Trojstranné projekty nejsou podporo-
vány. A ukázalo se, že v úvahu nepřipadá ani spolufinancování z česko-
-saského nebo česko-polského programu. 

„Jednou možností bylo si na financování mostu ve svazku měst Malý
trojúhelník (Hrádek nad Nisou – Žitava – Bogatynia) našetřit. Případně
získat pro spolupráci vyšší územně správní celky. Vloni jsem proto oslo-
vil hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu, který zase oslovil své 
protějšky v Polsku a Německu,“ říká starosta Hrádku nad Nisou Josef 
Horinka.

Vzhledem k povaze a významu projektu pro příhraniční oblast začaly
celý projekt vloni v srpnu vyšší územní celky – tedy Liberecký kraj, kraj
Görlitz a Dolnoslezské vojvodství – skutečně podporovat. V roce 2016 se
po dohodě stala vedoucím projektu Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ve
Wrocławi, pověřená k tomu Dolnoslezským vojvodstvím.

Dohodu o spolufinancování investic podepsali ve Wrocławi zástupci
tří partnerů připravovaného projektu: Leszek Loch (ředitel Dolnoslezské
správy silnic a železnic Wroclaw), Thomas Zenker (primátor města Zittau)
a Josef Horinka (starosta města Hrádek nad Nisou). Dohoda předpo-
kládá, že náklady na investice nepřekročí 5 milionů zł (asi 31,5 mil. Kč).
Celých 85 % z této částky bude pocházet z financování v rámci pro-
gramu spolupráce INTERREG EN-SN 2014–2020. V tuto chvíli se 
intenzívně připravuje žádost o dotaci, která musí být podána do konce
listopadu letošního roku. Zbývající část nákladů, tj. 15 %, bude rozdě-
leno rovným dílem mezi polskou, českou a německou stranu.

Dalším krokem, který bude následovat po rozhodnutí o financování
výstavby lávky, je zahájení přípravy zadávání veřejných zakázek pro vý-
běr dodavatele, který vypracuje projekt a zajistí potřebné dokumenty –
především stavební povolení v Polsku, ČR a Německu.
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V minulých letech jsme už zpravidla za sebou měli několik letních dnů,
ty ale letos stále nepřicházejí, nepočítáme-li dva mimořádně vydařené
březnové. I tak byl areál Kristýna slavnostně odemčen v termínu, na
který jsme zvyklí, tedy 8. května. A počasí? Do tepla na koupání bylo
opravdu daleko. Na nezájem návštěvníků si ale Kristýna stěžovat 
nemohla. Kdo přišel, mohl si prohlédnout i pár novinek, které byly po
zimních úpravách dokončeny.

Krátce po poledni začal program tradičními závody na in-line bruslích.
5 km okruhů kolem Kristýny vybudovaných v posledních letech pro
bruslaře a cyklisty je opravdu hojně využíváno. Zájem vzbudil hlavně zá-
vod pro děti, které soupeřily o chvíli později na horských kolech mezi
břízkami na břehu jezera a pod lanovým parkem. V té době už nad 
pláží vyhrávala kapela Stan Band, děti řádily na skákacích hradech, po
hladině jezera se proháněl motorový člun a živo bylo i u loděnice, která
půjčovala kanoe a pořádala malý závod pro koloběžkáře.

Krátce před čtvrtou hodinou se ruch přesunul na hlavní pláž. Poblíž
mola se objevil starosta města Josef Horinka a začal se chystat do plavek.
Tentokrát se k němu připojili ještě tři odvážlivci. To slovo je tentokrát
zcela na místě. V květnu je voda v Kristýně vždy osvěžující, ale letos měl
vzduch teplotu jen asi 8°C, voda prý dokonce jen 2°C. Po hladině už při-
plovala s klíčem víla Kristýna. Možná bychom teď mohli připojit nějaký
vousatý vtip dotýkající se její ne úplně dokonalé postavy, aspoň tedy ne
takové, jaká by se od víly čekala… Jenže vousatá letos byla samotná víla.
Možná že v té zimě bylo dobře, že se role víly Kristýny ujal muž – místo-
starosta Pavel Farský. Klíč předán, vílina přání přislíbena splnit, jezero
Kristýna odemčeno.

Program odpoledne ale ještě nekončil. Ředitel akciové společnosti Kris-
týna Radek Petr krátce promluvil o novinkách na Kristýně. A kdo chtěl,
mohl si je jít hned prohlédnout.

Není žádným překvapením, že kapacita chatek bývá v hlavní sezóně
dlouho dopředu vyprodána. Společnost Kristýna proto přikročila k na-
výšení jejich počtu. 12 zcela nových chatek, každá s pěti lůžky, vlastní 

kuchyňkou a sociálním zařízením, bylo vybudováno v blízkosti nedávno
postavených chat. Zásadní proměnou prošel penzion Kristýna. Nedávno
byly pokoje vybaveny novým nábytkem, zásadním nedostatkem z po-
hledu dnešních hostů ale mohlo být společné sociální zázemí. Od le-
toška je vše jinak. Devět z 11 pokojů má vlastní toalety a sprchový kout.
Zbylé dva pokoje, kde z technických důvodů nebylo možné sociální za-
řízení vybudovat, jej mají společné. V prostoru nad restaurací, kde si
ubytovaní hosté moc klidu neužili, je možné si zacvičit. A prostor na
opačném konci budovy nad salonkem se stal společenskou místností.

Areál Kristýna dlouhodobě trápí údržba pláží. Každým rokem se sem
naváží písek, který má jejich povrch srovnat a každým rokem jej deště
pomalu splavují do jezera. Proto byla letos pod hlavní pláží vytvořena
cesta a jednoduché odvodnění, které by mělo tento problém přinej-
menším zmírnit.

Poslední novinkou, která zatím nebyla k vidění, ale měla by být ho-
tova do prázdnin, jsou nové toalety. Vybudovány budou v blízkosti baru
Panorama. Návštěvníci Kristýny tedy nebudou muset chodit na che-
mické toalety jejichž kapacita se také zvýší.

Krist˘na odemãena. Nachystána je fiada novinek.

95. ãíslo, 
kvûten 2017z kultury



Když se v pondělí 3. května 1982 krátce po jedné hodině ranní rozezněly
Hrádkem nad Nisou poplachové sirény, málokdo v tu chvíli tušil, že je to
kvůli požáru tehdejšího Městského národního výboru v Hrádku nad 
Nisou. K události sice došlo před 35 lety, ale dodnes žije ve vzpomínkách
mnoha lidí. Připomeňme si, jak zásah probíhal a co bylo příčinou po-
žáru.

V 01.10 hodin pondělního rána byl vyhlášen požární poplach pro Ve-
řejný požární sbor (dále VPS) v Hrádku nad Nisou, a to jak na ohlašovnu
požáru v hasičské zbrojnici, tak tlačítkem pro oznamování požáru umís-
těného na budově Městského národního výboru. Za necelé čtyři minuty
vyjelo na místo první družstvo s cisternou CAS 16 PRAGA RN v počtu 
1 + 3. V době jejího příjezdu již byla požárem zasažena celá střecha a pla-
meny dosahovaly téměř desetimetrové výše. V tuto dobu již pan Helmut
Řeháček, tehdejší velitel hrádeckých hasičů a zároveň velitel zásahu při
zdolávání tohoto požáru, věděl, že vzhledem k rozsahu plamenů si musí
povolat další jednotky. A tak postupně přijely na místo další VPS z Dolní
Suché a Chotyně, dva podnikové požární sbory (dále jen ZPS) z Vulkánu
a Pragovky. Na místo se také dostavila vojenská jednotka z Grabštejna 
a pracovník technických služeb s automobilovou plošinou. Kromě ochra-
ny budovy bývalé pošty (dnešní České spořitelny) a bývalého hodinář-
ství (dnešní prodejna jízdních kol), prováděli hasiči i zásah vnitřním pro-
storem s cílem lokalizace požáru ve 3. nadzemním podlaží a ochrany
patra pod ním. Zároveň byla prováděna evakuace materiálu a vybavení
z tohoto prostoru. Do zásahu se zapojilo celkem 56 hasičů a 29 vojáků.

První výrazná komplikace nastala v době pádu jednoho z komínů, který
zničil jediné přístupové schodiště do 3. nadzemního podlaží. V té době
se tam nacházeli hasiči, kteří proto museli prostor urychleně opustit. 
Zároveň došlo i k výbuchu propanbutanové lahve, která se nacházela 
v místě intenzivního hoření. Ta zapříčinila rychlé rozšíření požáru ve 
2. nadzemním podlaží a v mezistropech. Na místo si velitel zásahu proto
povolal další jednotky, a to Okresní požární útvar v Liberci. Ten nejprve

na místo vyslal dobrovolný požární sbor z Chrastavy a po opakované žá-
dosti o výškovou techniku, vyjel na místo také.

Než další povolané jednotky přijely na místo, probíhala evakuace ma-
teriálu i z přízemí národního výboru, z prostoru Československé státní
spořitelny, která se zde rovněž nacházela, z obřadní síně, matriky a dal-
ších místností. Hasičům se podařilo zachránit i staré kroniky města. Ty
byly předány tajemníkovi výboru. Hasiči zachránili i čtyři osoby, a to ro-
dinu tehdejšího domovníka, která bydlela ve 3. nadzemním podlaží.

Celý zásah byl náročný i na spotřebu vody. Aby bylo zajištěno dosta-
tečného množství hasební vody, hasiči využívali hydranty v okolí ná-
městí a při příjezdu posledního družstva hrádeckých hasičů byla vytvo-
řena dálková doprava vody z hrádeckého koupaliště.

Po zhruba dvou a půl hodinách od příjezdu prvního hrádeckého
družstva se podařilo zastavit šíření požáru. I potom hasiči postupně 
likvidovali požár vyhledáváním skrytých ohnisek a jejich postupným 
hašením. Rozebírali jak stropní konstrukce, tak zbytky krovu a ostatních
prostorů. V tu dobu začali vyšetřovatelé zjišťovat možné příčiny vzniku
požáru. 

Likvidace požáru byla vyhlášena téhož dne v půl osmé večer, tedy po
více jak 18 hodinách těžkého zásahu. Celé místo zásahu bylo předáno
tajemníkovi Městského národního výboru v sedm hodin ráno druhého
dne.

Celý náročný zásah byl řízen pomocí vytvořeného štábu velitele 
zásahu ve složení velitel zásahu Helmut Řeháček, náčelník štábu Emil
Zárybnický a náčelník týlu Petr Moc. 

Veliteli jednotlivých bojových úseků byli Rudolf Říha – VPS Hrádek nad
Nisou, Oldřich Lanc – VPS Hrádek nad Nisou, Karel Mottl – ZPS Praga,
n. p., Hrádek nad Nisou a Jaroslav Šefr – OÚPO Liberec.

Velitelské stanoviště, odkud byl zásah veden, bylo vytvořeno v res-
tauraci U Jelena. Zde se hasiči stravovali a i odpočívali.

Již v průběhu zásahu bylo zahájeno vyšetřování příčiny požáru. Do
vyšetřování se zapojila Okresní správa Sboru národní bezpečnosti 
a Okresní požární inspekce v Liberci. Od začátku vyšetřovatel příčin 
požáru a příslušníci Sboru národní bezpečnosti stanovili tři možné 
a pravděpodobné příčiny: úmyslné zapálení, technická závada na elek-
troinstalaci nebo technická závada na komínových tělesech.

Postupně byly jak svědeckými výpověďmi, tak expertízami vyloučeny
první dvě příčiny. A právě na základě těchto zjištěných skutečností byla
potvrzena technická závada na jednom z komínových těles objektu v po-
době výrazných trhlin, kterými unikaly horké zplodiny hoření z kamen 
a kotle na tuhá paliva, který byl napojen na topný systém objektu. Škoda
vyčíslená vyšetřovateli a pracovníky výboru dosáhla více jak 2,4 miliónu
tehdejších Korun československých a zásahem byly uchráněny hodnoty
ve výši 1,7 miliónu korun.

Jedním z největších problémů, které zapříčinily rychlé šíření požáru,
byly vestavěné dřevěné stavební konstrukce v půdním prostoru, archiv
stavebního úřadu a výbuch propanbutanové láhve. Další komplikací
byla přírodní izolace v mezistropním prostoru druhého nadzemního 
podlaží, i pád jednoho z komínů, který znemožnil přístup do půdních
prostorů. Na druhou stranu se povedlo provést rychlou lokalizaci požáru
vysokým nasazením hasičů i zachránit velké množství vybavení a cenného

Shofiel národní v˘bor, znûlo pfied 35 lety Hrádkem…
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Poplatky za inzerci v mûsíãníku

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

materiálu. Velikým kladem byla i skutečnost, že se požár nerozšířil na
okolní budovy, které se nacházely řádově několik metrů od hořícího ná-
rodního výboru. A pozitivním výsledkem při takto náročném zásahu
bylo i to, že došlo „pouze“ ke čtyřem zraněním a pouze jedno z nich si
vyžádalo jednotýdenní pracovní neschopnost.

Jak stanovili vyšetřovatelé konečnou příčinu požáru? Jak bylo uvedeno
výše, požár způsobil vadný technický stav jednoho z komínů. Vyšetřova-
tel příčin požáru provedl společně se soudním znalcem a příslušníky 
Veřejné bezpečnosti tlakovou zkoušku kouřovodu, která prokázala
značné poškození konstrukce zdiva komínového tělesa v místech prostupu
střešní konstrukcí. Dále bylo připojeno do spalinové cesty další topidlo,
což však bylo normou ČSN zakázáno. Vyšetřováním byly zjištěny i ne-
dostatečné preventivní požární kontroly a vyhodnocování jejich výsledků,
které zapříčinily pravděpodobně i špatný stav komínů i nepříznivého
stavu v půdních prostorách.

Po ukončení zásahu nebylo další užívání Městského národního výboru
možné. Proto byla veškerá agenda přestěhována do různých budov po
městě, např. do kulturního domu Beseda. Našlo se i místo pro fungování
Československé státní spořitelny. Ta našla prostory v budově současného
majitele pana Hrehy na dnešním Horním náměstí. Místo se našlo i pro
stavební materiál určený pro opravu objektu, který byl uložen na škol-
ním hřišti u 1. základní školy Lidická. Budova Městského národního 
výboru byla kompletně zrekonstruována a znovuotevřena až v roce 1985.
Kromě drobných změn funguje v podstatě dodnes.

Tehdejší zásah hrádeckých hasičů a jejich kolegů byl opravdu ná-
ročný. Z pohledu používání dnešních osobních ochranných prostředků,
dýchací techniky a dalších technických prostředků se činnost jeví jako
nepředstavitelná. Hasiči používali obyčejnou holeňovou obuv, jednodu-
ché pracovní stejnokroje nebo plechové hasičské přilby. I přesto se 
podařilo zastavit šíření požáru v poměrně krátké době po vyhlášení 
poplachu, nedošlo k rozšíření požáru na okolní budovy a vzniklé úrazy
nebyly vážné. I dnes patří hasičům likvidujícím tento požár náš obdiv.

Materiál k napsání tohoto článku byl čerpán ze spisu o požáru, hlá-
šení o požáru a dokumentace z vyšetřovacího spisu, který je uložen 
v libereckém okresním archivu. Tímto bych chtěl pracovníkům archivu
poděkovat za poskytnutí podkladů. Jaromír Mottl

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

115. ãíslo, 
kvûten 2017z historie



12 dětský den



Sbûr nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního
odpadu

Vážení občané, město Hrádek nad Nisou ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami, s. r. o., 
pořádá sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční v sobotu 10. června 2017 

dle tohoto časového harmonogramu:

8.00–8.10 D. Suchá bytovky
8.15–8.25 D. Suchá rozcestí u Teubnerů
8.30–8.40 D. Suchá autobusová otočka
8.45–8.55 D. Suchá bývalá ZŠ
9.00–9.10 Donín Za Školou – ZŠ
9.15–9.25 D. Sedlo restaurace U Řeháčků
9.30–9.40 D. Sedlo hasičská zbrojnice
9.45–9.55 H. Sedlo autobusová otočka
10.00–10.10 Donín Souběžná – u p. Sedmidubského
10.15–10.25 Donín Železná – park u p. Uhla
10.30–10.40 Donín Turistická – u p. Raidla
10.45–10.55 Loučná Lipová – p. Hlůže
11.00–11.10 Loučná Lipová – rozcestí u Bistiaků
11.15–11.25 Loučná U Bažin – rozcestí
11.30–11.40 Loučná Lidická – u p. Peukera
11.45–11.55 Loučná U Koruny – restaurace
12.00–12.10 Hrádek I. U Koupaliště – zahrádky
12.10–13.10 bezpečnostní přestávka
13.15–14.15 Hrádek I. Sběrný dvůr
14.20–14.30 Hrádek I. Starý dvůr
14.35–14.45 Hrádek I. Václavská – plynárna
14.50–15.00 Hrádek I. Dolní náměstí – Hovorkův statek
15.05–15.15 Hrádek I. Sokolská – hasiči
15.20–15.30 Hrádek I. Školní – park ZŠ
15.35–15.45 Hrádek I. Zlatá výšina – park
15.50–16.00 Hrádek I. Horní sídliště – ruská vila
16.05–16.15 Hrádek I. Oldřichovská – Tristone
16.20–16.30 Oldřichov n. H. restaurace U Zvoníčků
16.35–16.45 Oldřichov n. H. autobusová otočka
16.50–17.00 Václavice rozcestí – pískovny
17.05–17.15 Václavice rozcestí u Špičky
17.20–17.30 Uhelná rozcestí – vodárna
17.35–17.45 Václavice restaurace U Slunce
16.30–16.40 Václavice autobusová otočka – bažantnice

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem 
označeném stanovišti (info leták). Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky naší společnosti.

Přijímány budou následující druhy odpadů:
– Léky všeho druhu včetně mastí
– Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení 

plevelů a škůdců atd.). NNááddoobbyy  mmuussíí  bbýýtt  oozznnaaččeennyy!!
– Zbytky starých barev, obaly od barev
– Televizory, ledničky, zářivky, drobné elektrospotřebiče
– Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
– Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
– Olejové filtry a další zaolejovaný materiál

Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. JJee  zzddee  zzaakkáázzáánnoo  ooddkkllááddaatt  
ooddppaaddyy ppřřeedd  ppřřííjjeezzddeemm  mmoobbiillnníí  ssbběěrrnnyy!!
2. NNeebbuuddee  ppřřiijjaatt  ooddppaadd,,  kktteerrýý  bbuuddee  uummííssttěěnn  nnaa  ssttaannoovviiššttěě  ppřřeedd  ppřřííjjeezzddeemm  mmoobbiillnníí  ssbběěrrnnyy  nneebboo  ppoo  jjeejjíímm  ooddjjeezzdduu..
3. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu.

DDaallššíí  iinnffoorrmmaaccee  ppoosskkyyttnnee  VVáášš  mměěssttsskkýý  úúřřaadd  nneebboo  ppřříímmoo  pprraaccoovvnnííccii  SSeevveerrooččeesskkýýcchh  kkoommuunnáállnníícchh  sslluužžeebb,,  ss..  rr..  oo..,,  
ŽŽiittaavvsskkáá  668899,,  446633  3344  HHrrááddeekk  nn..  NN..,,  nnaa  tteelleeffoonnnníímm  ččííssllee  448855114400115599..  SSeevveerrooččeesskkéé  kkoommuunnáállnníí  sslluužžbbyy,,  ss..  rr..  oo..

135. ãíslo, 
kvûten 2017svoz odpadu



14 program kina



155. ãíslo, 
kvûten 2017kulturní kalendář



z radniceBûh Císafisk˘m údolím
Už 41. ročník Běhu Císařským údolím připravili hrádečtí horolezci spolu
s dračicemi z DDM Drak na Horním Sedle. Na trasy od 50 m do 13 km
vyrazilo 72 běžců od batolat po veterány. Počasí se sice oproti jiným
dubnovým dnům umoudřilo, přesto přišel v cíli vhod ohýnek s buřty.

Na nejdelší trati 13 km byli nejrychlejší Jana Farská z RH Oldřichov 
v čase 1:15:14 a Jan Schulhof z týmu KSM Hrádek. Ten pravděpodobně
překonal nejen všechny soupeře, ale i traťový rekord. Doběhl za 50 mi-
nut a 46 sekund.

Běh Císařským údolím je pro mnohé běžce a pořadatele srdeční zále-
žitostí. Nejen proto, že se koná v krásné přírodě, ale i kvůli atmosféře,
která zde panuje. Ostřílení běžci se na něj vracejí, přestože by ve stejný
den mohli volit i závody s větší konkurencí, a mnozí zde se závoděním
začínají. Tak tomu bylo i letos. 

Velikonoãní v˘stava
Nazdobené velikonoční stoly patří k jaru v městské knihovně. Letos jich
tu bylo vystaveno 10. Kromě všech školek – včetně václavické – připra-
vily výzdobu také v Miniškolce Koťátka, v mateřském centru Korálek, 
na ZŠ Lidická, ZŠ Donín a v ZŠ Loučná. Je až s podivem, s jakými nápady 
dokáží tvůrci velikonočních stolů každý rok překvapit. Pokud jste nestihli
letos, určitě si výstavu nenechte ujít napřesrok.

Václavická Velikonoãní jízda
Už pátý ročník Velikonoční jízdy, inspirované jízdami konanými hlavně 
v Lužici, se letos konal ve Václavicích na Boží hod velikonoční. Průvod 
23 jezdců na koních vyrazil od místní hasičárny a prošel celou obcí až 
k posledním domům u přehrady. Hlavními pořadateli Velikonoční jízdy
jsou Hana a Zdeněk Přibylovi z rodinné farmy chov koní Václavice. 

Hrádecké ãarodûjnice
Hrádečtí hasiči už počtvrté připravili na hasičské louce pořádnou hranici,
aby se zde odehrálo veřejné pálení čarodějnic, přesněji jedné čaroděj-
nice. Její figuru tentokrát připravily děti ze ZŠ T. G. Masaryka. Program
posledního dubnového večera zpestřila skupina Náhodné setkání a oh-
ňoví muži plaYmen. Pálení čarodějnic je ale i tak spíše příležitostí k vol-
nému setkání, popovídání a často prvnímu opékání klobás.
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