
Nová knihovna se zaãne stavût
je‰tû letos

Městská knihovna se bude stěhovat. Stane se součástí multifunkčního centra na Horním náměstí. Stát
bude v jeho dvoře místo objektu tzv. pekárny. K dispozici už jsou první vizualizace z Ateliéru David,
a pokud bude vše postupovat podle plánu, po prázdninách se začne stavět. Hotovo by mělo být do
příštího podzimu.

Nápad přestěhovat knihovnu se zrodil už v době, kdy se budovalo multifunkční centrum, tedy před
více než šesti lety. Stávající prostory knihovny nejsou úplně ideální. Přestěhování knihovny také umožní
efektivnější využívání pracovníků Brány Trojzemí.

Stará budova „pekárny“ byla ve velmi špatném technickém stavu, už když ji město kupovalo.
Původně se plánovala její záchrana, nový projekt ale počítá s demolicí a stavbou úplně nového
objektu. Ten bude tvořen hlavně betonem, což umožní konstrukci bez podpěrných sloupů, které by
uvnitř knihovny byly omezujícím prvkem. Navíc nový objekt v půdorysu využije i prostor mezi stáva-
jící pekárnou a multifunkčním sálem. I když budova „pekárny“ vypadá jako malá, nová stavba pojme
asi 30 tisíc svazků, vzniká tak i rezerva do budoucna.

Nová knihovna bude rozdělena do třech podlaží, propojených schodištěm i výtahem. V přízemí ná-
vštěvníci najdou kromě pultu obsluhy místa s počítači, půjčovnu časopisů, koutek k posezení a také
sklad pro méně půjčované knižní tituly. Oproti stávající knihovně přibudou šatní skříňky.

Druhé podlaží bude určeno dospělým čtenářům. Maminky s dětmi, které si budou chtít v klidu
vybrat knihu, využijí dětský koutek. A v nejvyšším patře bude umístěna literatura pro děti a mládež
a odborné knihy. Část prostoru tady bude vyhrazena a vybavena sedacími a herními místy pro návštěvy
dětských skupin.

Celá knihovna by měla přejít na čipovou technologii označování knih, která je pohodlnější pro
obsluhu i čtenáře a také poskytuje ochranu před krádežemi knih. 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 prázdninového čísla je 22. 6. 2017.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 7. 2017.
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BlíÏí se jubilejní
oslavy

Letošní Hrádecké slavnosti se budou ko-
nat od 25. do 27. srpna. Není žádným
tajemstvím, že budou trochu větší než
obvykle. Připomínat se bude 730 let od
první písemné zmínky o městě. Na
konec srpna se chystá bohatší program
na pódiu, než bývá v „nejubilejních“
letech. Mezi hosty bude v sobotu legen-
dární Olympic, v neděli Hana Zagorová
s kapelou, starší generace jistě ocení
koncert Moravanky Jana Slabáka. S vel-
kou pravděpodobností se na náměstí
vrátí morový sloup a také pouliční
hodiny. A výčet by mohl pokračovat.

Součástí oslav bude také průvod
městem. Jistě bude zajímavou podíva-
nou pro diváky podél ulic. Letos by
měl být i exkurzí do historie, poprvé se
v něm ukáže například alespoň několik
nejvýznamnějších pánů z Grabštejna.
A také řada spolků. Snahou pořadatelů
bude sestavit průvod co nejzajímavější.
Máte nápad, jak se do průvodu zapojit?
Jak prezentovat spolek či firmu, která
ve městě působí? Pokud ano, uvítáme,
když nás kontaktujete, nejjednodušeji
v informačním centru na Horním ná-
městí. Buďte u toho!

V červnovém čísle:

— Opravy hřbitovů
— Stezka na mokřadech
— Navigační systém
— Slavnosti Trojzemí
— Hrádecká Bambulka
— Den dětí na Kristýně

Příloha: Toulání časem…
Nisa a Mandava



Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
88..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
8. schůze rady města v roce 2017, konaná dne 10. května, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila darovací smlouvu se společností 1. jizerskohorská stavební

společnost ve výši 50 000 Kč na pořízení dřevěného modelu městské
památkové zóny Hrádku nad Nisou 

— schválila změnu rozpočtu č. 3. Změnou rozpočtu města č. 3. je stano -
ven 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.

— schválila smlouvu o investičním účtu se společností Česká spořitelna,
a. s. 

— schválila darovací smlouvu ve výši 20 000 Kč se společností Azyl pes
Krásný Les

— schválila projektový záměr a podanou žádost o poskytnutí dotace 
z dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2017 jednotkám požární
ochrany obcí z programu Ministerstva vnitra ČR o celkových nákla-
dech 2 008 900 Kč a dotaci 669 600 Kč

— schválila podání žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra – generální 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na projektový záměr tech-
 nické zhodnocení CAS o celkových nákladech projektu 3 400 000 Kč
a dotaci 1 500 000 Kč

— schválila přijetí státní účelové dotace v Programu prevence krimina-
lity v roce 2017 v celkové výši 989 000 Kč na realizaci čtyř dílčích pro-
jektů v Programu prevence kriminality 2017:
a) Hrádek nad Nisou – multifunkční sportovní hřiště ve Václavicích,

celkové náklady: 894 499 Kč, dotace 270 000 Kč
b) Hrádek nad Nisou – technické zhodnocení MKDS na náměstí, cel-

kové náklady 449 433 Kč, dotace 280 000 Kč
c) Hrádek nad Nisou – domovník preventista, celkové náklady 

311 000 Kč, dotace 199 000 Kč
d) Hrádek nad Nisou – asistent prevence kriminality, celkové náklady

268 200 Kč, dotace 240 000 Kč.
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Českému kynologic-

kému svazu ZKO Hrádek nad Nisou – 521 ve výši 10 000 Kč na pod-
poření kynologické soutěže – 1. ročníku Memoriálu Josefa Válka 

— schválila podání žádosti na projekt „České a německé mateřské školy
se utkávají ve fotbale“ do Fondu malých Projektů v rámci programu
přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi svobodným státem Sasko
a Českou republikou (bez finanční participace na projektu), kde je
vedoucím partnerem VfB Weisswasser 1909 e.V. 

— schválila přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí v rámci Ope-
račního programu životní prostředí 2014–2020 na projekt „Dubová
alej k Trojmezí“ ve výši 635 338,08 Kč a zajištěném spolufinancování
ve výši 158 834,53 Kč 

— schválila přijetí dotace ze Státního zemědělského intervenčního
fondu – Programu rozvoje venkova ČR na projekt „Zpřístupnění 
mokřadu u Kristýny II. etapa“ ve výši 521 698,00 Kč a zajištěném spo-
lufinancování ve výši 440 992,00 Kč 

— schválila podanou žádost o podporu v rámci akce „Hrádek n. N. a Bo-
leslawiec na cestě starých řemesel“ do Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa, v cel-
kové výši způsobilých výdajů za město Hrádek n/N 57 223,49 Eur 
(1 430 587 Kč), předpokládané výši dotace 30 000 Eur (750 000 Kč)
a spolufinancování města Hrádek nad Nisou 27 223,49 Eur 
(680 587,25 Kč), při kurzu 1 Euro = 25 Kč

— vyjádřila souhlas se zřízením „Přípravné třídy ZŠ“ ve školním roce
2017/2018, v Základní škole a Mateřské škole Hrádek nad Nisou –
Loučná

— schválila poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč Občanskému sdružení
Hrádek n. N. – Ostrov života

— schválila poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč na zajištění poskytování
sociálních služeb pro klienty domova Domovu U Spasitele, Frýdlant

— vyhlásila konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky 
Základní školy Hrádek nad Nisou – Donín

— schválila přidělení zakázky „Stavební úpravy hřbitovních cest, Hrá-
dek nad Nisou ul. Liberecká“ firmě Daniel Kolínský za celkovou cenu
480 002 Kč včetně DPH

— schválila vítězného uchazeče akce „Rekonstrukce elektroinstalací 
3. NP, Městský úřad Hrádek nad Nisou“, a to firmu Říha a Bureš, s. r. o.,
Liberec, za celkovou cenu 1 037 479,41 Kč vč. DPH

— vzala na vědomí zprávu odboru OIaSM o výsledku hospodaření na
sportovním areálu Městského kluziště za období 2016/2017.

99..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
9. schůze rady města v roce 2017, konaná dne 24. května, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila výsledky roční inventarizace majetku k 30. 11. 2016 

a k 31. 12. 2016 a návrhy na odpis v celkové hodnotě 270 480 Kč
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Multisport

Team, z. s., Hrádek nad Nisou, ve výši 20 000 Kč na sportovní činnost:
týmové oblečení, úhrada startovného, náklady na dopravu 

— schválila zadání veřejné zakázky v celkové výši 60 000 Kč na zpraco-
vatele žádosti o dotaci v rámci projektu „Analýza rizik ohrožení po-
vrchových a podzemních vod chemickými látkami používanými při
provozu přádelny brownfield Bekon“, která bude podána do dotač-
ního titulu Operačního programu životní prostředí, Prioritní osy 3, 
specific kého cíle 3.4., firmě ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, 
o. p. s., Chrudim

— schválila přijetí dotace na výkon činností sociální práce pro rok 2017
ve výši 391 674 Kč od poskytovatele Ministerstvo práce a sociálních
věcí

— schválila poskytnutí daru ve výši 6 433 Kč Fokusu Liberec, o. p. s. 
— schválila uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši

27 490 Kč na realizaci projektu „Zvýšení stability lesních porostů
města Hrádek nad Nisou“ od Nadace Ivana Dejmala, Liberec.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
55..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
5. zasedání zastupitelstva města v roce 2017, konané dne 31. května, se
zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo změnu rozpočtu města 2017 č. 4 ve výši 6 011 779,63 Kč.

Rozpočet města po 4. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový
objem příjmů částkou 134 884 106,95 Kč, celkový objem výdajů 
částkou 253 252 554,71 Kč a salda ve výši 118 368 447,76 Kč ve třídě
financování.

— vzalo na vědomí zápis z členské schůze a závěrečný účet za rok 2016
Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko 

— schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Klub horolezců
Hrádek, z. s., ve výši 77 836 Kč na provedení zateplení fasády 
budovy, instalaci okapů a obrubníků kolem budovy, zakoupení kom-
binovaného bojleru na ohřev vody 

— schválilo přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí v rámci 
Operačního programu životní prostředí 2014–2020 na projekt 
„Regenerace parku u ZŠ T. G. M.“ ve výši 724 459,20 Kč a zajištěném
spolufinancování ve výši 482 972,80 Kč v souladu s registrací akce 
a rozhodnutím o poskytnutí dotace

— schválilo přijetí dotace z Ministerstva vnitra, Program 01424 Dotace
pro jednotky SDH obcí, na projekt „Rekonstrukce střešního pláště 
hasičské zbrojnice“ ve výši 938 718,00 Kč a zajištěném spolufinan-
cování ve výši 938 718,00 Kč 

— schválilo přijetí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování 
projektu Paměť v krajině Trojzemí, realizovaného v rámci Programu
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020, ve výši
253 176,30 Kč, tj. max. 9 376,90 Eur, při kurzu 27 Kč/Eur

— schválilo rozhodnutí o poskytnutí dotace, v rámci projektu, Vybudo-
vání dětské skupiny v Hrádku nad Nisou, o celkových způsobilých 
výdajích 8 815 537 Kč a výši dotace 7 933 983,30 Kč.

Termíny schůzí rady města ve druhém pololetí
roku 2017:

12. 7., 2. 8., 23. 8., 13. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 6. 12.

Termíny zasedání zastupitelstva města 
v druhém pololetí roku 2017:

30. 8., 20. 9., 25. 10., 22. 11., 13. 12.

2 z radnice



Každým rokem směřuje část peněz z rozpočtu města na opravu hřbi-
tovů. Zatímco v minulosti to bylo hlavně na hřbitov v Hrádku na Libe-
recké ulici, nyní se připravují projekty i pro místa posledního odpočinku
v Doníně, Václavicích a Dolní Suché.

Na hrádeckém hřbitově byly v minulosti vydlážděny cesty, opravovala
se fasáda a střechy vstupního traktu, a také některé neudržované staré
hroby. V loňském roce bylo rozšířeno kolumbárium, jehož kapacita už
byla téměř naplněna. 

Léta byl neutěšený stav zdi v horní části hřbitova, sousedící s bývalým
zahradnictvím. Přesněji řečeno, zeď zde již zcela chyběla a byla nahra-
zena pouhým pletivem. V letošním roce se tento nejhorší úsek dočkal
opravy, která respektuje podobu zdi v této části hřbitova. A v součas-
nosti pokračují práce na vydláždění dalšího úseku cesty od ústředního
kříže k zadní bráně.

Opravovat se bude také hřbitovní zeď v Doníně. Úsek nalevo od vstupu
na hřbitov je již silně nakloněn do komunikace. Zeď proto bude roze-
brána, následně budou vybetonovány nové základy a zeď bude z pů-
vod ního materiálu opět vyzděna.

„Na hřbitov na Liberecké ulici a na hřbitov v Doníně půjdou pro-
středky z rozpočtu města. Pro hřbitovy v okrajových částech do tisíce
obyvatel, v našem případě pro Dolní Suchou a pro Václavice, existuje
možnost získat dotaci z dotačního programu Ministerstva zemědělství
Údržba a obnovu kulturních a venkovských prvků v rámci podprogramu
Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Podali
jsme proto dva projektové záměry na oba zmíněné hřbitovy. Pokud 
budeme úspěšní, chceme pokračovat v opravách hřbitovních zdí ve 
Václavicích a v Dolní Suché,“ říká starosta města Josef Horinka.

Dal‰í opravy na hfibitovech se budou t˘kat
hlavnû hfibitovních zdí

Nová dlaÏba pro balkony
V domě s pečovatelskou službou v Nádražní ulici naproti poště se 
v letošním roce budou kompletně měnit dlažby na balkonech, které 
nejsou z minulosti dobře udělané. „Spád je nastavený směrem k balkó-
novým dveřím, takže některým obyvatelům domu s pečovatelskou služ-
bou při dešti zatéká do bytu. V minulosti byla vyměněna okna a dveře 
v rámci snižování energetické náročnosti budovy. Výměnou dlažeb 
v hodnotě asi 300 tisíc korun se odstraní další z vad, které snižovaly 
kvalitu bydlení v domě“, říká starosta města Josef Horinka.
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Nová knihovna se zaãne
stavût je‰tû letos

Dokončení ze strany 1
Zajímavě bude řešen pohled z atria Brány Trojzemí. Ty nejzachovalejší
cihly ze stávající budovy druhotně poslouží jako mozaika kryjící fasádu.
Zároveň se zastřeší i prostor mezi knihovnou a vstupem do sálu, který
dne slouží jako „pódium“ při koncertech na dvorku.

Novou knihovnu město postaví ze svého rozpočtu. „Usilovně jsme
připravovali projekt s německým partnerem, na který bychom mohli 
čerpat dotaci z evropských fondů. Naše žádost ale nebyla schválena.
Prověřovali jsme ještě naše šance, ale vzhledem k množství dalších 
žadatelů a již podaných žádostí jsme se nakonec rozhodli pro realizaci
za peníze města,“ vysvětluje starosta města Josef Horinka.

Jak už bylo uvedeno, stavba by měla začít po prázdninách. Objekt
Schubertovy vily, bývalých jeslí, kde dosud městská knihovna sídlí, totiž
možná čeká kompletní rekonstrukce. Město požádalo o dotaci na vybu-
dování komunitního centra v prostorách Schubertovy vily a nyní napjatě
očekává, zda bude úspěšné. Pokud ano, bude potřeba budovu co nej-
dříve uvolnit, aby se mohl rozeběhnout další projekt.



polečenskápolečenská
rubrikarubrika

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

70 let Miloslava Henyšová, Vlasta Benešová,
Miloslava Holcová

80 let Milan Faltus
81 let Drahoslava Kotenová
82 let Marie Jandová
84 let Milan Veselý
85 let Božena Petržilková
86 let Zdeňka Vondráčková, Václav Fragoun
88 let Miluše Machková
90 let Božena Zemanová, Jarmila Kolocová,

Anna Raichlová, Lisa Tuhá
93 let Vladimír Miklošín
94 let Františka Čechová
95 let Božena Hošková

Monika Korbelářová, matrikářka

Ruská vila odhaluje svoji
krásu

Od začátku roku probíhají stavební práce na tzv. Ruské vile na Liberecké
ulici. V ještě nedávno neudržovaném objektu vzniká 8 bytů s dispozicí 
2 + kuchyňský kout. A při rekonstrukci nejde jen o byty, ale i o záchranu
zajímavé vily, včetně všech ozdob, které z režného zdiva vystupují.

Na vile se pracuje od sklepa až po střechu. Sklepy už jsou prakticky
hotové. V přízemí i patře jsou už rozdělené nové bytové jednotky, po
třech v každém podlaží. Pokračují práce na střeše, ze které vykukuje
opravená věžička. V podkroví nakonec vzniknou dva největší byty s obyt-
nou plochou 66 m2. 

Byty v Ruské vile poslouží nejspíše jako tzv. „startovací“, kromě těch
podkrovních budou mít plochu od 42 do 52 m2. Mají ale zajímavou 
dispozici, kterou podtrhuje atypický půdorys vily. Představa jídelního
koutu ve výklenku ze tří stran obklopeném velkými okny je velmi zají-
mavá.

Už nyní je vidět, že z očištěného zdiva začínají svítit první opravené
bílé zdobné prvky. To, co se zprvu kolemjdoucím zdálky jevilo jako pís-
kovec vsazený mezi cihly, je ve skutečnosti pouze vymodelováno a přile-
peno na režné zdivo. To ale nic neubírá na zdobnosti budovy.

Podle uzavřené smlouvy s dodavatelem stavebních prací První pod-
ješ tědskou stavební spol. s r. o., bude Ruská vila dokončena do října 
letošního roku, na podzim by se do ní tedy mohli stěhovat noví obyva-
telé. Termín dokončení neohrozila ani nečekaná komplikace v podobě
„objevu“ shnilých trámů ve druhém patře. Místo nich tady byl vybudo-
ván ocelový strop.

Rekonstrukci vily v hodnotě necelých 15 mil. Kč bude město hradit 
z výhodného úvěru, který bude splácen z vybraného nájemného.

4 ze společnosti

Na mokfiadech pfiibyla 
vyhlídka a dal‰í stezka

Když byly v roce 2014 zpřístupněny mokřady mezi Kristýnou a Trojme-
zím, mnozí jejich návštěvníci litovali, že netvoří okruh. Jejich přání byla
vyslyšena a letos se povalové chodníčky uzavřely. Ke dvěma nástupním
místům u cyklostezek pod benzínovou pumpou a u Nisy přibylo třetí,
rovněž u řeky. Protože terén zde dosahuje různých výšek, nový úsek
chodníčků zahrnuje i několikastupňové schodiště. Jen pár desítek metrů
od něj přibyla nová vyhlídka zakrytá altánem, ze které lze pozorovat ce-
lou vodní hladinu tůně, ukrytou mezi stromy.

Zpevněna byla i stávající lesní cesta, spojující původní okruh s cyklos-
tezkou u řeky. Stejně jako v roce 2014, čerpalo i letos město na projekt
dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu.



Především návštěvníci města už v loňském roce mohli využívat nový na-
vigační systém ve městě a pro letošní turistickou sezónu přibylo několik
dalších vylepšení, například v podobě informačních tabulí nebo virtuál-
ního průvodce po zajímavých místech ve městě a v okolí. Město využilo
možnosti spolufinancování z česko-polského fondu mikroprojektů Euro-
regionu Nisa.

Po krátké přestávce mezi dvěma plánovacími obdobími Evropské
unie byly v loňském roce opět otevřeny tzv. fondy mikroprojektů. Město 
Hrádek nad Nisou v minulých letech podpory těchto fondů úspěšně vy-
užívalo. A protože témat, kde se možnost spolufinancování z evropských
peněz nabízí, je hodně, už v loňském roce připravilo několik projektů. 
Jeden z prvních, které byly vybrány k podpoře, je projekt s názvem 
Přeshraniční turistický systém měst Hrádek nad Nisou a Mysłakowice.
Zatímco v minulosti byly nejčastějšími partnery Hrádku nad Nisou města
Žitava a Bogatynia, pro další období město našlo také další města, která
řeší podobné problémy a jsou nakloněná spolupráci. Jedním z nich jsou
Mysłakowice, město s asi 10 tisíci obyvateli, ležící v podhůří Krkonoš, ne-
celých 100 km od Hrádku nad Nisou.

Cílem projektu Přeshraniční turistický systém měst Hrádek nad Nisou
a Mysłakowice bylo především zlepšení turistické infrastruktury, infor-
movanosti obyvatel, společné propagace, a tím také zvýšení návštěv-
nosti regionu. 

Na začátku loňských letních prázdnin byl nahrazen původní navigační
systém po městě zcela novým. Počet šipek byl navýšen na 202, takže
celý systém je podrobnější, zároveň je přívětivější pro německé a polské 
turisty, protože veškeré opisy jsou uváděny i v němčině a polštině. Nový
navigační systém má i jednotnou grafiku, zahrnující symboly cílů, takže 

má hodnotu i pro turisty z dalších zemí, přehlednější je i pro motoristy.
Orientaci napomáhá i barevné členění – zeleně jsou uváděny městské
části, modře instituce a občanská vybavenost a hnědě turistické cíle.

Zároveň s městským navigačním systémem byly v okolí Kristýny vyzna-
čeny tři okruhy pro in-line stezky a vozíčkáře. Jsou dlouhé 3 km, 3,5 km
a 5 km a jsou barevně odlišeny.

V začínající hlavní turistické sezóně je návštěvníkům města k dispozici
5 nových tabulí, na kterých je v českém jazyce, němčině, polštině a také
angličtině představeno 22 míst ve městě a v okolí. Součástí je také 
orientační mapka s uvedením turistických cílů. Ta je k dispozici i v tištěné
podobě, takže návštěvníci informačního centra lehce získají přehled 
o tom, co by ve městě měli navštívit. Podél in-line stezek u Kristýny jsou
nainstalovány dva stojany s panoramatickými fotografiemi Lužických hor
a popisem viditelných cílů.

Samostatnou aktivitou projektu bylo vytvoření interaktivní mapy na
internetových stránkách města s prezentací turistických cílů. Její součástí
je nejen klasická fotografická dokumentace a podrobné texty, ale také
panoramatické virtuální prohlídky těch nejzajímavějších míst a propa-
gační video. Turisté se k mapě dostanou i bez znalosti přesné interne-
tové adresy, mapy i tabule ve městě jsou vybaveny QR kódy, které turistu
dovedou až k elektronické prezentaci.

V rámci projektu proběhlo už na podzim loňského roku dvoudenní
setkání se zástupci partnera z Mysłakowic
se zaměřením na interpretaci kulturního 
a přírodního dědictví. Kromě seznámení se
s obecnými základy dobré interpretace do-
šlo také k výměně informací o zajímavos-
tech obou regionů.

Celkový rozpočet projektu činil asi 
34 tisíc Eur, dotace přesáhla 29 tisíc Eur. Asi 
5 tisíc Eur (asi 130 000 Kč) přidalo ze svého
rozpočtu město Hrádek nad Nisou.
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Turisté se ve mûstû neztratí
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Paní Pavla Košťáková letos při Společenském večeru převzala ocenění za
svoji práci s dětmi u hasičů. O ní samotné se přitom rozhodně nedá říci,
že by byla mezi hasiči od narození. Než začala pracovat s dětmi, musela
se sama hodně učit. A i když se k hasičům dostala vlastně náhodou,
dnes je platnou členkou týmu, který pečuje o děti, aby alespoň některé
u této činnosti zůstaly a vytvořily další generaci hrádeckých hasičů. Paní
Pavla Košťáková pochází z Oldřichova na Hranicích a je jí 43 let. Po prů-
myslovce nastoupila do Pragovky jako technolog, kde okusila pořádný
kus strojařiny se vším, co k tomu patří. A přiznává, že ji to hodně baví.
Čím to, že se z člověka, který do hasičárny vstoupil maximálně
při dni otevřených dveří, stane vedoucí malých hasičů?
To bylo vlastně náhodné setkání před sedmi lety. Proč náhodné? Jedno
páteční odpoledne, právě před těmi sedmi lety, jsme šli okolo hasičárny
a tam na plácku běhaly malé děti s hadicemi. Zastavili jsme se, pokoukali
a najednou naše Anička už motá hadici taky. Velmi pohotový Roman Blusk
ji hned zapojil a ono jí to šlo. Přišlo to v pravou chvíli, zrovna jsme řešili,
jaký kroužek by pro ni byl vhodný. Ideálně vedený mužskými, aby se tro-
chu ostřílela a zvykla si na jiný přístup než takový ten maminkovský ze
školky. Tehdy byla v první třídě a toto jí chybělo. Tak jsme táta, máma, 
i obě dcery začali pravidelně navštěvovat kroužek mladých hasičů. Tak jak
se učily hasičině děti, tak společně s nimi jsem to začala zkoušet i já. Po
nějaké době mě opět oslovil Roman Blusk s Tomášem Hladíkem, zda bych
jim nechtěla pomáhat při vedení kroužku oficiálně. A já jsem souhlasila.
V duchu jsem si říkala, že když sem stejně holky přivedu, zpátky domů se
nepoženu, a alespoň tedy pomůžu.

Abyste ale mohla vést děti, musela jste se určitě sama hodně
učit.
To ano. Všechno to, co děti uplatní na soutěžích, a samozřejmě ještě hodně
navíc. Odjela jsem na školení vedoucích, složila jsem praktickou a pí-
semnou zkoušku a od té doby na to měla ten krásně žlutý papír s kula-
tým razítkem. Stala jsem se tedy instruktorem mladých hasičů a druhým
rokem působím v odborné radě mládeže při okresním sdružení hasičů 
Liberec. 

Jak náročná je příprava na páteční kroužky s dětmi?
Ze začátku byla docela dřina vymyslet způsob, jak to dělat, aby se děti
dovednosti opravdu naučily. Takže jsme vymýšleli různé pomůcky, které
jsme si vyzkoušeli na sobě. Museli jsme si najít také systém spolupráce
mezi sebou, abychom na pátky byli připravení. Ocenění jsem totiž do-
stala já, ale rozhodně děti nevedu sama, je to společné dílo s Romanem
Bluskem a Tomášem Hladíkem. Pokud jde o obsah, máme pevně dáno,
co během celého roku musíme splnit. Náplň je dána celostátní hrou Pla-
men. Pokud máme před sebou soutěž, scházíme se ještě i mimo pátek se
skupinou dětí, která bude soutěžit. A cíleně trénujeme, co je potřeba. 
Celkem se staráme o více než třicet dětí, během roku často včetně sobot
a nedělí, kdy probíhají právě soutěže. A hrádecké děti se umísťují do první
pětky.

Dále se snažíme dělat i „nehasičské“ věci, jako je třeba lyžování. Už se
z toho stala tradice, že v zimě s hasičskými dětmi navštívíme ski areál 
Severák. Přes zimu, pokud čas dovolí, zde působím v lyžařské škole jako
instruktorka výuky lyžování. 

Po sedmi letech člověk určitě potřebuje nějakou motivaci. Co
motivuje vás?
Asi ta legrace s dětmi. Zasmějeme se často, malé děti mají radost i z mála,
jdou do toho naplno. Ty větší se někdy snaží to ošidit, ale i tak je vidět, že
je to baví. Když jsme nastavili nějaký řád, tak děti chodí pravidelně a ani
se příliš nemění obsazení, což je při soustavné činnosti důležité. Věřte, že
když jdeme s dětmi v létě o prázdninách spát do lesa pod širák, tak je to
něco, co bych asi v mém věku dobrovolně neudělala, ale přece se neza-
chovám zbaběle a vydržím to. Takže už plánujeme další... 

Během těch sedmi let už jsou z některých dětí dospělí lidé. Sta-
nou se alespoň z některých opravdoví hasiči?
(odpovídá velitel hasičů Jaromír Mottl) Někdo ano. V současnosti chodí
někteří mladí kluci mezi nás. Jsou to sice dorostenci, ale bereme je s se-
bou na výcviky, když mohou, odjedou s námi i na výjezd a minimálně 
pozorují, jak se co dělá. Dá se říci, že z každé generace průměrně dva se
do kolektivu dospělých zapojí. Přeci jen, děti si více hrají, u dospělých je
ta práce vážnější. U ostrých zásahů to prostě není hra.

(odpovídá Pavla Koštáková) A také je pravda, že čím jsou děti starší,
tím více chtějí dělat vážnější činnosti.

Co na vaši práci u hasičů říká rodina?
Mám dvě suprové holky, přítele Milana a i oni se všech akcích (pokud jim
dovolí čas) účastní, organizují je s námi. Mám je moc ráda, moc jim 
děkuji a vážím si jich. Obecně bych chtěla říci, že ten kdo má rád své děti
a zároveň se o ně bojí, tak to má asi nastaveno nějak podobně jako já 
a můj přítel.

Hasiãkou díky své dcefii
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PrÛvod pln˘ barev
Už podvanácté se v Hrádku sešly mažoretky z různých koutů regionu,
aby svými barevnými trikoty oživily ulice města a trávník hřiště u pošty.
Letos jich při zahajovacím průvodu přehlídky Hrádecká bambulka pro-
šlo centrem města 230, a to už je docela úctyhodný počet.

Mažoretky z osmi měst, mezi kterými byl úplně poprvé Mělník, před-
vedly publiku 38 sestav v několika různých disciplínách. Na přehlídku 
totiž přijíždějí nejen klasické mažoretky, ale i roztleskávačky s pompony.
Mezi skupinová vystoupení jsou vloženy sestavy jednotlivců či dvojic, 
a tak je stále co sledovat. 

Poklona patří nejen dvacítce pořadatelů, kteří přehlídku každoročně
připravují, ale i vystupujícím, které musely opět snášet vedro ještě umoc-
něné otevřenou plochou hřiště.

Zahradní slavnost
Sešel se rok s rokem a dne 21. 5. se opět konala Zahradní slavnost, 
kterou každoročně pořádá Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou v pro-
storách zahrady DPS Nádražní. Zúčastnilo se jí cca 60 seniorů, za město
byli přítomni p. starosta Horinka a p. místostarosta Farský. Kulturní vy-
stoupení nám zajistily hrádecké mažoretky, žongléři a pak nám zahrála
Chotyňská dvanáctka. V průběhu odpoledne bylo pro návštěvníky slav-
nosti a pro hosty připraveno malé občerstvení, na závěr se podávaly již
tradiční grilované buřty. Reprodukovanou hudbu nám zajistil p. ředitel
Mgr. Havel ze ZŠ Loučná. Slavnost se vydařila a ke vší spokojenosti při-
spělo i námi vytoužené dobré počasí. Takže zase za rok…

Mgr. Šárka Jeníčková, ředitelka PS

Slavnost na Trojmezí 
zakonãil ohÀostroj

Trojmezí je dnes turisty hojně navštěvovaným místem. A také symbolem
setkávání. Tím s nejdelší tradici je lidová veselice Společnou cestou, která
připomíná rozšíření Evropské unie v roce 2004. Letos se tedy konala již
po třinácté. 

Ke slavnosti neodmyslitelně, s výjimkou pár ročníků, patří hornická
kapela z polského Turówa a hrádecké mažoretky. Právě jim po přivítání
zástupci měst připadá úkol slavnosti zahájit pochodem na polskou
stranu Trojmezí. O program na pódiu se podělila města Malého Trojú-
helníka. Obzvláště český Glass Ajeto Dixieland z Nového Boru a večerní
vystoupení kapely Aura s domácí zpěvačkou Evou Libnarovou dokázalo
dodat posluchačům energii.

V programu Společné cesty je myšleno i na děti. Zatímco ty menší mají
svoji sportovní olympiádu na polské straně Trojmezí, hlavně pro ty větší
připravuje Mezinárodní parlament dětí a mládeže deset stanovišť s plně-
ním nejrůznějších úkolů. Letos se navíc mohly učit základy žonglování 
s Danem Doležalem, který po setmění vystoupil s neobvyklou světelnou
show, při níž vzduchem létaly symboly a texty spojené s Trojzemím.

Vrcholem večera pak byl velkolepý ohňostroj, odpalovaný přímo z louky
na české straně Trojmezí. Kdo si poodstoupil a využil provizorní lávky
přes Nisu, mohl si ho z německé strany vychutnat v plné kráse.

Na konci května bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace stavby kruhového mostu na Trojmezí, která je
součástí velkého projektu zahrnující i další prvky infrastruktury pro pěší
a cykloturisty. Po letech snah je stavba kruhového mostu zase o kus blíže.
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K přelomu května a června patří oslavy Mezinárodního dne dětí. Areál
Kristýna se tentokrát stal divokým západem. Indiáni, kovbojové, koně 
a i horko, které máme díky filmům s divokým západem, spojené – a upro -
střed toho všeho hemžení životadárné napajedlo – jezero Kristýna.

Na stezku s deseti úkoly rozmístěnými po areálu se vypravilo přes 
550 dětí s rodiči i prarodiči. Velkou pozornost si jako obvykle zasloužila
horolezecká lanovka, možnost svézt se po hladině jezera na motorovém
člunu nebo vzduchovková střelnice. K ní přibyla ještě střelnice Buffalo
Bill. A kdo si odbyl soutěže, mohl sledovat partu siláků, kterak vlastními
svaly roztáhnou kamion nebo do úmoru zkouší nad hlavu zvednout zá-
važí s hmotností vysoko přesahující 100 kg.

Oslavy Dne dětí by v takovém rozsahu nešly připravit bez dlouhé
řady dobrovolníků a štědrých sponzorů. I díky nim si každé z dětí odná-
šelo domů sáček se sladkostmi, ale také hračky. Všem, kteří se Dnem dětí
na Kristýně pomáhají, děkujeme:

Sponzoři:
1. jizerskohorská stavební společnost; ANEGG, s. r. o.; Artmetal Čechy, 
s. r. o.; Bartosch Rolf – pohřební služba; Baslet, s. r. o.; Bistiak Jiří –
osobní a nákladní autodoprava; Böhmová Blanka – ČS PAP OIL; Červená
Iva; Eftec Czech republic, a. s.; Energy Benefit Centre, a. s.; Ernst Bröer,
spol. s r. o.; Farský Pavel; H–therma, a. s.; Hagal, s. r. o.; Hochman 
Miroslav – Stavby MH; Horinka Josef; Hrádek potřebuje změny, z. s.; 
IBR Consulting, s. r. o.; Inplyto Raban a syn; Kamenictví Jakub Jurek; 
Kortan; KSM Castings CZ, a. s.; Lersen CZ, s. r. o.; LTL KOVO, s. r. o.; 
MAXEL, s. r. o.; Nisap CZ, s. r. o.; Novotný Radovan; Nýdrle Zbyněk –
projektová kancelář; ELITEX FINISHING, s. r. o.; Progres, s. r. o.; Projek-
tový atelier David, s. r. o.; PULSKLIMA, spol. s r. o.; Řípa Vladislav; Sladký
Jan – revize elektro; Střechy Miroslav Hochman; TOTEX, s. r. o.; Tristone
Flowtech Czech Republic, s. r. o.; Václav Větrovský V + V Elmar; Výroba
stuh – Elas, s. r. o.; Zahradnické služby Jindřich Bursík; Žána František –
Autoškola.

Na organizaci dětského dne se podíleli: 
Dům dětí a mládeže Drak – jeho pracovníci, externisté, přátelé; Kristýna,
a. s.; město Hrádek nad Nisou; Brána Trojzemí, příspěvková organizace;
Klub horolezců Hrádek nad Nisou; klub seniorů Hrádek nad Nisou; 
MŠ Oldřichovská, MŠ Liberecká, MŠ Václavice; volnočasový klub Vagón;
ZŠ a MŠ Loučná.

Den dûtí na Krist˘nû
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Jediný zamračený den v řadě slunečných připadl na den konání 7. be-
nefičního koncertu. Nad Hasičskou loukou v Hrádku nad Nisou ale jako
by slunce svítit nepřestalo. Od prvních minut po zahájení bylo jasné, 
že návštěvnost koncertu i v letošním roce přesáhne tisícovku lidí. Papí-
rovým srdíčkem, které je už tradičním symbolem koncertu a jímž je
označen každý příchozí návštěvník, se nakonec pyšnilo víc, jak 1 300 lidí.
Výtěžek koncertu se opět dostal vysoko přes stotisícovou částku. Tu 
loňskou dokonce pokořil. Na pomoc potřebným letos putuje bezmála
150 tisíc korun.

Benefiční koncerty si za dobu svého trvání vydobyly své místo v kul-
turním kalendáři Hrádecka. Návštěvníci zde během odpoledne a večera
mohou každoročně vidět pestrou škálu vystoupení jak amatérských, tak
profesionálních. O zahájení se tradičně starají děti z místních mateřinek.
Nejinak tomu bylo i letos a naši nejmenší se pod vedením svých učitelek
opět pečlivě připravily. Stejný úspěch měla i vystoupení dětí ze základní
umělecké školy, které vede pan učitel Luboš Lachman. Ukázky country
tanců předvedli Staří známí, bubenickou show nadchli bubeníci ARIES.
Profesionální umělce reprezentovali Jakub Děkan a band, kapela Aura,
Big´O´Band a Kosmik. Publikum rozparádilo také taneční vystoupení 
Jakuba a Daniela Jakubcových a jejich partičky B-soul. 

Lidé mohli přispět libovolným obnosem do zapečetěných pokladni-
ček u vchodu, přičemž dobrovolné vstupné bylo příspěvkem do veřejné
sbírky Ostrov pomáhá. Tradičně mohli návštěvníci také nakupovat ve

stánku s rukodělnými výrobky. V průběhu koncertu došlo na předání 
finančních darů od obce Chotyně a města Hrádek nad Nisou. A rekordní
částku přinesla letošní dražba. Lítý boj se strhl o podepsanou hokejku,
kterou do dražby věnoval hokejista libereckých Bílých Tygrů Michal Bu-
líř. Nemalý zájem zaznamenaly i dřevěné plastiky od Milana Kroce. 

Veřejná sbírka (pokladny u vchodu): 75 503 Kč
Prodej ve stánku: 29 524 Kč
Dražba: 10 100 Kč
Obec Chotyně: 10 000 Kč
Město Hrádek nad Nisou: 20 000 Kč

Na konto veřejné sbírky Ostrov pomáhá tak letos putuje celkem 
145 127 korun.  

Loňská částka byla tak neuvěřitelná, že si nikdo netroufl ani pomyslet
na to, že by se podobná vybrala i letos. Výsledek předčil všechna očeká-
vání. S pokorou a obrovským poděkováním se klaníme všem, kteří přišli
a přispěli! Velké díky patří také účinkujícím, sponzorům a všem, kdo 
jakýmkoliv způsobem pomohli při organizaci koncertu. Je vás stále více
a my opět musíme konstatovat, že jsme pyšní na to, že to, co děláme,
děláme právě v Hrádku nad Nisou.

Za spolek Hrádek nad Nisou – Ostrov života, z. s.
Věra Baumgartnerová

7. Benefiãní koncert Ostrova Ïivota byl 
opût úspû‰n˘



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

Otevfien˘ dvorek nabízí
hudbu mnoha ÏánrÛ

V loňském roce proběhl v atriu Brány Trojzemí cyklus „komorních“ kon-
certů Otevíráme dvorek hudbě. Našel si své příznivce, a tak letos pokra-
čuje. Letošní „otevření“ bylo dvojité: své koncertování při něm otevřela
skupina Přízeň, ze tří čtvrtin složená z hrádeckých muzikantů. Po měsí-
cích zkoušení se 16. května poprvé představila veřejnosti. Ve dvorku bylo
tentokrát hodně plno. Každý z členů kapely má rád jiný hudební žánr,
každý přišel se svými oblíbenými písněmi. Anglické texty doznaly čes-
kých překladů. Když se koncert dostal do svého závěru, publikum dalo
jasně najevo, že se mu domů ještě nechce.

Na konci května se v atriu hrálo znovu. Od folku se přešlo ke swingu
v podání Jabloneckého klarinetového kvarteta. Soubor založil před deseti
lety v Hrádku dobře známý pan učitel ze základní umělecké školy Luboš
Lachman. Na zbylé klarinety hrají jeho bývalí (i současní) studenti. V pu-
bliku poslouchalo i několik hrádeckých žáků, kteří se pomalu učí hrát 
v kvartetu.

Cyklus bude pokračovat v úterý 27. června. Hostem tentokrát bude
Michael Müller, který dnes patří mezi přední světové hráče na citeru. 
Vystudoval Vídeňskou konzervatoř v oboru Koncertní citera a v Čechách
je v současnosti jediným graduovaným hráčem na tento nástroj. U nás 
i v zahraničí, kde koncertuje i vyučuje, je znám především svým osobitým
výrazem, jedinečnou technikou a také spojením hry a zpěvu. Žánrově se
pohybuje někde na pomezí jazzu, blues, klasiky, lidových motivů a volné
improvizace. Jeho hudba vtahuje do příjemných energických i melan-
cholických nálad a rytmů, které publikum osloví velice niterně a zpříma.
Ve svém repertoáru má ale i skladby různých žánrů a období, od stře-
dověku až po Led Zeppelin. Koncert Michala Müllera začne v 19 hodin.

Folková legenda v Hrádku
Čtvrtý májový koncert v kostele svatého Bartoloměje patřil Spirituál 
kvintetu. Skupina, která na české scéně působí neuvěřitelných 57 let, 
vystupovala v Hrádku nad Nisou vůbec poprvé. A kostel vyprodala do
posledního místa.

Dva služebně nejstarší členové Spirituál kvintetu letos slaví svá jubi-
lea. Dušana Vančuru osmdesátiny čekají v prosinci, Jiří Tichota je měl
v dubnu. A k takovému výročí připravila skupina pořádný dárek, koncert
v pražské Tipsport aréně. Jak to souvisí s Hrádkem? Narozeninový kon-
cert se konal jen čtyři dny po tom hrádeckém. Členové skupiny pojali vy-
stoupení v kostele jako zkoušku. Ne kvalitou, z té rozhodně neslevili. Ale
přinejmenším volbou repertoáru. Mezi řadou písní novějších, čili ne tak
známých, ve kterých se ukázali i ti mladší členové Kvintetu, zazněly písně
snad z každé řadové desky skupiny. Některé z nich moc často k slyšení
nejsou, jiné si spolu se skupinou pobrukoval celý kostel. Možná to bylo
vůbec poprvé, kdy kostelem sv. Bartoloměje zněl zvuk banja, protože
v úplných počátcích šedesátých let našel Spirituál kvintet uplatnění i pro
něj. Zbývá, než si přát, aby to kapele ještě alespoň nějakou dobu zpívalo
se stejnou radostí jako dosud.
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Medvědí stezka patří mezi závody, které děti ze Cvičení Lída nevynechají
žádným rokem. I letos vyrazily v polovině května na postupovou regio-
nální soutěž, která spočívá v plnění různých vědomostních i sportovních
úkolů v přírodě. Trasy jsou rozděleny podle věkových kategorií. Mladší
žactvo zdolává vzdálenost 4 km, při ní poznává různé živočichy, rostliny,
hrady, dopravní a turistické značky a jiné. Starší žactvo běží 5 km s azi-
mutovým úsekem, zdravovědou, slaňováním a dalšími úkoly. Všem se
měří čas a v cíli se připočítají trestné minuty za chybné odpovědi. 
Regionálního kola ve Vratislavicích se zúčastnilo celkem 62 dětí včetně
devíti hlídek z hrádeckého Cvičení Lída. 

Výsledky opět stály za to:
Již pátým rokem si vybojovali 1. místo ve starších žácích IV (narození
2003–2002) Standa Patočka s Tomášem Křenkem.

V mladších žácích II (nar. 2007–2006) to dopadlo takto:
1. místo: Kuba Vích a Šárka Čížová
2. místo Petr Feix a Kuba Wierzba 
3. místo Rostik Patočka a Eliška Křenková 
Dobře si vedly i mladší žákyně II (nar. 2007–2006):
2. místo: Adéla Šrajbrová a Tereza Farská 
3. místo: Linda Suková a Štěpánka Macko
Nejvyšší stupeň vybojovaly i starší žákyně III (nar. 2005–2004) Sofie

Tůmová a Veronika Heislerová.
Starší žákyně IV (nar. 2003–2002) Tereza Arteňuková a Sabina Piko-

rová obsadily druhé místo.

Ti nejlepší jeli o týden později ještě na krajskou soutěž Medvědí
stezky do Kytlice. V letošním roce byly pro soutěžící připraveny opět dvě
trasy. Pro mladší kategorie v délce 4,5 km a pro starší 9,5 km. Celkem se
zúčastnilo 86 dětí z 8 tělovýchovných jednot. Všichni závodníci zdolali
celou trať, zvládli veškeré úkoly a otázky. Každá jednota připravila od-
polední hry. Večer bylo na programu loutkové divadlo, scénky, diskotéka
a opékání buřtů u ohně. 

VV  nneedděěllii  ddooppoolleeddnnee  pprroobběěhhlloo  vvyyhhllááššeenníí  vvýýsslleeddkkůů::
1. místo ve starších žácích IV (2003–2002): Standa Patočka a Tomáš

Křenek.
1. místo v mladších žákyních II (2007–2006): Sandra Doležalová 

a Verča Heislerová. 
3. místo v mladších žácích II (2007–2006): Rostik Patočka a Eliška

Křenková.
Na soutěže v Medvědí stezce se hrádecké děti vydaly i díky podpoře

města Hrádek nad Nisou.

Cvičení Lída na atletických závodech
Každým rokem vyjíždějí hrádečtí svěřenci Lídy Robové do Zákup na 
atletické závody. Ani letos nevynechaly a v počtu 13 dětí jely vybojovat
medaile.

V mladších žácích 0 (nar. 2010–2011) vybojoval vítězství Toník Feix.
Stejně stará Valérie obsadila v žákyních 0 3. místo.

Mladší žáci II (nar. 2007-2006) přivezli díky Kubovi Víchovi 3. místo 
a díky Barče Vodrážkové dokonce vítězství. Hned za ní skončila Sandra
Doležalová.

Hrádečtí žáci soutěžili s dalšími 72 dětmi z Doks, Zákup, Kvítkova,
Rochlic a Harcova.

Dûtská triatlon tour
na Krist˘nû

Na hrádeckou Kristýnu po roce opět dorazil charitativně-sportovní 
projekt Slavata Triatlon Tour. Jednalo se o jedno z jedenácti zastavení,
která probíhají po celé ČR a finále celé Tour se uskuteční v září v Praze.
V Hrádku závodilo při velmi horkém počasí na 70 dětí. Smyslem 
projektu, který se letos uskutečňuje již po osmé, je společné závodění 
a setkání dětí žijících v dětských domovech a dětí z běžných rodin. Zá-
vody dětem ukazují jednu z možných cest trávení volného času. Sport 
a konkrétně triatlon výrazně ovlivnil i samotného Tomáše Slavatu, který
sám pochází z velmi komplikovaného rodinného prostředí.

Dětské závodění podpořilo prostřednictvím svého dotačního pro-
gramu i město Hrádek nad Nisou. Závodění je otevřeno opravdu kaž-
dému, protože jednou ze specialit Slavata Triatlon Tour je to, že s sebou
vozí veškeré vybavení, které dětem zdarma po dobu závodů půjčuje.

Vítûzové Medvûdí stezky jsou opût z Hrádku
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Pozvánka k sousedÛm
Léto je tady! Teplé počasí a vlahé letní noci jsou ideální k tomu strávit je
někde venku. Třeba na koncertu nebo netradiční prohlídce hradu. 
V červnu si ale můžete také prohlédnout zámecké zahrady, podívat se
do vojenských prostor nebo zavítat na mistrovství v timber sportu. Na-
bídka akcí v našem okolí je opravdu rozmanitá. Tak ať je vaše léto stejně
pestré! 

15. červen – Queenie – World Queen tribute band – Home Cre-
dit aréna Liberec
Jedna z nejúspěšnější Queen tribute kapel na světě. Queenie si zakládají
na přesném a autentickém pojetí písní Queen, a to ve špičkové kvalitě 
v dobových kostýmech. Všechny písně hrají živě v původních tóninách 
a na autentické nástroje, čímž se kapela odlišuje od mnohých jiných kapel
tohoto hudebního oboru.
16. červen – Krajské slavnosti a Den otevřených dveří – Krajský
úřad Liberec
V budově krajského úřadu a jejím okolí bude připraven celodenní pro-
gram pro všechny věkové kategorie: budova úřadu bude zpřístupněna
od 10 do 18 hodin, v sousedním parku bude připraven program pro
děti, hudební vystoupení, regionální tržnice. Vystoupí například Jakub
Děkan a band, Těla, Hodiny a další.
16.–17. červen – Lesnický den a mistrovství ČR v práci s moto-
rovou pilou – Ralsko
Největší lesnická akce v kraji, lesní pedagogika pro děti, chovatelská 
přehlídka trofejí a shozů, výstava lesnické techniky, zahrádkářského 
vybavení a další program. Národní šampionát v práci s motorovou pilou
a soutěž operátorů vyvážecích souprav.
16.–18. červen – Pouť mezi dvěma Jány – Letařovice a Trávní-
ček u Českého Dubu
Tři dny plné baroka a folkloru! Koncerty, podještědský folklor, přednášky,
loutkové divadlo, narážení dřevěných pivních sudů a mnoho dalšího
17. červen – La Brise de France – zámek Sychrov
Hudební projekt, který vás zavede do Francie. Skladby francouzských 
autorů zazní v provedení loutny, akordeonu a v avantgardní kombinaci
obou nástrojů. To vše v nádherném prostředí zámecké oranžerie. 
22. červen – Ondřej Havelka a Melody Makers – zámek Lemberk
Megakoncert aneb všechno je jinak… největší perly pod širým nebem.
24. červen – Zámecké slavnosti – zámek Svijany
Zámek Svijany slaví 1 rok od otevření. Dozvíte se zajímavosti o zámku 
i o vaření piva, proběhne slavnostní narážení dřevěného sudu, ochutnáte
krajové kulinářské speciality. Vystoupí kejklíři, sokolníci a další a zámkem
v tento den budou provázet historické a pohádkové postavy.
24. červen – Svatojánská noc na Grabštejně
Čeká vás netradiční noční prohlídka hradu, v jehož interiérech se setkáte
s kostýmovanými renesančními postavami. Hrad bude nabitý renesancí
a jedinečnou noční atmosférou. 
24.–25. červen – Středověký víkend na Troskách – hrad Trosky
Dva dny nabité divadelními vystoupeními, šermem, sokolnickými ukáz-
kami, dobovou hudbou a tancem. V předhradí možno navštívit středo-
věký jarmark.
1. červenec – Kris Kristofferson – zámek Sychrov
Koncert žijící legendy americké country music Krise Kristoffersona v areálu
zámeckého parku. 

1.–2. červenec – Renesanční Létohrátky na Grabštejně
Tradiční letní festival opět nabídne pořádnou porci hudby, tance, rozver -
ných kousků místního kata a další zábavy. Můžete se těšit na kostýmo-
vané průvodce, ukázky palných i chladných zbraní, lahodné občerstvení
v hradním šenku i u řemeslníků a stánkařů, kteří nabídnou výtvory do-
bové kuchyně i nejedlé výrobky a suvenýry.
1.–2. červenec – Den otevřených dveří Centra vojenské kyno-
logie Armády ČR – Grabštejn
Ukázky výcviku služebních psů (hlídacích i strážních a speciálních) 
a prohlídky vojenského prostoru. 
1.–2. červenec – Hejnické slavnosti Hejnice
Hejnické slavnosti navazují na tradiční Hejnickou pouť, která se slaví 
u příležitosti vysvěcení baziliky Navštívení Panny Marie v tomto městě. 
I v letošním roce se uskuteční veliká kulturní akce spojená s nabitým 
kulturním programem. Vystoupí Atmo music, Čechomor, Mirai, Mirka
Mistěchová a mnoho dalšího…

Věra Baumgartnerová

Tip na v˘let
V červnovém tipu na výlet se opět podíváme na zámek. Zatímco dopo-
sud jsme navštěvovali ty, které spravuje stát, tentokrát se vydáme na 
jeden soukromý. Zcela zchátralý ho před několika lety koupil Pivovar 
Svijany, aby ho za více, než 100 milionů korun opravil a zpřístupnil ve-
řejnosti. Teď v červnu to bude právě rok, kdy se jeho brány otevřely, 
a pokud jste tam ještě nebyli, určitě si návštěvu nenechte ujít. Protože
tady rozhodně je co obdivovat.

Zámek Svijany
Zámek, stejně jako pivovar, pochází z 16. století. Prvním majitelem byl
Jaroslav z Vartemberka, po jehož smrti získal Svijany i s pivovarem 
Jáchym Ondřej Šlik. Ten nechal vyzdobit rytířský sál v západním křídle
nádhernými renesančními malbami, které byly v minulosti překryty jed-
noduchým nátěrem, a zcela se na ně zapomnělo. Znovuobjeveny byly až
při současné rekonstrukci. Zámek poté vlastnili Valdštejnové. Pivovaru se
v té době dařilo a došlo tak k jeho významnému rozšíření. Přestavěn byl
i samotný zámek. 

V roce 1820 koupil Svijanské panství kníže Karel Alain ze šlechtického
rodu Rohanů. Po roce 1945 byl zámek i pivovar Rohanům zkonfiskován
a později znárodněn. Zámecké prostory byly necitlivě přestavěny na
byty pro zaměstnance pivovaru. Od té doby zámek postupně chátral. 

V roce 1990 vznikl státní podnik Pivovary Vratislavice nad Nisou, 
jehož součástí byl i celý areál. Svijanský pivovar se v té době dostal do
odbytové krize a hrozilo jeho uzavření.

Záchrana pro pivovar přišla v roce 1998, kdy ho převzal nový vlastník –
společnost Pivovar Svijany. Díky usilovné práci a víře v tradiční způsob
vaření piva se pivovaru začalo blýskat na lepší časy. Chátrající zámek 
získal pivovar v roce 2013 a rozhodl se ho zachránit. V průběhu rekon-
strukce a archeologického průzkumu byly objeveny vzácné nálezy jako 
3 000 let stará bronzová jehlice nebo tajná chodba v podzemí zámku. 
V současnosti si tady můžete prohlédnout expozici archeologie, o histo-
rii zámku a okolí, o historii pivovarnictví a lazebnictví, podzemí, starou 
a novou zámeckou kapli a další. 

24. června zámek Svijany oslaví první výročí otevření. Zámecké 
slavnosti nabídnou putování časem. Dozvíte se zajímavosti o zámku 
i o vaření piva, proběhne slavnostní narážení dřevěného sudu, ochut-
náte krajové kulinářské speciality. Vystoupí kejklíři, sokolníci a další a zá-
mkem v tento den budou provázet historické a pohádkové postavy. 
A pokud vám to v tento den nevyjde, můžete sem přijet kdykoliv jindy.
Zámek má v letní sezóně otevřeno každý den od 9 do 17 hodin. Dokonce
i v pondělí, kdy mají státní památky obvykle zavřeno. 

Věra Baumgartnerová /zdroj: www.zameksvijany.cz
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âerpací stanice 7 Station 

v Hrádku nad Nisou hledá

do svého kolektivu 

pracovníka na pozici 
obsluhy ČS a směnárny

Požadujeme spolehlivost, zodpovědnost
a znalost německého jazyka. 

VV  ppřřííppaadděě  zzáájjmmuu  nnááss  kkoonnttaakkttuujjttee  
nnaa  tteelleeffoonnnníímm  ččííssllee

773333  662288  332211
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z radnice80 km okolo 80 dubÛ
Silniční cyklistický závod Okolo 80 dubů má za sebou úspěšný první 
ročník. Poslední květnovou neděli se na okruhu Grabštejn – Václavice –
Pekařka – Bílý Kostel – Grabštejn závodilo do posledních sil. Lužický
sportovní spolek a jeho cyklistický tým KSM Hrádek se rozhodl využít 
relativně málo využívaných silnic s dobrým povrchem k uspořádání 
závodu, kterých je dnes už poměrně málo. Připravit silniční cyklistický
závod s hromadným startem totiž není úplně jednoduché. 

Na startu se hned v prvním ročníku sešla velká konkurence. Po celou
dobu se na čele závodu drželi elitní cyklista Vojtěch Hačecký a prakticky
domácí Jiří Novák. V menší nebo i větší vzdálenosti je následovalo 107
dalších dospělých závodníků. K nim je potřeba připočítat ještě asi tři-
cítku dětí, které soupeřily krátce po poledni.

Závod dostal poněkud neobvyklý název, čerpající z minulosti. Neda-
leko bývalé hlavní silnice z Grabštejna do Bílého Kostela se nachází po-
mník a ještě donedávna i většina z 80 dubů, které zde byly vysazeny 
v roce 1885 k příležitosti 80. narozenin hraběte Eduarda Clam Gallase.
Závodníci tudy projeli celkem šestkrát, aby naplnili 80 km délky hlavního
závodu. A konečně, nový závod je součástí seriálu Žiletkář severu, v rámci
kterého se jede i podobný závod Okolo Vlčí hory.

Specialitou hrádeckého závodu se stala bodovací soutěž ve stoupání
„Zámeckou“ ulicí pod Grabštejnem. Jejím vítězem se stal Vojtěch Ha-
čecký. Během šesti pokusů se na vrchol dostal nejrychleji za 29 sekund
při rychlosti 35 km/h!

Druhou zvláštností byla soutěž o nejlepší diváky u trati o 15 l soudek
piva ze Zámeckého pivovaru Frýdlant. Pokud jste letos nefandili, můžete
se přidat za rok.

Pořadatelé děkují všem obyvatelům u trati závodu, na které byl po
dobu závodu omezen provoz, za jejich trpělivost.

Stfielba mezi kapkami de‰tû
Letní biatlon se do kalendáře hrádeckých sportovních akcí vrátil před
třemi lety. Pořadatelé, kterými jsou hlavně manželé Jana a Pavel Farský 
s partou nadšenců, se tehdy rozhodli obnovit tradici branných závodů 
a jejich nadšení stále trvá. Běh, střelba ze vzduchovky vleže, opět běh 
a ve stavu bušení srdce a zrychleného dechu střelba ve stoje. Na závěr
ještě pokus v hodu granátem na cíl. Nepřesnost, ať už v házení nebo
střelbě se trestá dalším během. Pravidla jsou jednoduchá… Prostředí fes-
tivalové louky se přímo nabízí k využití pro podobný typ závodu. 

Pavel Farský, který kromě toho, že závod pořádá, se jej letos rozhodl 
i vyhrát, což se mu také podařilo. A to i přes slušnou nepřízeň počasí,
kdy bylo potřeba střílet mezi kapky deště. 

Závod se konal s podporou města Hrádek nad Nisou.
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