
Schubertovu vilu ãeká
rekonstrukce

Před rokem jsme psali o přípravě projektu, který by měl pomoci s financováním opravy objektu
Schubertovy vily. Stavbu, která byla léta tak trochu opomíjená, nechalo město vloni z vlastní iniciativy
zapsat na seznam kulturních památek ČR. Její kvalita a stupeň dochování původní dispozice i řady
detailů si to zaslouží. Na druhou stranu si tím město na sebe, jak se říká, upletlo bič v podobě dohledu
památkářů. V poslední době se ale stalo zvykem hodnotné stavby ve městě rekonstruovat citlivě
a s důrazem na zachování jejich hodnoty. A tak tomu má být i u Schubertovy vily. Od podání žádosti
o dotaci uplynulo tři čtvrtě roku, ale čekání se vyplatilo. Na konci června přišla dobrá zpráva. Žádost
byla podpořena a to v maximální možné výši osmnácti miliony korun. Projektové náklady se pohybují
na hodnotě bezmála 30 mil. Kč, ale předpokládá se, že výběrovým řízením na dodavatele se dosáhne
nižší ceny.

K čemu bude nově opravená vila sloužit? Na území města Hrádku nad Nisou působí celá řada
subjektů, provozujících tzv. komunitní činnosti včetně sociálního poradenství. Schubertova vila jim po
rekonstrukci nabídne důstojné prostory, ve kterých budou moci tyto organizace provozovat a hlavně
dále rozvíjet svou činnost. V rámci Komunitního centra by se měly sdružit subjekty Člověk v tísni, o. p. s.,
Jednota bratrská Hrádek nad Nisou, Maják, o. p. s., Advaita, z. ú., Ostrov života, o. s., D.R.A.K., z. s.,
Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje, o. p. s., Mateřské centrum Korálek a Gypsy legend.
Že jste o některých možná ještě neslyšeli? Pak buďte rádi, pravděpodobně nepatříte do skupiny lidí,
která je z nějakého důvodu ohrožená sociálním vyloučením. Faktem ale je, že ve městě žije ne úplně
malý počet lidí, pro které je pomoc poskytovaná těmito organizacemi důležitá.

Uvedené organizace v současnosti v Hrádku působí na několika místech a dá se říci, že jejich zázemí
není vždy dostatečné. 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 zářijového čísla je 22. 8. 2017.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 9. 2017.
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Dotace. Podpora.
Pfiíspûvek.

V Hrádku poměrně často skloňovaná
slova. Vím, že je hodně lidí, kteří
dotace z principu odmítají, a jejich
argumenty vnímám. Faktem je, že
z běžného rozpočtu města se dá díky
dotacím více investovat do prospěš-
ných staveb, škol, kultury. Můžeme
uvažovat i tak, že když podporu nezís-
káme sami, získá ji z vyhlášených pro-
gramů někdo jiný.

Proč o tom píšu? Stačí se začíst do
dalších stran. Město bylo v posledních
týdnech úspěšné v dalších žádostech:
Schubertova vila, druhá etapa Koníka,
nejnověji sociální zázemí a bezbarié-
rové úpravy Besedy, oprava kaple na
Horním Sedle. Probíhající projekty stě-
hování Grösselovy kaple, rekonstrukce
kaple na Uhelné, obnova morového
sloupu a okolí kostela, nové auto pro
hasiče, nové střechy Besedy a hasičárny.
A další nedávno představené projekty.

Dříve býval Hrádek díky své poloze
městem na konci světa, dnes z ní mi-
mořádně těží. Stačí se ale rozhlédnout
a zjistíme, že tomu tak není v našem
okolí všude. Važme si toho, v jaké
době žijeme. Píšu to při vědomí toho,
že samozřejmě není vše růžové.

V prázdninovém čísle:

— Větrné elektrárny
— Bilancování ve škole
— Víla Nisa
— Stezka smíření
— Rockové léto
— Grösselova kaple
— Malevil cup by Author
— Zlatá pětka



Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1100..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
10. schůze rady města v roce 2017, konaná dne 7. června, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila přidělení zakázky na zhotovení terénních úprav pro dětské

hřiště v Loučné firmě Baslet, s. r. o., za cenu 187 729 Kč včetně DPH 
— schválila pořízení herních prvků na dětské hřiště v ul. Potoční 

v Loučné od firmy Bonita Group Service, s. r. o., za cenu 112 016 Kč
včetně 

— schválila dodavatele veřejné zakázky Rekonstrukce kanceláří ve 3. nad-
zemním podlaží, městský úřad Hrádek nad Nisou, a to firmu Stavre-
kol, Mníšek, za celkovou cenu 533 049 Kč vč. DPH.

— schválila dodavatele veřejné zakázky Udržovací práce hygienického
zařízení v 1. NP a 2. NP v objektu ZŠ T. G. M. Hrádek nad Nisou, 
a to firmu Stavrekol, Mníšek, za celkovou cenu 586 106 Kč vč. DPH

— schválila navýšení a posílení vývozu odpadových nádob na vytříděný
plast a papír v období červen až září 2017 pro vybraná stanoviště 
separu – 21míst (bez stanoviště Sběrný dvůr Žitavská), v rámci
smlouvy o dílo uzavřené se společností Severočeské komunální služby,
s. r. o., za cenu117 028,80 Kč bez DPH

— schválila cenovou nabídku společnosti AutoCont CZ, a. s., Ostrava,
na pořízení 8 ks PC za celkovou cenu ve výši 157 329 Kč vč. 21% DPH. 

66..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
6. mimořádná schůze rady města v roce 2017, konaná dne 14. června,
se zabývala těmito záležitostmi:
— rada města v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna,

a. s., vzala na vědomí zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření spo-
 lečnosti Kristýna a zprávu dozorčí rady společnosti Kristýna za rok 2016

— schválila účetní závěrku společnosti Kristýna, a. s., sestavenou 
k 31. 12. 2016 s výsledkem hospodaření – ztrátou 759 361,58 Kč, 
uhrazenou z nerozděleného zisku minulých let

— schválila vyřazení pohledávky vůči společnosti L&P Služby, s. r. o., ve
výši 723 503 Kč z důvodu nevymahatelnosti do podrozvahové 
evidence na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 
7. 12. 2015, které nabylo právní moci dne 8. 7. 2016, kdy se zrušila
společnost a nařídila její likvidace.

1111..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
11. schůze rady města v roce 2017, konaná dne 21. června, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Pakli sport klub,

z. s., Jablonné v Podještědí, ve výši 5 000 Kč na podporu 18. ročníku
International MTB marathon Lužickými horami – Malevil Cup 

— schválila podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ v rámci
grantového řízení Oranžové hřiště, na projekt „Dětské hřiště Lou-
čná – Hrádek nad Nisou“, o celkových nákladech 299 745 Kč, poža-
dovaném nadačním příspěvku 199 217 Kč a spolufinancování ze
strany města Hrádek nad Nisou ve výši 100 528 Kč

— schválila přijetí neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje pro rok 2017 v oblasti podpory č. 7 – Kulturní aktivity v Libe-
reckém kraji ve výši 42 565 Kč na projekt „Výstava k 730. výročí od
první písemné zmínky o Hrádku nad Nisou“, při celkových nákladech
127 900 Kč

— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Outdoor Chal-
lenge, z. s., ve výši 20 000 Kč na podporu akce „Triatlon Hrádek nad
Nisou 2017“ 

— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Jakubu Pod-
zimkovi ve výši 20 000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí na
sportovních akcích v roce 2017 – překážkový terénní běh (startovné,
doprava, ubytování, oblečení) 

— vzala na vědomí Výzvu Ministerstva životního prostředí k úhradě 
prostředků dotčených pochybením v rámci projektu „Snížení ener-
getické náročnosti staré části budovy ZŠ T. G. M.“ a uložila finanč-
nímu odboru uhradit vratku dotace ve výši 71 182,65 Kč v souladu 
s Výzvou. Vzala na vědomí písemné vyjádření společnosti Energy 
Benefit Centre, a. s., k vyměření finanční opravy a uložila starostovi
města projednat finanční náhradu s firmou Energy Benefit Centre, 
a. s., ve výši odpovídající vratce dotace.

— schválila podání žádosti o dotaci ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou na pro-
jekt „Co si vyzkouším, tomu rozumím“, v rámci Fondu mikroprojektů
Interreg V-A – CZ–Polsko, v předpokládané výši celkových nákladů
19 802,35 EUR (504 960 Kč při kurzu 1EUR = 25,5 Kč)

— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava místní
komunikace ul. Zahradní“ vítěznému uchazeči 1. Jizerskohorská sta-
vební společnost, s. r. o., s celkovou nabídkovou cenou 6 547 192,19 Kč
včetně DPH

— schválila interní Směrnici města Hrádek nad Nisou – Postupy pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (IP/1/2017) s účinností
směrnice od 1. 7. 2017

— po projednání neschválila umístění rozhledového zrcadla na křižo-
vatku Rynoltická x Horská na Dolním Sedle

— po projednání neschválila umístění rozhledového zrcadla na křižo-
vatce Hasičská x Lužická na Dolním Sedle

— neschválila umístění rozhledového zrcadla na komunikaci Za Školou
u č. p. 335

— schválila umístění přenosné dopravní značky B4 (zákaz vjezdu 
náklad ních vozidel) na komunikaci ve Václavicích od křížku 

— schválila vjezd vozidel těžších 3,5 tuny na komunikaci Císařská za
předpokladu vydání rozhodnutí o zvláštním užívání této komunikace
pro dopravce Lesů ČR

— schválila dodavatele veřejné zakázky Dodávka a montáž sekčních vrat
v hasičské zbrojnici Dolní Sedlo, a to společnost METALO, s. r. o., 
Liberec, za celkovou cenu 87 562,86 Kč vč. DPH 

— schválila dodavatele veřejné zakázky Oprava stropní konstrukce 
v 2. NP v budově hasičské zbrojnice v Hrádku nad Nisou, a to spo-
lečnost Stavrekol, s. r. o., Mníšek, za celkovou cenu 217 753 Kč vč. DPH

— schválila realizaci nutných oprav podlah v prostorách objektu školy
ZŠ a MŠ Loučná firmou Miroslav Dušánek podlahářství, Stráž nad 
Nisou, v celkové ceně 194 561,95 Kč s DPH.

77..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
7. mimořádná schůze rady města v roce 2017, konaná dne 28. června,
se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila přidělení zakázky na zpracování projektové dokumentace

ve stupních dokumentace pro stavební povolení projektové doku-
mentace pro provádění stavby na akci „Koupaliště Kristýna, Hrádek
nad Nisou“ společnosti VANER, s. r. o., Liberec 9, za celkovou nabíd-
kovou cenou 586 172 Kč včetně DPH. 

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
66..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
6. zasedání zastupitelstva města v roce 2017, konané dne 28. června,
se zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo závěrečný účet města Hrádek nad Nisou za rok 2016 včetně

zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
města Hrádek nad Nisou za rok 2016 bez výhrad, schválilo účetní 
závěrku města Hrádek nad Nisou za rok 2016, sestavenou k rozva-
hovému dni 31. 12. 2016

— schválilo změnu rozpočtu města 2017 č. 6 ve výši 3 847 070 Kč. 
Rozpočet města po 6. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový
objem příjmů částkou 131 037 036,95 Kč, celkový objem výdajů část-
kou 249 405 484,71 Kč a salda ve výši 118 368 447,76 Kč ve třídě 
financování

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

2 z radnice



— schválilo registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydané 
Ministerstvem kultury v rámci projektu „Hrádek nad Nisou, mobilita –
Kulturní dům, odstranění bariér“, o celkových nákladech 7 349 000 Kč
a výši dotace 4 640 370 Kč

— schválilo předložený návrh dohody o budoucí spolupráci na rozvoji
Destinace Lužické hory se společným destinačním fondem mezi měs-
tem Hrádek nad Nisou a Svazkem obcí Novoborska.

Vûtrné elektrárny ve 
Václavicích

V polovině června byl nad Václavicemi vztyčen první stožár budoucího
větrného parku, který bude tvořit 13 větrných elektráren. Tento krok 
vyvolal řadu emocí, zvláště na sociálních sítích. Počátky projektu 
výstavby větrných elektráren ale sahají až do roku 2005. Je to „jen“ 
12 let. Když se ale ohlédneme, co vše se za tu dobu událo, zjistíme, že to
je poměrně dlouhá doba. Během 12 let se možná změnil i náš pohled na
podobné stavby. Během měsíce už stojí většina větrného parku, který
bude na dalšího čtvrtstoletí realitou.

„U úplného začátku jednání o této soukromé investici jsem nebyl. 
Na radnici jsem přišel jako místostarosta v roce 2006. V té době už se 
o větrných elektrárnách jednalo. První zájem investora, kterým byla
stejně jako dnes firma EEH, se datuje do roku 2004,“ říká starosta města
Josef Horinka. 

Dnes to vypadá, že elektrárny nad Václavicemi vyrostly z ničeho nic.
Po tak dlouhé době se není co divit. Investor musel zajistit řadu vyjá-
dření, stanovisek a studií. A také hledat kompromisy. A zdroje pro finan-
cování. Původně mělo být elektráren dokonce 16. Přizpůsobit požadavkům
různých orgánů musel i výšku věží, která je maximálně 80 metrů, a jejich
rozmístění. Musela také proběhnout změna územního plánu Hrádku
nad Nisou, která nese číslo 10.

Než zastupitelstvo města v prosinci 2006 schválilo zadání změny
územního plánu spočívající v zařazení pozemkových parcel z plochy
orné půdy do ploch pro větrné elektrárny, proběhla pro obyvatele 
Václavic a Uhelné anketa, ve které se měli vyjádřit, zda větrné elektrárny
nad svými obcemi chtějí nebo ne. V prosinci roku 2006 bylo rozdáno 
podle voličského seznamu 370 anketních lístků. Do ankety se zapojilo
155 lidí. Většina hlasujících se tehdy vyjádřila pro výstavbu větrných
elektráren. Výsledky ale byly rozdílné ve Václavicích a na Uhelné. Na
Uhelné bylo pouze 5 hlasů pro elektrárny, 16 obyvatel se vyjádřilo proti.
Ve Václavicích se našlo 81 hlasů pro výstavbu a 52 proti. V obou okrajo-
vých částech dohromady se tedy vyjádřilo 86 lidí pro a 68 proti záměru.

Následně bylo ještě v prosinci 2006 zastupitelstvem schváleno poří-
zení změny územního plánu č. 10. K vlastní změně došlo v roce 2008. 

Co z výstavby větrného parku budou mít obyvatelé Václavic a Uhelné,
kterých se stavba nejvíce dotkne? Existuje Fond rozvoje Václavic a Uhel -
né, který už má několik let příjmy z pískoven. Tento fond rozvoje slouží 
k rozvoji infrastruktury obou obcí – podpoře zřizování studní, čističek
odpadních vod a podobně. Nyní se s přispěním fondu bude ve Václavi-
cích budovat dětské hřiště. Vyprojektovaný je také chodník, o který byl
velký zájem v době, kdy přes Václavice jezdily kamiony do Chrastavy,
kde se tehdy opravovaly škody po povodních. Jedná se o vodovodu pro
Václavice, protože panují obavy o zdroje vody v souvislosti s plánovaným
rozšířením dolu Turów. 

Město by mělo po kolaudaci stavby získat jednu z věží do vlastnictví.
Václavice a Uhelná by pak měly mít roční garantovaný příjem do fondu
rozvoje ve výši 2 mil. Kč. Tato dohoda z počátků jednání s investorem 
je stále platná. Jak potvrzuje starosta města Josef Horinka, o konkrétní
podobě se stále vyjednává a jednání jsou velmi komplikovaná.

Větrníky začnou podle všeho elektřinu vyrábět už letos na podzim.
Potřebné studie potvrdily, že tudy nevede žádný migrační koridor ptáků,
splňují i řadu dalších nutných kritérií. Pravdou ale je, že jsou vidět.
Hlavně z Uhelné a pak samozřejmě z řady míst v okolí, nejlépe asi 
z hlavní silnice Hrádek nad Nisou – Liberec, která ale v době jednání 
o výstavbě větrného parku také existovala maximálně na papíře. Na 
druhou stranu, vzhled krajiny se změní po dobu životnosti elektráren,
což je asi 25 let.

„Po zahájení stavby jsem se byl u první věže podívat. Za ní je vidět důl
s tepelnou elektrárnou. V Libereckém kraji máme velkou výhodu, že tady
žádný podobný velký zdroj nemáme a elektřinu máme z podobných
elektráren v severních Čechách. Mě tento projekt neuráží, elektrárny 
v krajině mi nevadí. Druhou variantou je, že se bude těžit více uhlí a více
topit v tepelných elektrárnách,“ říká Martin Půta, tehdejší starosta 
města a nyní hejtman Libereckého kraje. A dodává: „Mohli jsme vyjed-
návat s vlastníkem pozemků a investorem, kteří už tehdy měli dohodu 
o spolupráci. Nebo jsme vyjednávat nemuseli, větrný park by se nejspíše
stejně stavěl. S tím rozdílem, že bychom z něj neměli žádný příjem. 
Protože když investor splnil vše, co je potřeba, ke stavbě by stejně 
došlo“.
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Schubertovu vilu ãeká 
rekonstrukce

Dokončení ze strany 1
Jednou z myšlenek projektu je nabídnout jim odpovídající prostory a vy-
tvořit podmínky pro stabilizaci jejich činnosti ve městě a okolí. Neza-
nedbatelný je i fakt, že poskytování komunitních činností „pod jednou
střechou“ může pomoci ke vzájemné spolupráci a tím k lepšímu vy užití
jejich potenciálu.

Nově upravené prostory Schubertovy vily umožní realizaci sociálních,
vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální 
situaci jednotlivců i komunity jako celku. Bude zde poskytována kombi-
nace komunitních a veřejných služeb. Prostorové vybavení komunitního
centra bude umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové sku-
piny a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti. 

Jaké služby tedy v Schubertově vile za pár let najdeme? Půjde o odborné
sociální poradenství, podporu vzdělávání rodin, dluhovou poradnu,
preventivní, sociální a poradenské služby pro děti a mládež ve věku
6–26 let, volnočasové aktivity pro děti a mládež, preventivní programy,
manželské a rodinné poradenství, rozvoj rodinných kompetencí, práce
se seniory, konzultace a poradenství, poradenské a terapeutické služby
pro klienty s návykovým chováním (závislostí) a rovněž pro blízké závis-
lých, taneční kroužek pro romské děti, volnočasové aktivity pro maminky
s dětmi na mateřské dovolené, programy zaměřené i na celou rodinu,
specializovaná poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory,
volnočasové aktivity pro osoby s tělesným postižením a pečujícím rodi-
nám, kulturní akce a jiné projekty pro podporu osob s vážným onemoc-
něním. 

To vše je v dnešní době potřeba a Hrádek nad Nisou není výjimkou.
Z větší části už tyto služby ve městě najdeme, hlavní předností projektu
je to, že v blízké budoucnosti budou na jednom místě. Další využití,
především multifunkčních sálů, je plánováno pro organizace Svaz posti-
žených civilizačními chorobami a Klub seniorů. Půjde zejména o pořá-
dání seminářů, setkávání, přednášek a podobně.

Vila vyžaduje poměrně zásadní rekonstrukci. Nejpalčivějším problé-
mem je stav střechy a zimní zahrady – půlkruhového výklenku, který 
architekti nazývají exedrou. Projekt řeší nejnutnější stavební práce 
a úpravy, které budou potřeba pro provoz komunitního centra, včetně
nových rozvodů elektřiny, vody a kanalizace. „V budoucnu by se stav 
vily mohl dále vylepšovat s využitím dalších dotačních titulů. To se týká
i zajímavého okolí objektu, na které se připravuje samostatný projekt,“
říká starosta města Josef Horinka. Citlivá rekonstrukce se bude týkat 
i mimořádně dobře dochovaných detailů, jakými jsou původní okna,
dveře, mříže a další prvky.

Plánovaná rekonstrukce, která byla mnohokrát projednávaná s pra-
covníky Národního památkového ústavu, bude jen minimálně měnit
rozložení místností. K demolici některých příček dojde ve sklepě. „Dispo -
zice místností se bude částečně měnit i v podkroví, kde by místo bytů měl
vzniknout malý multifunkční sál pro všechny neziskové organizace a je-
jich aktivity a bytová jednotka správce v lepším provedení, než je ta 
současná“, říká starosta města Josef Horinka.

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

Už na podzim má začít rekonstrukce objektu tzv. pekárny na Horním
náměstí. Hotova má být do příštího podzimu, aby se sem mohla přestě-
hovat městská knihovna a uvolnit místo pro komunitní centrum.



Zaãala rekonstrukce kaple
na Uhelné

V červenci se rozeběhly práce na záchraně kapličky na Uhelné. Z ob-
jektu, který po druhé světové válce na nějakou dobu ztratil svůj význam,
dnes stojí již jen obvodové zdi. Léta chátrání ale naštěstí končí. Záchrana
kapličky na Uhelné je další aktivitou česko-saského projektu Paměť 
v krajině Trojzemí, díky kterému je obnovováno například okolí kostela
sv. Bartoloměje nebo sloup sv. Anny Samatřetí na Horním náměstí. 
Podle harmonogramu prací by rekonstrukce měla být hotova do pří-
chodu zimy.

Kapli si na Uhelné postavili naši předchůdci v roce 1867. Byla zasvě-
cena Panně Marii Pomocné. Na stavbu dávali peníze ze svého, ale při-
spěl i tehdejší majitel panství hrabě Clam-Gallas. I s vybavením přečkala
obě světové války. Na začátku devadesátých let ještě byla pod střechou,
uvnitř byl kůr i oltář, i když v bídném stavu. V roce 1996 byla prodána 
do soukromých rukou, avšak dále chátrala. Po dalších 12 letech ji zpět
odkoupilo město. Od té doby několikrát usilovalo o získání peněz na její
záchranu. Snažení bylo korunováno úspěchem v roce 2016, kdy se 
podařilo získat peníze v rámci již zmíněného projektu Paměť v krajině
Trojzemí, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020.

Je to už bezmála tři roky, kdy byla dokončena první etapa rekonstrukce
podstávkového domu, kterému hrádečtí říkají Koník. Dům, který se jen
těsně vyhnul demolici, má dnes opravenou střechu a přízemí. K dokona-
losti ještě ale chybí hodně. Stejně jako na první etapu rekonstrukce, i nyní
město usilovalo o získání finanční podpory, aby ze svého rozpočtu nemu-
selo vydávat celou potřebnou částku. Snaha byla úspěšná a tak v období
od letošního září do příštího podzimu dostane dům definitivní podobu.

Proč vlastně opravovat starý hrázděný dům? Město jej odkoupilo 
v roce 2008. O pět let později se naskytla možnost dům zachránit s po-
mocí dotačních peněz. Jelikož jde o kulturní dědictví našeho kraje, bylo
rozhodnuto. O dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu
požádala Brána Trojzemí, která má dům ve výpůjčce. 

Podstávkových domů kdysi ve městě stály desítky. Postupně ale zani-
kaly. Velkou ránu přinesla už povodeň v roce 1897, řada domů byla zbo-
řena po druhé světové válce. V Hrádku se do současnosti dochovalo
pouze několik podobných domů, typických jen pro náš region. Všechny
v soukromých rukách, některé lépe a některé hůře udržované. Rekon-
strukce domu č. p. 215 se proto stala ukázkovou a inspirativní pro další
majitele. Navíc, jak se při bližším průzkumu a zahájení prací ukázalo, 
Koník má i určitá specifika, což jej činí neobvyklým. Jedním z nich je 
přízemí. Zpravidla bývá u těchto domů zčásti roubené a z části zděné.
Koník má ale druhou část hrázděnou, stejně jako celé patro. 

V první etapě rekonstrukce byla nejprve opravena střecha. Následně
byl celý dům uložen na základy a byla mu vrácena podstávka nesoucí
patro. Kdo šel tehdy kolem, byl svědkem toho, jak celý dům stál jen na
několika podpěrách, zatímco bylo zachraňováno vše použitelné z rou-
bení v přízemí a instalována podstávková konstrukce. Na části, které bylo
potřeba znovu vytvořit, byla hledána analogie v podobných stavbách.
Na podzim roku 2014 byla rekonstrukce dokončena a přízemí začalo 
být příležitostně využíváno pro workshopy tradičních řemesel. Dům je
navště vován také v rámci exkurzí a různých tematických dnů. Většímu
využití ale stále brání ne zcela vhodné podmínky. V rámci první etapy se
nepodařilo do domu instalovat vodu ani elektřinu a není možný ani
vstup do patra. Druhá etapa rekonstrukce ale bude definitivní. Následně
se bude řešit už jen úprava okolí domu.

Podporu tentokrát město našlo ve Fondu mikroprojektů Euroregionu
Nisa v Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Partnerem bude

Muzeum Ceramiki z polského Boleslawiece, které v rámci projektu zres-
tauruje část cenného lapidária.

V rámci projektu bude dokončena rekonstrukce přízemí včetně 
sociál ního zázemí, ve druhém a třetím patře bude vyměněna podlaha 
a stropní konstrukce. Obnoveno bude hrázdění ve druhém nadzemním
podlaží včetně výměny nosných prvků. Na dokončení rekonstrukce 
Koníka bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky
malého rozsahu.

Kromě těchto zásadních aktivit obou partnerů, proběhne díky pro-
jektu ještě další program, který osloví zvláště lidi, kteří obdivují tradiční
řemesla. Polský partner připraví do hrádeckého podstávkového domu
workshopy výroby keramiky a jejího dekorování a prezentaci kovářství. 
V Boleslawieci naopak budou moci vyzkoušet techniky potisku textilu.
Boleslawiec je znám po celé Evropě díky výrobě typicky zdobené kera-
miky. Tradice výroby je ale v tomto městě mnohem starší, než je dnes
běžně dostupná převážně modře zbarvená keramika. Do hrádecké Brány
Trojzemí proto na příští rok míří výstava stovky cenných exponátů z his-
torie i současnosti výroby keramiky v Boleslawieci. Výstava bude dop l -
něna o výstavní panely a multimediální prezentaci.

S prezentací tradičních řemesel jsou v polském městě mnohem dál.
Podstávkový dům Koník bude proto zařazen na již existující Cestu 
řemeslných tradic Via Fabrilis. Společná propagace desítek institucí na
české i polské straně hranice má pro hledajícího návštěvníka větší 
význam, než prezentace jednotlivých zajímavostí. A konečně bude pro
polského partnera i zájemce z Čech připravena exkurze po podstávko-
vých domech v našem regionu.

Podstávkov˘ dÛm Koník ãeká druhá etapa
rekonstrukce
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Pár dní zbývalo do posledního zvonění, když v obřadní síni městského
úřadu probíhalo vyhodnocení nejaktivnějších sběračů tříděných od-
padů a také poděkování vynikajícím žáků hrádeckých základních škol.
Nejvíce emocí ale tradičně budil až ten úplně poslední školní den, kdy
lavice škol opouštějí deváťáci. Na radnici jim hodně štěstí v dalších stu-
dijních letech popřáli starosta města Josef Horinka a místostarosta města
Pavel Farský.

Sběrová soutěž patří k tradičním akcím odvíjejícím se celým školním
rokem. Letošní novinkou pro ty, kteří do škol dopravili největší množství
sběru, byla odměna formou peněžní poukázky. Každý sběrač nebo kolek -
tiv si tak mohl udělat radost po svém.

Při pohledu do statistik sběrové soutěže lze vznést námitku k tomu,
zda jednotlivec může během roku sebrat takové množství odpadů, jaké
se objevuje u vítězů. Sběrová soutěž má ale kromě jiného plnit i funkci
výchovnou, často dětí přimějí třídit celé rodiny. A obráceně, je i na rodi-
čích, aby děti do sbírání zapojili a nejen sami přiváželi papír, PET láhve
a tetrapaky do školy. 

V jednotlivcích má letos vítěz Vítězslav Machatý na kontě 1881 kg 
papíru a Dominika Kabátková 3561 tetrapaků a 15 432 PET láhví. Domi-
nika zvítězila i v soutěži pro nejvšestrannějšího sběrače.

V soutěži tříd se umístila na prvním místě IX. A ze ZŠ Lidická před I. A
ze stejné školy. Na třetím místě skončila IV. A ze ZŠ T. G. Masaryka. 
Pro zajímavost ještě celková čísla: v základních školách bylo sebráno za
uplynulý školní rok přes 56 tun papíru, přes 50 tisíc tetrapaků a téměř
126 tisíc PET láhví.

Mateřské školy soutěží pouze jako celé kolektivy. První skončila MŠ Do-
 nín před MŠ Oldřichovská a MŠ Liberecká.

Dobrým zvykem se stalo oceňovat žáky základních škol, kteří vynikají,
ať už svým výborným prospěchem, či jako všestranné osobnosti. Oce-
nění každým rokem dostávají také „skokani“ – žáci, kteří se během 
školního roku výrazně zlepšili. Ne každý totiž dosáhne na samé jedničky,
ale každý se může snažit být co nejlepší. Letos byli oceněni tito žáci:
ZŠ Donín
SSkkookkaann:: Miroslav Řihák (5. třída) 
OOssoobbnnoosstt  šškkoollyy:: Tina Hovorková (5. třída)
NNeejjlleeppššíí  žžááccii:: Anna Čiháková, Nicolas Simm, Viktoria Půtová (všichni 
5. třída)

ZŠ Lidická 
OOssoobbnnoossttii  šškkoollyy:: Hrozová Annette, Brigantová Beata Markéta (obě 9. tř.)
NNeejjlleeppššíí  žžááccii  zz  11..  ssttuuppnněě:: Jirout Aleš (4. A), Pöschl Patrik (4. A) a Tomčí-
ková Jana (4. B)
NNeejjlleeppššíí  žžááccii  zz  22..  ssttuuppnněě:: Bergmanová Pavla (9. třída), Mikenda Petr 
(8. A), Poláček Tomáš (8. A)

ZŠ T. G. Masaryka
SSkkookkaann:: Matyáš Šlehofer (8. třída)
OOssoobbnnoosstt  šškkoollyy:: Tangová Thu Nga – Karolína
NNeejjlleeppššíí  žžááccii  zz  11..  ssttuuppnněě:: Matěj Šíma (3. třída), Sandra Doležalová 
(4. třída), Zdeněk Černý (5. třída)
NNeejjlleeppššíí  žžááccii  zz  22..  ssttuuppnněě:: Tereza Georgiová (8. třída), Alžběta Prchlíková
(7. třída), Tomáš Křenek (7. třída).

Víla Nisa, doprovázená vodními skauty, dorazila po třídenní plavbě 
18. června do Hrádku nad Nisou. Letos už po osmnácté. Slavnost řeky
Nisy začíná vždy u jejích pramenů v Nové Vsi. V průběhu pátku se 
vodácká skupina dostane po zastávkách v Lučanech, Jablonci a Vratisla-
vicích až do Liberce. V sobotu plavba pokračuje do Chotyně, kde víla
Nisa se svou družinou přespává a v neděli ráno míří do Hrádku nad 
Nisou a na Trojmezí.

U loděnice na Kristýně se i letos přidaly další lodě: jedna s hejtmanem
Libereckého kraje Martinem Půtou, další se starostou Hrádku nad Nisou
Josefem Horinkou a místostarostou města Pavlem Farským. Jen posádky
zpoza hranice letos chyběly. K pravidelným rituálům slavnosti v každém
z míst patří poděkování víly Nisy za péči o čistotu vody v řece i o její 
koryto a předání pamětní stuhy. Na Trojmezí pak celá družina svou
plavbu zakončuje mezinárodním pochodem – prozatím alespoň do Pol-
ska a zpět.

S koncem ‰kolního roku se bilancovalo nejen ve ‰kole

Víla Nisa i letos pfiivezla do Hrádku své poselství

57–8. ãíslo, 
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Od života pro sebe jsi nic nežádal, vše jen pro své děti, rodinu, 
své zlaté srdce jsi jim dal, kéž Bůh odmění Tvou velkou lásky

zásluhu.

Loučím se s Vámi, přátelé milí, 
ruky stisk dnes už Vám nemohu dát. 

Srdce mi dotlouklo, odešly síly, 
měl jsem Vás všechny, měl jsem Vás rád.

Jen ještě pohled zpátky s tím trpce němým rtem, 
a kdož mě měli rádi, všem dík a sbohem všem...

... oznamujeme Všem příbuzným, přátelům a známým, 
že od nás navždy odešel náš drahý tatínek, dědeček, 

pradědeček a strýc...
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S poděkováním a láskou se loučí
dcera Hana a vnučka Hanina

snacha Zdena s dcerami Zdeninou a Miroslavou
vnukem Romanem a Matějem

vnučkou Sabinkou
neteře Božena, Alenka, Jaroslava a synovec Milan s rodinami

synovec Pepa s rodinou
sestry Marie a Vlasta s rodinami

ostatní pozůstalí
dcery Ladislava Molnárová, Jarmila Záhonová, Irena Pleštilová,

Eva Danihelová
a syn Ladislav Kořínek s rodinami

Za projevy soustrasti a osobní rozloučení Vám děkujeme.

Stezka smífiení se musela
pfiestûhovat

Na začátku byla chvályhodná myšlenka. Ve věži hradu Grabštejna je už
léta zavěšen zvon Smíření, na který si zazvoní skoro každý návštěvník,
který zdolá těch několik desítek schodů. Zvon nese nápis „Zvuk tohoto
zvonu ať šíří smíření do celého kraje“ a má symbolizovat spokojený život
v Trojzemí, který po všech možných událostech v minulosti nyní v našem
domově žijeme. Luďka Veleho, pořadatele a otce Benefičních koncertů
pro Grabštejn, které se letos dočkaly už čtvrtstoletí existence, napadlo,
že by ke zvonu mohla vést z Chotyně i Stezka smíření. V roce 2015 
se proto domluvil s akademickým sochařem Michalem Moravcem, který
s velkou pokorou zpracoval 14 pískovcových stél s motivy 14 zastavení
křížové cesty.

Ač bylo 14 zastavení připraveno již před benefičním koncertem v roce
2015, nebyla tehdy osazena na své místo podél zeleně značené turistické
stezky, vinoucí se v serpentýnách z parkoviště pod hradem v Chotyni.
Návštěvníci je ale mohli vidět v zahradě hradu.

V září téhož roku vydal Liberecký kraj zamítavé stanovisko k realizaci
Stezky smíření s odůvodněním, že s ním nesouhlasí Národní památkový
ústav. Věcně pak vadilo hlavně to, že křížová cesta zde nikdy nebývala 
a Grabštejn býval vojenským a obranným hradem, u kterého nebyl kladen
důraz na církevní tématiku.

Pískovcové stély nicméně byly v roce 2016 podél stezky stejně osaze -
ny. Nutno říci, že na malých úchytech, asi 15 cm hlubokých. Za to byla
Luďkovi Velemu uložena pokuta, protože byl údajně narušen archeolo-
gický terén. A zároveň mu bylo uloženo, že má být vše odstraněno a vrá-
ceno do původního stavu.

Přes další jednání a snahu dohodnout se musely být pískovcové stély
do konce letošního června ze svahu pod hradem odstraněny.

Jisté je to, že stezka byla osazena bez povolení úřadů. Stejně tak to, že
zde historicky křížová cesta nebývala. I když tady si můžeme pomyslet,
že pak by bylo potřeba konzervovat vše v původním stavu. Na druhou
stranu je jasné, že návštěvníkovi i místním, kteří tudy na hrad přicházejí,
přijde celá kauza poněkud absurdní. Těžko totiž najít jiného člověka,
který se o záchranu Grabštejna zasloužil více než Luděk Vele. Nejen pe-
nězi získanými benefičními koncerty, ale i tím, že hrad vešel v povědomí,
nakonec dostal i obrovskou finanční injekci ze státní pokladny a dnes 
je z něj Národní kulturní památka. Stezka smíření navíc je velice pěkně
provedená, příroda ji záhy vzala za svou. Deset ze čtrnácti zastavení bylo
umístěno v zákrutách pěšiny, poslední čtyři pak v posledním úseku,
blízko u sebe, tak jak to u křížových cest bývá. O souznění s národní kul-
turní památkou naopak nelze mluvit v případě novodobých betonových
nevzhledných a ničemu nesloužících sloupků, které stezku lemují také 
a nebyly odstraněny ani při revitalizaci parku.

K dohodě obecně prospěšné společnosti Benefiční koncerty, která 
iniciativu vzala za svou, a úřadů přes veškeré vynaložené úsilí nedošlo.
Stély proto byly za stezky na konci června odstraněny. Jen několik dnů
předtím je ještě na původním místě požehnal hrádecký farář Radek Va-
šinek. Nové místo, jak nejen Luděk Vele věří pouze dočasné, našla stezka
před chotyňským domem s pečovatelskou službou.

6 ze společnosti



Sté narozeniny paní 
Jermanové

Mezi gratulanty, kteří letos přáli k narozeninám paní Marii Jermanové,
nechyběli ani zástupci města Hrádek nad Nisou. Jak by také ne, když 
se paní Marie dožila rovného sta let. Narodila se na Litvínovsku a do 
našeho města následovala manžela, když ho před sedmdesáti lety jako
policistu po válce odveleli do pohraničí.

Svůj život trávila obklopená lidmi. Jejím prvním pracovištěm po pří-
chodu do Hrádku byl dětský domov v dnešním Hrádeckém dvoře. Tam
působila jako kuchařka. Později, v uniformě poštovní doručovatelky, do-
kázala díky znamenité znalosti němčiny předávat nejen noviny a psaní,
ale často i informace mezi českou a německou komunitou.

V kuchyni v mateřské školce v Doníně pomáhala ještě jako důchodkyně.
Při nedávné velké rodinné oslavě se mohla potěšit s vnoučaty i ne-

dávno narozenou pravnučkou.
Syn s manželkou ji doprovázeli i na setkání s místostarostou města

Hrádek nad Nisou panem Pavlem Farským, který oslavenkyni popřál
především pevné zdraví. Rodina paní Marie při setkání mimo jiné 
vyzdvi hla péči, které se mamince dostává v hrádeckém domě s pečo -
vatelskou službou, který na setkání zastupovala ředitelka paní Šárka 
Jeníčková.

Ke gratulantům se připojujeme i my a přejeme všechno nejlepší!

Zlatá svatba 
manÏelÛ âefiovsk˘ch

24. června si manželé Anna a Pavel Čeřovských potvrdili svůj manželský
slib, který si na radnici v Hrádku nad Nisou dali před padesáti lety, 
přesně 10. června 1967.

Gratulujeme a do dalších společných let přejeme vše nejlepší!

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

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

70 let Jana Mičicová, Jiří Rožánek,
Josef Baumgartner

80 let Ludmila Štěpánková
81 let Libuše Veselá
87 let Zdenka Dvořáková, Antonie Macháčková
89 let Miloslav Bensch, Jaroslava Baková
90 let Miloslava Tvrdá
92 let Marta Hovorková

23. 6. 2017 byli v obřadní síni Hrádecké radnice
uvítáni noví hrádečtí občánci:

Johanka Rosáková, Jan Sedmidubský, Sára Kalousková,
Amálie Červeňová, Laura Cicková, Veronika Sekerešová,

Sára Badiová, Laura Chovancová, Jakub Kopejsko, 
Laura Havlíčková, Eliška Dragounová, Veronika Podlipná, 

Leontýna Rukavičková, Matěj Šulík, Natalie Týnková, 
Eva Damová, Anna Damová.

Monika Korbelářová, matrikářka

Autodoprava Jiří Bistiak
Hrádek nad Nisou přijme řidiče

Požadujeme praxi, řidičský průkaz skupiny B, 
skupina C + profesní průkaz výhodou.

Vhodné též pro důchodce.

KKoonnttaakktt::
sídlo firmy U Gumovky 379, Hrádek nad Nisou

tel. 777 788 182
email: autodoprava.bistiak@seznam.cz

âesk˘ rozhlas Liberec: Jsme s vámi 
i v létû na rÛzn˘ch slavnostech

Připravili jsme pro vás přímé přenosy z různých akcí. Vysílali jsme na ná-
městí z frýdlantských Valdštejnských slavností, přenášeli jsme dobovou at-
mosféru z víkendové akce Bitvy u Liberce z Vesce a viděli jste nás i na Sta-
ročeských řemeslných trzích v Turnově. Na konci června jsme vysílali přímo
ze ZOO s Pavlem Kudrnou a Ivetou Kalátovou v pořadu Česko – země 
neznámá. A možná dorazíme i k vám s rozhlasovým stanem a přímým pře-
nosem. Na konci srpna zamíříme do Smržovky na Eurion, v Semilech nás 
uvidíte na Semilském Pecenu a v září nebudeme chybět na Oslavách 
Ještědu. Naše hostesky vám rozdají rozhlasové dárečky, uvidíte se s mode-
rátory libereckého rozhlasu a potkáte zajímavé hosty, které si zveme k mi-
krofonu. Prožijte s námi krásné a pohodové léto. Přímé přenosy zachycují
atmosféru vašich akcí a jsme s vámi nejen v éteru. Těšíme se na slyšenou.
Kde nás naladíte? V Liberci a Jablonci na 102,3 FM, v Tanvaldu, Desné, 
Harrachově na 107,9 FM, ve Frýdlantu a v Novém Městě pod Smrkem na
97,4 FM, v Semilech na 103,4 FM a v České Lípě a okolí na 94,3 FM.
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Patnáctým ročníkem letos pokračovalo Hrádecké rockové léto. Od roku
2003, kdy jej poprvé připravila parta nadšenců, kteří si přáli ve městě 
vytvořit festival věnovaný (nejen) rockové hudbě a vložili do něj od té
doby spoustu svého času i energie, se na něm změnilo mnohé. Hraje se
střídavě na dvou pódiích, na špičkové zvukové aparatuře, v posledních
letech s projekcí na velkoplošné obrazovce. A také se na festival, na roz-
díl od prvních ročníků, dostávají kapely zvučnějších jmen. Mezi nimi se
pak vždy najde místo pro několik „objevů“ a interpretů z regionu.

Letos přijel do Hrádku už potřetí jeden z nejznámějších a nejlepších
českých kytaristů Michal Pavlíček. Před pěti lety doprovázel na náměstí
Kamila Střihavku, předloni vystoupil na Hrádeckém rockovém létě s kape -
lou Supergroup CZ poskládanou ze samých výjimečných muzikantů. Le-
tos přivezl svou skupinu Stromboli v čele se zpěvačkou Bárou Basikovou.
Stromboli v Hrádku odehráli jeden ze svých letošních pouhých deseti
koncertů. Že se bavili nejen posluchači, ale i hudebníci na pódiu, bylo
znát v každé odehrané skladbě. 

Tvůrci Hrádeckého rockového léta si zakládají na tom, že je drama-
turgie festivalu žánrově pestrá. Stromboli mají své fanoušky, řadu lidí 
jejich hudba ale neoslovuje, a tak si cestu na festivalovou louku našli 
z jiného důvodu. Bohužel hned z kraje festivalu odehrála svůj koncert
skupina Arakain, jejíž členové spěchali na další festival. Hlavně mladým
bylo určeno vystoupení Jakuba Děkana. Nevděčná úloha těch, kteří celý
festival otevírají, připadla libereckým The Scoffers. Po jarním vydání no-
vého alba se jí ale zhostili výborně.

S nejtvrdší muzikou přijeli holandští Born From Pain. Jedna z předních
evropských hardcoreových kapel dokázala pod podium v pozdních ho-
dinách dostat celkem slušný kotel.

I letos festival končil v klidu, v pivním stanu. Harmonikář Jim Čert 
k sobě připoutal několik desítek lidí, což se po půlnoci a několikahodi-
novém programu nepodaří každému.

Rockové léto na prahu dospûlosti

8 z kultury



Na konci června začali hrádečtí hasiči využívat nový zásahový automo-
bil, pořízený v rámci projektu 4 města zachraňují přes hranice. Jde o ha-
sičský speciál, požární nosič kontejnerů. Jedná se o vozidlo Mercedes 
Actros 8x8, o celkové nosnosti až 44 tun. Je vybaveno hydraulickým 
jeřábem pro zvedání břemen ve vzdálenosti 10,8 m o hmotnosti až 
1 350 kg. Součástí je i adaptér „drapák“ pro zvedání např. dřevěných 
kulatin nebo podobných materiálů.

Auto je dále vybaveno hydraulickým navijákem o přímém tahu 
6 800 kg umístěným v předním nárazníku. Pro převoz kontejnerů je na
rámu vozidla umístěno natahovací zařízení o celkové natahovací síle 
18 tun. Veškeré hydraulické zařízení je možné ovládat jak z vozidla, tak 
i pomocí dálkového rádiového ovládání. Natahovací zařízení pro převoz
kontejnerů je kompatibilní s kontejnery HZS Libereckého kraje.

Součástí vozidla jsou i dva nové kontejnery, které umožňují převoz
materiálu o celkové hmotnosti 18 000 kg. Jeden kontejner je vybaven
plachtou, kterou je možné shrnout pro snadnější nakládání materiálu.
Pro tyto účely se dá shrnout i střecha kontejneru. Provizorně se dá využít
jako jednoduché týlové zázemí.

Druhý z dodaných kontejnerů je tzv. vana, která umožňuje převoz
sypkých materiálů nebo menších stavebních strojů. Je vybaven i systémem
kotevních bodů jak na bocích kontejneru, tak uvnitř vany. Převážený ma-
teriál se dá také zakrýt plachtou umístěnou na čele kontejneru.

Vozidlo včetně kontejnerů bylo pro hasiče pořízeno v rámci protipo-
vodňových opatření v hodnotě téměř 10,5 mil. korun. V současné době
můžete hasiče s autem vidět jezdit hlavně po městě. Seznamují se s ním
a učí se ho ovládat. Veřejnosti bude auto představeno při hrádeckých
slavnostech, kdy bude i oficiálně předáno hrádeckým hasičům do uží-
vání a následně pojede v průvodu.

Památka, léta ukrytá za vysokým živým plotem, je opět na očích veřej-
nosti. Je doslova ozdobou křižovatky ulic Nádražní a Žitavská. Po letech
našla důstojné místo, které odpovídá jejímu významu.

Grösselův kříž, jak je také památka někdy nazývána, byl postaven 
v roce 1697 formanem Christophem Grösselem a jeho manželkou Elisa-
bethou. Tehdy stával na městském pozemku, mezi posledními dvěma
stodolami. Dál už tehdy bylo jen pole. Tak, jak byly postupně zastavo-
vány obě strany Žitavské ulice, ocitla se kaple mezi domy. V devadesá-
tých letech 20. století dokonce na soukromém pozemku. Tehdy ale ještě
byla z ulice vidět, bariéra zeleně nebyla tak vysoká.

Majitelé pozemku městu před časem navrhli, že památku věnují, 
pokud se město postará o její přestěhování. S přemístěním na nové místo
jsou spojeny nemalé náklady, které se podařilo snížit díky podpoře z Ev-
ropské unie. Z původně plánovaného stěhování kaple vcelku s pomocí
těžkého jeřábu bylo upuštěno pro jeho technickou i finanční náročnost.
Kaple tedy byla od února postupně rozebírána a následně postavena na
novém místě. Součástí prací byla i obnova pískovcových částí. 

Ve spodní části kaple se dochovala kamenná deska s dobře čitelným
nápisem, který v českém překladu zní: „Pohleď člověče! Zde visí ten,
před nímž se všichni snaží, a přesto nemá kam složit hlavu; abys ty mohl
žít, musím já tu na kříži zemřít; ku poctě hořkých muk a smrti našeho
Pána Ježíše Krista nechal tuto kapli postavit vážený pan Christoph 
Grössel měšťan a forman v městečku Hrádku spolu se svou manželkou
Elisabethou v roce 1697, 21. listopadu“. Zajímavostí pro zvídavější čte-
náře může být fakt, že se do dnešních dnů dochoval náhrobní kámen
měšťana Christopha Grössela – nachází se v severní straně hřbitovní zdi
u kostela sv. Bartoloměje.

Grösselova kaple je velmi cennou památkou ze sklonku raného 
baroka. V nejbližším regionu se nachází jen jedna podobná kaple, která
je menší, ale bohatěji zdobená: kaple s pietou v Kryštofově Údolí.

V červnu bylo celé dílo dokončeno. Na nároží tak vzniká zajímavé
místo s dvěma zachráněnými památkami, mezi které můžeme počítat 
i podstávkový dům Koník, který je vzhledem ke své typické architektuře
součástí kulturního dědictví města. 

Celé stěhování proběhlo v rámci projektu „Prezentace zapomenutých
historických památek“ podpořeného z Fondu mikroprojektů v rámci pro-
 gramu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Polský partner projektu z Boleslawiece opravuje část svého lapidária.
Práce na kapli provádělo Kamenictví Jakub Jurek.

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020.

Hasiãi mají k dispozici nové zásahové auto

Grösselova kaple je ozdobou nároÏí
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Úspûch na celostátní 
Medvûdí stezce

Po úspěšných postupových kolech v regionálním a krajském kole jsme se
za podpory města Hrádku nad Nisou s našimi svěřenci zúčastnili repu-
blikové soutěže České asociace sportu pro všechny – Medvědí stezky.
Konala se v malebném prostředí na Vysočině v Kletečné u Humpolce, 
rekreačním středisku Želivka ve dnech 16.–18. června.

Účastníci se sjížděli ze všech koutů republiky již v pátek. Na soutěž 
vyslalo závodníky jedenáct krajských asociací. Prezentovalo se 144 dvou -
členných hlídek ve čtyřech kategoriích od žáků po dorostence (dívky,
chlapci). Závodníci absolvovali profilem náročnou trať (asi 6 km) s de-
seti stanovišti, kde ukázali své vědomosti, ale také schopnost týmové
spolupráce. Odhad váhy, délky, obvodu, obratnost, míření, poznávání
přírody, tábornické dovednosti, zdravověda, součinnost, síla, orientace.
Večer byl připraven ještě noční orientační běh. V neděli dopoledne byly
vyhlášeny výsledky nočního orienťáku, hlavní soutěže – Medvědí stezky
a také nejlepšího kraje, který si odvezl putovní pohár. Liberecký skončil 
v bodování na krásném 5. místě. Z hrádeckých hlídek si bronz přivezla
hlídka ve složení Standa Patočka a Tomáš Křenek (starší žáci IV), na krás-
ném 8. místě skončila hlídka Rostislav Patočka a Eliška Křenková (mladší
žáci II) a pochvala patří i třetí vyslané hlídce Sandra Doležalová a Vero-
nika Heislerová (mladší žáci II). Bojovaly statečně a celou trať zvládly. Ve
volném čase děti hrály fotbal, volejbal, stolní tenis, discgolf a večer po-
seděly u táboráku. Lída Robová

Ano, tuto akci pořádáme již osmnáct let. Je to vážně kus života, jak vět-
šina z vás jistě víte nebo pamatujete.

V životě jsou a byly různé mezníky. Když se člověk narodil, když 
vstoupil do první třídy ve škole. Potom když dostal v 15 letech občanku
a pustili ho do kina na nepřístupné filmy. Pak taky když mu v 18 letech
natočili legálně pivo. Samozřejmě po kontrole té občanky. To už ale taky
vážně hrozilo, že ho hned odvedou na vojnu. To se doba změnila, že?

Tak je to i s naším marathonem. Závod vyrostl v dospěláka. Z blázni-
vého nápadu a hecu pár kamarádů, kteří si v tu chvíli neuvědomili, co
svým počinem spustili, je mezinárodně uznávaný cyklomarathon nej-
vyšší kategorie Světové cyklistické federace UCI.

O mezinárodním renomé svědčí letošní startovní listina i to, že se 
z našeho marathonu stal závod nominační pro mistrovství světa v bike-
marathonu (24. 6. 2017 Singen / Německo). Věřte, že na start v Jablon-
ném se postavili závodníci z 13 zemí Evropy, Austrálie a Ekvádoru.

Když vám pak „druhý“ při letošním Malevilu napíše do e-mailu
„Hello Radek, Thank you for the great Marathon! Top Course! Top Orga-
nisation! I will be happy to return to you. Nicola Rohrbach.“, není, co do-
dat. Že jméno tohoto Švýcara neznáte? Nicola a jeho parťák byli třetí na
letošním nejprestižnějším a velice sledovaném etapovém bikemara-
thonu Cape Epic, kde ho porazily jen týmy Nino Schurtera a Jaroslava
Kulhavého. Oba jsou poslední olympijští vítězové z Londýna a Ria.

Za to, že je závod takový, jaký je, za tím, že se do Lužických hor vrací
stovky hobíků, pro které je hlavně závod určen, i za tím, že se vrací i špič-
koví závodníci, stojí práce spousty lidí. 

Všech, kteří závod podporují svojí prací, volným časem a ochotou se
zapojit. Velmi si toho vážím. 

Chápu i to, že se naše aktivita nemusí líbit všem, že někomu může va-
dit i to, že někomu můžeme rušit jeho klid nebo zájmy. Za způsobené
nepohodlí se omlouvám. 

Poděkovat chci i městu Hrádek nad Nisou, které náš závod podporuje.
I díky průjezdu okolím Hrádku a hlavně areálem Kristýna se sem řada
účastníků vrací, třeba na letní dovolenou.

Ještě jednou díky vám všem. Radek Patrák – Pakli sport klub

18. roãník cyklomarathonu LuÏick˘mi horami
Malevil cup by Author je za námi

10 ze sportu



Pozvánka k sousedÛm
Prázdninové měsíce nabízejí pestrou směsici akcí. Od koncertů a výstav,
přes poutě a tradiční festivaly, až třeba po netradiční prohlídky památek.
Vybrat ty nejzajímavější je opravdu těžké. Náš výběr je jen zlomek toho,
co se kolem nás děje. Poskládejte si svou letní mozaiku podle svého gusta
a mějte krásné léto se svými nejmilejšími! 
20. červenec – Vladimír Mišík a Etc. – Křižany
Festival Křižanské léto i letos nabízí open air divadelní představení a hu-
dební koncerty v jedinečné atmosféře přírodního amfiteátru.
22. červenec – Rozmarné léto – Doksy
Festival na proslulých plážích na Mácháči – vystoupí Wohnout, Michal
Hrůza, Sto zvířat, Crossband, Pavel Callta, Jakub Děkan, Seven a další.
22.–23. červenec – Dobývání – Curia Vítkov
Ukázka obléhání dvorce ve 12. století, dobová řemesla, rytířské a lučišt-
nické turnaje.
27.–30. červenec – Benátská! – Liberec, Vesec
Tradiční letní hudební festival. Letos se představí kapely Status Quo, 
Pavol Habera a Team, Mig 21, Jaroslav Uhlíř, No Name, Lenny, Čecho-
mor, Marek Ztracený a Marta Jandová, Paulie Garand a spousty dalších
29.–30. červenec – Údolská pouť – Kryštofovo Údolí
Pouť plná zábavy, kolotočů, bohatého občerstvení a tradičního řemesl-
ného jarmarku.
5. srpen – Dixieland v Křižanech
13. ročník festivalu tradičního jazzu plný překvapení. Zahrají Nadoraz, 
J. J. Jazzmen, Bonus orchestra, Old Stars Liberec, Original swing band 
a mnozí další.
5. srpen – Italský večer – Frýdlant
Večer plný zábavy v italském stylu. Piknik v trávě, promítání filmu, stánky
s italskými specialitami a bohatý kulturní program (Davide Matiioli, 
Roberto Caporali, Jan Weber, Divadlo Bez Střechy a další).
5. srpen – Noc s hvězdami – Zahrádky
19. ročník benefičního koncertu, na kterém vystoupí Lenka Filipová, Petr
Rezek, Marcela Laiferová, Martin France, Vlastimil Harapes, Jarek Šimek,
Radka Fišarová a řada dalších.
5. srpen – Čertovské slavnosti – hrad Trosky
Ukázky pekelných řemesel, čertovské představení, tance u pekelných
ohňů, kejklíři z pekel, čertovská kapela, rohatý sokolník a lukostřelec.
9.–11. srpen – Liberecký flašinetář – Liberec
8. ročník mezinárodního festivalu flašinetků na náměstí před radnicí.
Také letos se sjedou flašinetáři z Česka, Polska, Francie, Německa nebo
Švýcarska. Můžete se opět těšit na produkci v ulicích a na náměstí v cen-
tru města.
12.–13. srpen – Svatovavřinecká pouť – Chrastava
Pouťový program, jarmark, taneční zábava
16. srpen – Velký jazzový koncert v rámci Jazzové dílny Karla Ve-
lebného – Frýdlant
Vystoupí přední umělci naší jazzové scény i zahraniční hosté.
17. srpen – Žlutý pes – Křižany
Hudební legenda Žlutý Pes, která si udržuje vysokou uměleckou úroveň
a diváckou atraktivitu již skoro 40 let, vystoupí poprvé i na Křižanském
létě.
19. srpen – Skotské hry – zámek Sychrov
Tradiční skotské hry, které jako tartan, kilt, skotské dudy a whisky patří
ke kulturnímu dědictví Skotska. Skotské hry na Sychrově patří mezi jedny
z největších skotských her v Evropě.
26. srpen – Cvikovské country táčky – Cvikov
Country festival na konci léta s výukovou stylových country tanců, stepu
a lasování.
26. srpen – Létofest Liberec – Home credit aréna a Sport park
Užijte si závěr léta na fesťáku. Vystoupí Mňága a Žďorp, Ewa Farna, 
Rybičky 48, Mandrage…
26. srpen – Hradozámecká noc – Liberecký kraj 
Poslední srpnová sobotní noc je kouzelná: na hradech a zámcích vás 
čekají neuvěřitelné zážitky! Šlechtická sídla se představí v netradičních
dobách a s netradičním programem. V zámeckých kuchyních ochutnáte
dobové laskominy, podíváte se do míst, kam se obvykle návštěvníci 
nedostanou, anebo si projdete zámek s baterkou a vyslechnete příběhy,
ze kterých minulým generacím vstávaly vlasy hrůzou na hlavě.
1.–2. září – České hrady – Bezděz
Tradiční festival s kulisou hradu Bezděz. Vystoupí Xindl X, Olympic, 
Vypsaná Fixa, Anna K, Arakain a Lucie Bílá, Richard Müller a spousty 
dalších. Věra Baumgartnerová

Tip na v˘let
Náš prázdninový výlet bude trochu delší než obvykle. Vyrazíme za 
jedním z oblíbených cílů v Českém Ráji, který jste jistě mnohokrát obdi-
vovali z auta při cestě po dálnici z Liberce na Prahu. Navštívíme Drábské
světničky. Bývalou skalní pevnost najdeme nedaleko Mnichova Hradiště
a těšit se můžete mimo jiné i na překrásný a daleký výhled do kraje.    

Drábské světničky
Drábské světničky tvoří skupina čtyř větších a tří menších skalních bloků,
které jsou od sebe oddělené úzkými průrvami. Bývalá skalní pevnost
byla vybudována ve 13. století. Na jednotlivých pískovcových blocích
byly vystavěny dřevěné stavby, důmyslně zakotvené do skal. Propojené
byly mosty, schodišti a ochozy a sloužily především jako zásobárny 
a sklady. Využitím příhodných podmínek vznikl obranný systém do-
plněný obytnými místnostmi, modlitebnou, věznicí i strážnicí, z údolí
krytý přirozeným porostem. Po bitvě u Lipan byly světničky opuštěné 
a zchátraly. Pro svou obrannou funkci však byly nadále vyhledávaným
útočištěm za třicetileté či 2. světové války. Jak samotný hrad původně 
vypadal, můžeme vidět na maketě umístěné v muzeu v zámku Mnichovo
Hradiště. Dodnes se zachovaly zbytky 6 chodeb tesaných ve skále a 18 svět-
 niček. Největší je 7 metrů dlouhá a 4 metry široká svatyně, která byla ob-
jevena až v roce 1921. Z vyhlídek je možné spatřit širokou část severních
Čech od hradu Bezděz, přes lesnatou oblast Klokočky a Ralska k hřebenu
Jizerských hor a Krkonoš.

Hrad Valečov
V blízkosti Drábských světniček najdeme také zříceninu hradu Valečov. 
I jeho prohlídka je nevšedním zážitkem. Už při příchodu k němu máte
dojem, že doslova vyrůstá ze skal. Jeho podobu totiž silně ovlivnily pís-
kovcové skály, v nichž je skutečně z části vytesán. Je považován za jeden
z našich nejkrásnějších skalních hradů. Vstupní expozice představuje 
výstavku archeologických nálezů ze sbírek muzea v Mladé Boleslavi.
Dále je tu k vidění hradní jádro se zděným palácem, skalními komorami
a chodbami. Zajímavostí je předhradí se skalními byty, vězením a hlado -
mornou. V přírodním amfiteátru v podhradí se každoročně koná několik
koncertů v rámci festivalu Valečovské koncertní léto.

A já vám přeji, ať je to vaše léto plné zážitků, a pokud se rozhodnete
využít náš tip na výlet, tak také pěkné počasí.

Věra Baumgartnerová/zdroj: www.cesky-raj.info

117–8. ãíslo, 
ãervenec, srpen 2017tip na výlet
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Zkou‰ky mlad˘ch cyklistÛ
Dopravní výchova sice není ve školách samostatným předmětem, přesto
se učí v rámci předmětů jiných. Nebezpečí číhá na ulicích doslova za
každým rohem a cílem je, aby se děti chovaly co možná nejbezpečněji 
s respektováním pravidel silničního provozu. Výuka je každým rokem 
zakončena zkouškou, po které děti dostanou cyklistický průkaz.

V Hrádku nad Nisou se mění v dopravní hřiště areál Kristýna. Mezi
značkami, křižovatkami a namalovanými přechody sviští kola a chodce
tu hrají policisté. Praktická část má prověřit, co se žáci v průběhu roku
naučili. Konec akce pod taktovkou hrádecké městské policie patří tra-
dičně vuřtům. Letošním zpestřením slunečného dne na Kristýně byla
ještě ukázka zbraní a přítomnost vojáků, které děti pozorovaly při vý-
cviku psů.

Souběžně s koncem školního roku pravidelně končí i soutěž pořádaná
městem Hrádek nad Nisou s názvem Zlatá pětka. Klání je každoročně ur-
čené žákům pátých tříd z celého Mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko.

Zlatá pětka začíná v květnu registrací tří až pětičlenných týmů. Z jedné
třídy jich může být i více. Po registraci a nultém zkušebním kole násle-
duje pět týdenních soutěžních kol pořádaných po internetu. Jednotlivá
kola střídají vědomostní testy a tvůrčí úkoly, tematicky spojené s naším
mikroregionem.

Tvůrčí kola mají občas překvapivé výsledky, fantazii páťáků se meze
nekladou. Letos dostali ve čtvrtém kole úkol najít v okolí školy tajuplné
místo a vymyslet k němu legendu se strašidlem. Porotu mj. zaujal příběh
s duchem Antonína Zápotockého, který si na webu soutěže můžete pře-
číst i vy.

V základní internetové části jde o postup do finále. Finále se účastní
jen deset nejlepších týmů. Do letošním ročníku se jich přihlásilo celkem
18. Úkoly pěti kol základní části soutěže splnil letos rekordní počet 
16 týmů. Ve finále na hradě pak začíná desítka nejlepších znovu od nuly.
Plní vědomostní i praktická zadání na stanovištích rozsetých po celém
hradě a už jen samotná účast je pro postupující páťáky skutečně atrak-
tivní. Je to taková regionální juniorská pevnost Boyard… Letos z této pev-
nosti vyšel vítězně tým Chrastaváků.

Soutěž vymyslel a koordinuje místostarosta města Hrádek nad Nisou
pan Pavel Farský, ředitel ZŠ Lidická Mgr. Jaroslav Poláček chystá otázky
do vědomostní části soutěže a se staršími žáky své školy je hlavním ta-
hounem hradního finále. Při finále nikdy nechybí ani ředitel ZŠ v Loučné
pan Václav Havel a Dračice z hrádeckého domu dětí a mládeže. Soutěž
podporují a závěru se pravidelně účastní starostové a zástupci obcí 
sdružených v Mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko, který je i jedním ze
sponzorů soutěže. Vedle něj soutěž podporuje Krajský úřad Libereckého

kraje, Hrad a zámek Grabštejn a atraktivní ceny pravidelně věnuje 
iQLANDIA a iQ PARK Liberec.

Web Zlaté pětky naleznete na internetové adrese http://www.petka .info.
Příští jaro soutěž znovu osloví další generaci páťáků…

Roman Sedláček

Dûti na vodû
Celkem devět dětí přilákala první prázdninový den na hráz Kristýny lá-
kavá nabídka hrádeckého jachetního oddílu, jehož členové se rozhodli
případným zájemcům tento atraktivní sport přiblížit. Pod loděnicí čekaly
dvě ustrojené plachetnice a nechyběla ani ukázka surfů.

Odvážnější děti se zakrátko vydaly pod dohledem instruktorů na vodní
hladinu zčeřenou čerstvým větříkem ideálním pro začátečníky.

I hrádecký jachetní oddíl, stejně jako mnoho dalších zájmových orga-
nizací, pocítil v posledních letech menší zájem o svou činnost, především
pak ze strany dětí a mládeže. Přitom plachtění je podmanivá zábava 
i sport v nejuzším možném kontaktu s přírodou a jejími živly. Proto se na
Kristýně rozhodli uspořádat akce nazvané „Děti na vodě“ a umožnit
další generaci vyzkoušet si pocit usednout do lodě, chopit se kormidla 
a jen s pomocí větru brázdit vodní plochy. Pokud se mezi zájemci objeví
někdo, komu tento sport učaruje, jsou hrádečtí jachtaři připraveni aktiv -
ně podpořit start jeho sportovní kariéry. 

Další možnost dozvědět se o plachtění víc přijde ve druhé polovině
prázdnin (termín bude zveřejněn prostřednictvím hrádeckého webu 
a sociálních sítí), následující pak druhou zářijovou sobotu, kdy se na
Kris týně konají závody a i v tomto termínu budou členové oddílu při-
praveni věnovat se novým zájemcům o jachting. rs

Zlatá pûtka zná svého leto‰ního vítûze
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