
Dal‰í investice do Besedy
zlep‰í komfort náv‰tûvníkÛ
Do domu kultury Beseda byly v posledních letech investovány nemalé částky. Po opravě střechy byla
vyměněna před dvěma lety okna v průčelí. Poté byla opravena fasáda se všemi zdobnými prvky, patr-
nými ze starých fotografií. Další prostředky bude do budoucna potřeba vložit i do interiéru. To se týká
třeba rozvodů elektřiny. Dlouhodobě snižuje komfort návštěvníků kulturních akcí nedostatečný počet
toalet. A i to, že jsou společné s restaurací Camelot. Změna nastane již zanedlouho.

Připraven je projekt přístavby ve dvoře DK Beseda, tedy v místech zadního vchodu do sálu. 
V něm budou návštěvníkům k dispozici toalety, přibude zde ale také sklad. Stavět se začne ještě letos.
Spolu s novými toaletami dojde i k dalším úpravám, které povedou k odstranění bariér pro osoby se
sníženou schopností pohybu nebo orientace.

K toaletám se bude vcházet chodbou napojenou na stávající zadní vchod do sálu. Samotné toalety
budou v místnostech po stranách chodby a budou v nich oddělené kabinky pro postižené a toalety 
a pisoáry upravené i pro osoby s berlemi. V dámském oddělení bude k dispozici i přebalovací pult. 
Směrem do sálu přibudou ještě jedny dveře ze skladu, který v stávající dispozici kulturního domu hodně
chybí. Objekt bude vytápěn samostatným plynovým kotlem. Chodba bude zároveň vstupem do sálu
pro návštěvníky se sníženou schopností pohybu. Úpravy proto dozná i samotný „dvůr“ Besedy, kde
bude upravena příjezdová komunikace a u přístavby vzniknou dvě vyhrazená parkovací stání. 

Uvnitř sálu budou vyměněny dveře, které jej spojují s restaurací, a budou z akustických důvodů
zdvojeny. Další změna se týká šatny pro návštěvníky. I ta bude přizpůsobena návštěvníkům se sníže-
nou pohyblivostí. Samotný pult se sníží a upraví tak, aby vyhovoval osobám na vozíku. Prostor půjde
navíc snadno uzavřít roletou.

Město na stavbu toalet a úpravy sálu získalo dotaci z Ministerstva kultury ČR z programu Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení ve výši 4,64 mil. Kč.

Po letošní výměně střešní krytiny nad restaurací, kam se vrátila původní břidlice, se na příští rok 
plánují ještě další dvě opravy: výměna oken, která by spolu se zateplením stropu sálu mohla být 
podpořena ze státního z operačního programu Životní prostředí. Z příspěvku Ministerstva kultury pro
městské památkové zóny, ze kterého letos byla vyměněna zmíněná střešní krytina, by se v příštím roce
měla opravit fasáda restaurace. Pokud se vše povede, památkově chráněný objekt „Besedy“ bude 
ozdobou náměstí.

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 říjnového čísla je 22. 9. 2017. 
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 13. 10. 2017.
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Jak zefektivnit
odpadové 

hospodáfiství?
Likvidace odpadů je čím dál dražší. 
V Hrádku je pr,,,,o obyvatele nastaven
roční poplatek „za odpady“ na 600 Kč,
ale ani taková částka nestačí, další 
peníze plynou do odpadového hospo-
dářství z rozpočtu města. Ceny za likvi-
 daci navíc půjdou ještě nahoru v sou vi-
slosti s tím, že od roku 2024 bude 
zakázáno skládkování a alternativní
spalovny jsou dražší. Není se proto co
divit úvahám, jak minimalizovat množ-
 ství směsného odpadu a naopak zvýšit
podíl toho vytříděného. Jednou z cest
je jít naproti obyvatelům rodinných
domů. V Hrádku se proto uvažuje 
o tom, že by u každého domu stály 
4 nádoby – na směsný odpad, na
plast, papír a bioodpad. Mám-li kon-
tejner u domu, nic nebrání lepšímu tří-
dění. Nová možnost snadno vytřídit 
i bioodpad by mohla ke snížení množ-
ství směsného opadu značně přispět.
Částečně by se pak mohla redukovat
sběrná „hnízda“ v lokalitách s rodin-
nými domy, naopak by zůstala ta na
sídlištích. O změně systému se zatím
jen uvažuje, určitě bude ještě blíže
představen a projednáván s občany.
Zkušenosti z jiných měst ale ukazují, že
funguje.

V zářijovém čísle:
— Rekonstrukce kaple na Uhelné
— Nová kniha o Hrádku
— Hrádecké slavnosti
— Letní tábory
— Pozvánka k sousedům
Příloha: Toulání časem…

Hotel Saský dvůr



2 z radnice

Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
12. schůze rady města
12. schůze rady města v roce 2017, konaná dne 12. července, se zabý-
vala těmito záležitostmi:
— schválila podanou žádost o dotaci do Operačního programu životní

prostředí na projekt Analýza rizik ohrožení povrchových a podzemních
vod chemickými látkami používanými při provozu přádelny brown-
 field Bekon – Hrádek nad Nisou, o celkových nákladech projektu 
2 655 395 Kč, požadované dotaci 2 257 086 Kč a finančních prostřed-
cích z rozpočtu města ve výši 398 309 Kč,

— vzala na vědomí podání žádosti o státní podporu v rámci výzvy Mi-
nisterstva školství, tělovýchovy a sportu na projekt Sokolovna Hrádek
nad Nisou – rekonstrukce šaten a sociálního zázemí, při max. celko-
vých nákladech 7 254 918 Kč vč. DPH a výši dotace do 60 % z celko-
vých uznatelných nákladů,

— schválila přijetí dotace v rámci projektu Hrádek nad Nisou a Bolesla-
wiec na cestě starých řemesel spolufinancovaného z Programu Inter-
reg V-A Česká republika – Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů Nisa-
-Nysa, v celkové výši způsobilých výdajů (CZV) projektu za Město Hrá-
dek nad Nisou 57 223,49 eur, dotaci za Město Hrádek nad Nisou 30
000 eur a spolufinancování Města Hrádek nad Nisou 27 223 eur,

— jmenovala do funkce ředitele Základní školy, Hrádek nad Nisou – Do-
nín Mgr. Ondřeje Hampla, a to na dobu neurčitou s účinností od 
1. 9. 2017, 

— schválila dodavatele zakázky Oprava zdí Hřbitov Donín, a to firmu 
Jaroslav Turták, Jablonné v Podještědí, za celkovou cenu 351 239 Kč
včetně DPH.

13. schůze rady města
13. schůze rady města v roce 2017, konaná dne 9. srpna, se zabývala 

těmito záležitostmi:
— schválila přijetí dotace z dotačního fondu Libereckého kraje na obnovu

osobních ochranných prostředků požární ochrany – zásahová přilba,
kompletní zásahový oděv ve výši 100 000 Kč a při zajištěném spolu-
 financování ve výši 139 080 Kč a na opravu vozidla CAS (čerpadlo,
včetně veškerého potrubí a elektroinstalace) ve výši 230 000 Kč a při
zajištěném spolufinancování ve výši 166 000 Kč v souladu s uzavřenou
Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého 
kraje,

— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Regenerace pa-
nelového sídliště Liberecká III. etapa, Hrádek nad Nisou vítěznému
uchazeči firmě BASLET, s. r. o., Chotyně, s celkovou nabídkovou cenou
4 354 215 Kč včetně DPH, 

— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Dubová alej 
v Trojzemí – revitalizace aleje ul. Žitavská vítěznému uchazeči firmě
ALL4TREES, s. r. o., Otvovice s celkovou nabídkovou cenou 295 750 Kč
včetně DPH,

— schválila dodavatele veřejné zakázky Oprava povrchu komunikace
ulice K Bytovkám, Hrádek nad Nisou firmu EUROVIA CS, a. s., za cel-
kovou cenu 2 600 786 Kč včetně DPH, 

— schválila přidělení zakázky na vypracování prováděcí projektové
 dokumentace Komunitní centrum Schubertova vila, Hrádek nad 
Nisou – OPS firmě Projektový ateliér DAVID, s. r. o., za nabídkovou
cenu 1 028 500 Kč včetně DPH,

— vzala na vědomí odstoupení vítězného uchazeče Jaroslava Turáka od
veřejné zakázky malého rozsahu Oprava zdí na hřbitově v Doníně
a schválila přidělení zakázky Jakubu Jurkovi, který podal v rámci 
veřejné zakázky druhou nejvýhodnější nabídku s celkovou cenou 
451 870,87 včetně DPH.

14. schůze rady města
14. schůze rady města v roce 2017, konaná dne 23. srpna, se zabývala 

těmito záležitostmi:
— schválila dodavatele veřejné zakázky Dodavatel osobních ochranných

prostředků požární ochrany – kompletní zásahový oděv, zásahové 
přil by, a to firmu: Požární bezpečnost, s. r. o., za celkovou nabídkovou
cenu 224 077 Kč včetně DPH,

— schválila cenovou nabídku od projektového ateliéru, David, s. r. o., je-
jímž předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro

 realizaci stavby Protipovodňový přístřešek za celkovou cenu 117 370 Kč
včetně DPH, 

— schválila opětovné vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek na akci s názvem Rekonstrukce podstávkového domu Koník 
v Hrádku nad Nisou, jež je součástí projektu Na cestě starých řemesel
měst Hrádek nad Nisou a Boleslawiec,

— schválila nákup starších dlažebních žulových kostek rozměru 16/16 
a 10/10 za jednotnou cenu 700 Kč/t + DPH, v rozsahu do 250 t dle 
nabídky Krajské správy silnic Libereckého kraje, kdy celková cena 
nepřesáhne výši 211 750 Kč včetně DPH,

— schválila výběr zhotovitele na provedení archeologického průzkumu
pod objektem „pekárny“ ve dvoře č. p. 71, a to Severočeské muzeum
v Liberci za nabídkovou cenu 205 600 Kč včetně DPH, 

— schválila výběr zhotovitele projektové dokumentace ve stupni doku-
mentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele na akci s názvem
Hrádek nad Nisou kulturní dům, odstranění bariér Ing. Radovana No-
votného za nabídkovou cenu 361 1550 Kč včetně DPH, 

— schválila přidělení zakázky na projektové práce ve stupni DSP na akci
Sokolovna Hrádek nad Nisou – Rekonstrukce sociálního zázemí firmě
Ing. Radovan Novotný za nabídkovou cenu 336 519 Kč včetně DPH, 

— schválila vyhlášení sběrové soutěže pro základní a mateřské školy pro
rok 2017/2018 s tím, že odměněny budou čtyři nejlepší kolektivy 
mateřských škol, pět nejlepších kolektivů základních škol, pět nej-
 lepších jednotlivců z celého města sbírajících všechny komodity, dále
pak tři nejlepší jednotlivci v jednotlivých komoditách, sbírané komo-
dity jsou PET lahve, Tetra pack, papír.

9. mimořádná schůze rady města
9. mimořádná schůze rady města v roce 2017, konaná dne 30. srpna, se

zabývala těmito záležitostmi:
— schválila dodavatele veřejné zakázky Hrádek nad Nisou – Multifunkční

sportovní hřiště ve Václavicích 2017, a to firmu Profil Plus, s. r. o., za
celkovou cenu 2 030 938,14 Kč včetně DPH, 

— schválila přidělení zakázky na dodávku vybavenosti nábytku do 
nově řešených kanceláří odboru investičního a správy majetku
(OIaSM) firmě Interkomplet, s. r. o., Liberec, za nabídkovou cenu ve
výši 411 400 Kč s DPH, 

— schválila přidělení zakázky na akci Snížení energetické náročnosti 
KD Beseda v Hrádku nad Nisou firmě Energy Benefit Centre, a. s., za
nabídkovou cenu 465 850 Kč včetně DPH, 

— schválila přidělení zakázky na akci Snížení energetické náročnosti 
budovy Městského úřadu Hrádek nad Nisou firmě Energy Benefit
Centre, a. s., za nabídkovou cenu 481 850 Kč včetně DPH. 

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
7. zasedání zastupitelstva města
7. zastupitelstva města v roce 2017, konané dne 30. srpna, se zabývalo
těmito záležitostmi:
— schválilo změnu rozpočtu města 2017 č. 7 ve výši 5 795 684,85 Kč;

rozpočet města po 7. rozpočtové změně 2017 má stanovený celkový
objem příjmů částkou 136 832 721 Kč, celkový objem výdajů částkou
255 201 16 Kč a salda ve výši 118 368 447 Kč ve třídě financování,

— vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 28. 8. 2017.

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
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Komunikace brzy 
s nov˘mi povrchy

Letošní léto potřebovali obyvatelé Oldřichovské ulice opravdu pevné 
nervy. Kompletní rekonstrukce ulice včetně inženýrských sítí se ale blíží
k závěru. Harmonogram dokončení povrchů bude dodržen. Výjimku
možná budou tvořit chodníky, které po rekonstrukci přípojek bude po-
třeba uvést do původního stavu.

Součástí letošní nejrozsáhlejší investiční akce v ulicích města, jejímž
investorem je Liberecký kraj, je i oprava části ulice Husova. „Při jednání
se zástupci plynárenské společnosti Innogy, která byla vedena v souvi-
slosti s chystanou rekonstrukcí Liberecké ulice, vyšlo najevo, že v tomto
úseku je položen nízkotlaký plynovod ze šedesátých let. Protože bychom
neradi časem zasahovali do nově udělaných povrchů vozovek, domlou-
váme odložení dokončení tohoto úseku na příští rok. Před zimou by se
položily pouze provizorní povrchy a po rekonstrukci plynovodu by i tato
část ulice dostala finální podobu,“ říká starosta města Josef Horinka.

V Oldřichově na Hranicích se dokončuje rekonstrukce mostku. Ten je
spolu s většinou komunikace rovněž v majetku Libereckého kraje. Nový
povrch se následně bude pokládat v celé délce komunikace s tím, že
město svoji část v „horní“ části obce zaplatí.

Po rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Zahradní ulici se pracuje na
dokončení vozovky i v této lokalitě. Komunikace bude mít nově i pod-
kladní vrstvy, které zde dříve nebývaly. Zbývat bude dokončení rekon-
strukce ulice K Bytovkám, kam se technika přesune v září. 

Prázdninové opravy
ve ‰kolách

Hlavní prázdniny školy využívají k provádění větších oprav. Asi tou nej-
vět ší letos prošla sociální zařízení v ZŠ T. G. Masaryka. Ta sloužila bez
nadsázky několika generacím prakticky v nezměněné podobě. Během
prázdnin byly rekonstruovány dívčí i chlapecké toalety v přízemí i v patře. 

Po letech se dočkalo lepšího prostředí také vedení školy. Místo malé
ředitelny vznikla nová konzultační místnost pro rodiče. Ředitelna byla
přestěhována do bývalé učebny základní umělecké školy, která má už od
loňského roku zcela nové zázemí se samostatným vstupem.

Na ZŠ Lidická proběhla rekonstrukce vnitřních rozvodů vody. V Zá-
kladní škole Loučná byly v patře školy přebroušeny a přelakovány par-
ketové podlahy.

A konečně v MŠ Liberecká byly v prvním patře vyměněny koberce,
dřevěné obklady a následně byly prostory vymalovány.

Poslední místo, kde se během prázdnin stavělo, byl Klub mládeže 
v Komenského ulici, kde byla vyměněna okna. 

Na nové vefiejné 
hodiny pfiispûli 

i obyvatelé mûsta
V sobotu při letošních Hrádeckých slavnostech začaly v 16 hodin ukazo-
vat čas nové veřejné hodiny umístěné na nároží naproti DK Beseda. 
Pamětníci zavzpomínali na doby, kdy chodili kolem těch původních, 
někteří připojili i osobní vzpomínky, jako třeba postávání ve frontě u řez -
níka a čekání, až bude 14 hodin a otevřou se dveře obchodu.

Na hodiny, které vyšly s instalací na 240 000 Kč, se ve veřejné sbírce
skládali i obyvatelé a návštěvníci města. Do obou pokladniček na měst-
ském úřadě i v informačním centru i na zvláštní bankovní účet se během
roku nasbíralo skoro 40 000 Kč. Pokladničky byly znovu zapečetěny pro
případ, že by si někdo chtěl ještě „kousek hodin koupit“. Dalšími část-
kami přispěly hrádecké firmy KSM Castings, Tristone a Elas. Zbytek do
potřebné částky platilo ze svého rozpočtu město.
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Obnova památek pokraãuje kaplí na Uhelné
Na náměstí se teprve začínal rýsovat obnovený morový sloup a na
Uhelné se už rozběhla rekonstrukce další památky – kaple Panny Marie
Pomocné. Spolu s postupně obnovovaným areálem okolo kostela 
sv. Bartoloměje se vše realizuje díky projektu Paměť v krajině Trojzemí.

Morový sloup sv. Anny Samotřetí se na ná-
městí vrátil po 72 letech. Na konci války byl 
rozebrán, uložen u hasičárny, odkud nadobro
zmizel. Ať už to bylo kamkoliv, v roce 2010 při
rekonstrukci centra města poprvé zazněla myš-
lenka morový sloup obnovit. Díky projektu 
Paměť v krajině Trojzemí se na návrat sloupu
sv. Anny Samotřetí našly peníze. Památka měla
být původně požehnána v celé své kráse při
Bartolomějské pouti. Zatímco sloup se poda -
řilo dokončit a v týdnech před poutí i vztyčit na
původním místě, samotné sousoší sv. Anny 
s Pannou Marií a Ježíšem ještě hotové není. Po
dohodě s autorem, akademickým sochařem
Vojtěchem Míčou, bude socha dokončena v ter-
 mínu podle platné smlouvy, tedy v říjnu. Uspě-
chat práce na uměleckém díle by nebylo šťastné.

Po poutní mši svaté, kterou celebroval lito-
měřický biskup Jan Baxant, proběhlo u sloupu
alespoň požehnání místu, kde památka stojí.
Obnovený sloup je kopií sloupu původního,
postaveného na tomto místě v roce 1714. Zhotoven je z božanovského
pískovce, který se pro tyto účely lépe hodí. Kopií jsou i původní německé ná-
 pisy ze čtyř stran dříku: Das Wort / Gottes, des Allerhöchsten, / ist der Brunn
der / Weisheit, und das ewige / Geboth ist ihre Quelle / Sir. C. I. V. 5.,
což ve volném překladu znamená: Slovo Boží nejvyššího je studna
moudrosti a věčné přikázání je její pramen. Sirach, kap. I. v. 5. Na severní

straně stálo: Von der / Grottauer Stadt- / Gemeinde in der Noth einer /
verheerender Epidemie / im Jahre 1714 ex voto / errichtet (V nouzi po 
ničivé  epidemii v r. 1714 po staven hrádeckou městskou obcí ex voto).
Směrem k západu: Im Jahre 1802 / unter Leitung des / Grottauer 

löblichen/ Stadtgerichtes / erneuert (V r. 1802
pod vedením chvályhodného městského
soudu v Hrád ku obnoveno). Na jižní straně: Im
Jahre 1837 / durch ein Vermächtniß / des weil.
Herrn Cajetan / Schubert gewesenen Stadt- /
Vorsteher in Grottau / renoviert (V r. 1837 ob-
noveno díky závěti pana Cajetana Schuberta,
bývalého městského představeného). Samotné
sousoší bude zhotoveno z pískovce těženého 
v Hořicích v Podkrkonoší. Sloup bude doplněn
ještě tabulí s jeho historií a překladem textů.

Z ruiny povstává kaplička na Uhelné. Pamět-
níci si ji vybavují ještě se střechou a vnitřním
vybavením. Postupem času ale z kapličky z ro -
ku 1867 zůstaly stát jen obvodové zdi. Rekon-
strukce začala o hlavních prázdninách a do-
končena bude pravděpodobně ještě letos.

Jedním z partnerů projektu Paměť v krajině
Trojzemí je hrádecká římskokatolická farnost.
Do obnovy je zařazen památkově chráněný
areál okolí kostela. Během léta došlo k přelo-

žení dlažeb, údržbě zeleně a také výsadbě nové. Zbývá osadit nové la-
vičky. Zároveň probíhalo výběrové řízení, ve kterém byl hledán sochař,
který zrestauruje čtyři sochy u vstupu do areálu kostela – sv. Jana Nepo-
muckého, sv. Jana Křtitele, sv. Josefa a sv. archanděla Michaela. V dalším
období bude restaurováno ještě i čtrnáct zastavení křížové cesty, která
jsou rozmístěna po obvodu areálu.

Projekt Paměť v krajině Trojzemí reg. č. 100260207 je financo-
ván z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85 %), v rámci
Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 a ze stát-
ního rozpočtu ČR (5 %) a soukromých zdrojů (10 %).
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rubrikarubrika
Životní výročí

Občanům, kteří v měsících červenci a srpnu 2017 
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme:

70 let Miloslava Matějková, Julie Slavatová,
Oldřich Trtílek, Blanka Futóvá,
Ladislav Machatý, Petr Sedláček, Petr Čemus

81 let Božena Matiášová
82 let Drahoslava Majerová, Marie Vagenknechtová,

Agáta Bátoryová, Irena Baumová,
Marie Paříková

83 let Marie Valdmannová, Marie Slováková,
František Tichý

84 let Josef Klesal 
85 let Jaroslava Etrychová, Arthur Maryška
86 let Josef Vaverka, Liduška Dušková,

Júlia Brtková
87 let Anna Martincová
88 let Ludmila Hofmanová, Anna Nýdrlová
93 let Margit Řežábová, Josef Kordík

100 let Marie Jermanová
Monika Korbelářová, matrikářka

Pod podlahou 
budoucí knihovny
jsou dal‰í tajemství

Když se v letech 2009–2010 prováděl v centru města archeologický vý-
zkum, přinesl hned několik zajímavých objevů. Asi nejznámější je Tobiáš
z Kostelní ulice. Pro nejstarší historii města to ale byly objekty objevené
v souvislosti s výstavbou nového kina. Tehdy byly z hloubky pod po-
vrchem vytaženy trámy z nejstaršího dřevěného obydlí z let 1219–1235.
Jen o kus vedle se našly zbytky polozemnic, tedy méně komfortních
obydlí z pozdější doby. Právě polozemnice byly nejblíže objektu bývalé
„pekárny“, kde se zanedlouho začne budovat nová knihovna.

Výstavbě tedy logicky předcházel archeologický průzkum. Další
obydlí se zde sice nenašla, ale jisté překvapení zde opět čekalo. Předně
se ukázalo, že původní hřbitov kolem kostela sv. Bartoloměje býval větší.
Zbytek původní hřbitovní zdi byl po odkrytí svrchní vrstvy zeminy jasně
patrný. A jak se po objevení hřbitovní zdi dalo čekat, v prostoru původ-
ního hřbitova leželo hned několik koster. Podle počátečních odhadů jsou
ze 14.–15. století, tedy starší než hroby z Kostelní ulice. Jedna z koster 
archeology zaujala svou neobvyklou polohou. V hrobě byla opět na
břiše, tentokrát ale s hlavou vytočenou na levou tvář. Na rozdíl od To-

biáše ale v tomto případě šlo o pohřeb na hřbitově, nikoliv mimo jeho
prostor, což je zásadní rozdíl. Podobný pohřeb byl nedávno nalezen 
i v nedaleké Raspenavě. Podle archeologa Petra Brestovanského zatím
není jasné, proč byli mrtví pohřbeni právě tímto způsobem.

Pod budoucí knihovnou byl nalezen ještě objekt pracovně nazývaný
studnou. Díra hluboká 3,5 metru pravděpodobně původně měla sloužit
jako studna, ale jak upozornil Petr Brestovanský, z nějakého důvodu 
nebyla dokončena. Dno bylo zaházeno vrstvou velkých kamenů, ke
zpevnění stěn už ale nikdy nedošlo. Stáří studny lze odhadnout na 
15. století.

Pravděpodobně alespoň část objektů spatří i budoucí uživatelé 
knihovny. Nyní se hledá způsob, jak třeba základ hřbitovní zdi začlenit
do nového objektu tak, aby byl k vidění například pod sklem.

Archeologický průzkum probíhal během léta i na hranicích města.
Před výstavbou nové haly VGP v průmyslové zóně na Oldřichovské ulici
prozkoumávali archeologové i tuto lokalitu. V minulosti zde bylo nale-
zeno několik střepů z doby bronzové. Nejnovější výzkum potvrdil, že 
nešlo o náhodu. Mělce pod povrchem odhalili archeologové asi 125 ob-
jektů – narušených půdorysů staveb, odpadní jámy a v nich tisíce střepů
z mladší doby bronzové. Tyto nálezy potvrdily, že lidé tady žili už před
třemi a půl tisíci lety a měli v těchto místech rozsáhlé sídliště.

Letní dfievofiezbáfiské
sympozium

Zpestřením letošní letní sezóny na Kristýně i ve městě se bezpochyby
stalo Letní dřevořezbářské sympozium v Trojmezí. Čtyři dny zněly na
louce nedaleko od jezera motory pil řezbářů z České republiky, Ně-
mecka a Polska. Akce, která si vždy najde vděčné obecenstvo, se na 
Kristýnu vrátila po 15 letech. V roce 2002 se zde totiž konal „nultý roč-
ník“, pořádaný tehdy manželi Wágnerovými. Některá díla jsou ve městě
k vidění dosud – třeba anděl na vsypové loučce na hrádeckém hřbitově. 
A podobně tomu má být po letošním sympoziu. Část plastik už je vidět
na Kristýně, další spatříte třeba v patře městského úřadu.

Tématem letošního sympozia se staly bytosti z pohádek a pověstí Lu-
žických hor. Dřevo pod rukama řezbářů ožilo, jejich fantazie dala po-
dobu postavám, které dosud žily jen na stránkách několik knih. Na Kris-
týně vedle sebe stáli řezbáři s bohatými zkušenostmi, ale i ti, kteří s mo-
torovou pilou pracují teprve krátce. Všichni ale sklízeli obdiv. Je proto
pravděpodobné, že se sympozium za rok na Kristýnu vrátí.

Projekt byl podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj z programu přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020.
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Nová kniha o Hrádku
aneb 30 zastavení

Letošní hrádecké slavnosti vrcholily koncertem
Hany Zagorové a křtem nové knihy Hrádecko –
Vyprávění o městě a lidech, které se stala oblí-
bená zpěvačka kmotrou. Autorem textu knihy
je v Hrádku dobře známý Marek Řeháček. Ce-
něné kresby Petra Ferdyše Poldy jsou tento-
krát doplněny fotografiemi Víta Štrupla, Roma -
na Sedláčka a Jana Pikouse. A na mnoha stra-
nách najdete reprodukce dobových pohlednic
a starých fotografií, které dokreslují náladu
Hrádku před sto a více lety, ale i fotografie z let

osmdesátých a devadesátých, na kterých je 
vidět, jak se Hrádek rychle mění. Poslední 
kapitoly knihy jsou pak věnovány jednotlivým
okrajovým částem města.

Slovo v rozhovoru dostává Marek Řeháček:

Na tuto otázku jsi určitě odpovídal už
mockrát, ale přesto: kdy a čím vlastně
začalo tvoje psaní?
Na to si mohu vzpomenout poměrně přesně.
Byl jsem už od dětství fascinován Knihou o Ji-
zerských horách od Míly Nevrlého, a ta mne
nadchla tolik, že jsem si v nějakých svých šest -
nácti letech usmyslel, že musím napsat svoji
Knihu o Ještědských horách (smích). A začal
jsem tak sbírat informace o drobných památ-
kách v lesích, které pak začaly někdy v roce 1994
vycházet v libereckých novinách. A právě Míla
Nevrlý, ona dobrá sudička mé tvorby, mne ve
stejné době doporučil vydavatelům nově vznik -
 lého Kalendáře Liberecka. Kalendář Liberecka
v roce 1995 vydával první drobnou propagační
publikaci pro Hrádek nad Nisou, a oslovil mne,
jestli bych ji nezkusil napsat. S nafouklým sebe-
vědomím jsem tenkrát nakráčel do kanceláře 
tehdejšího starosty města Milana Faltuse a slí-
bil, že text napíšu. Tak vlastně začala moje lite-
rární tvorba. Nebýt Hrádku, třeba bych skončil

u těch pomníčků na Ještědu a víc už nikdy ne-
napsal.

Po několika brožurách o Hrádku přišla 
v roce 2001 velká kniha Hrádecko – kra-
jina na Nise. Náklad byl 2 000 ks, přesto
byl během asi sedmi let rozebrán. Pře-
kvapil vás s Ferdyšem zájem o knihu? Čím
si vysvětlujete obecně zájem o vaše knihy?
Hrádek je v tomto ohledu na Liberecku na-
prosto fenomenální město a já to trochu více
vysvětlu ji i v nové knížce. Na to, jak málo se
ještě před dvaceti lety vědělo o zdejší minu-
losti, byli místní vždy velcí patrioti – být Hrá-
dečák, to už něco znamená. Jako by zdejší lidi
čekali, že jim ta důvěrně známá místa opět 
někdo zaplní příběhy, které byly často zapome -
nuty. To jsme v těch všech knížkách a článcích
dělali, a to tak, aby to bylo čtivé pro všechny
lidi, nejen pro odborníky na historii. A Hráde-
čáci nám v tom mohutně pomáhali. Možná
právě z toho asi pramenil ten poměrně značný
zájem, který sa mo zřejmě mile překvapil a na-
startoval naši tvorbu i jinde v kraji. Naší výho-
dou byla také téměř trvalá podpora města, sta-
rostové Milan Faltus, Martin Půta i Josef Ho-
rinka naší tvorbě fandili, a to nám často oteví-
ralo i dveře nejen k hrádeckým pamětníkům,
ale třeba i do archivů. 
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V posledních letech jste k tandemu Ře-
háček–Polda přibrali fotografa Jana 
Pikouse. Co vás vedlo k tomu, přidat do
knihy ke kresbám ještě fotografie?
Zprvu jsme s Ferdyšem naše knížky o Hrádku 
dělali jako moderní obdobu překrásné mono-
grafie ČECHY, která pod vedením Aloise Jiráska
vznikala na počátku 20. století. K Liberecku teh -
dy psal texty turnovský Josef Vítězslav Šimák 
a ilustrace dělal známý výtvarník Liebscher. Ši-
mák se s Liebscherem toulali zdejší krajinou 
a my šli vlastně v jejich stopách. Bylo to tedy ta-
kové retro, spíše jednorázová nostalgie. Víme,
že doba se vyvíjí a lidé i pod vlivem moderních
technologií chtějí v knížkách i barevné fotogra-
fie, určitou klipovitost, nečtou texty od začátku
až do konce, ale spíše na přeskáčku. Přibrání
Honzy do tvůrčího týmu přineslo nejen větší po-
díl současných fotografií, ale paradoxně právě
posílení jejich retronálady, protože Honza mi-
luje a sbírá staré pohlednice, které do knih také
rádi používáme. Myslím, že tento pestřejší vý-
sledek čtenáři oceňují. 

Pojďme k nové knize o Hrádku. Čím se liší
od té předchozí?
Ta knížka sice vychází ze všeho, co jsem o Hrá-
decku předtím napsal, ale nová je především
kvůli tomu, že je zcela jinak pojatá. Snažili jsme
se v ní zachytit nejen důležité momenty z hrá-
decké historie, ale je v ní také minulost nedávná
a taktéž střípky z ryzí současnosti. Vedle toho
zde máme na tři desítky zastavení, tedy příběhů
vážících se přímo ke konkrétním místům v Hrád -
ku – významným, jako je například náměstí, ale
i méně známým. Je to tedy i takový průvodce.
Navíc jsou zde prezentovány všechny objevy
posledních deseti let, které Hrádek zařadily mezi
nejstarší sídla v kraji. 

Pokud má někdo knihu z roku 2001, má
smysl, aby si kupoval i novou?
Vznik knížky inicioval starosta Pepa Horinka 
a ředitel Brány Trojzemí Víťa Štrupl a původně
měla vzniknout především proto, že se řada lidí
ptala po vyprodané publikaci Hrádecko – kra-
jina na Nise. Ale když se podívám na konečný
výsledek, je to zcela odlišná kniha, obsahem 
i vzhledem. Jsou v ní nové dějiny města, řada
objevů, ale upravena a doplněna byla i místa, 
o nichž jsme v minulosti věděli málo či zhola nic.
Těch nových informací je tam skutečně hodně.
Zcela jinak jsou pojaty ilustrace; myslím, že pro
milovníky Hrádku je tam řada lahůdek v podobě
dobových fotografií a pohlednic. Neustále jsem
překvapován kolik lidí se třeba v Liberci, Jablonci
i jinde hlásí k tomu, že jsou z Hrádku. A i pro ně
by taková knížka mohla být zajímavá jako určitá
relikvie z rodiště, kde je minulost spojena se sou-
časností. 

Jak vlastně kniha vznikala?
Bolestně, a to zejména kvůli značnému rozsahu.
Hrádečtí mají prozatím největší a nejtěžší – a to
i vahou papíru skoro tři kila – knihu, jakou jsme
kdy dělali. Sběr dat trval více jak rok a závěr byl
doslova hektický pro celý autorský tým, kam sa-
mozřejmě musím zařadit i lektora a fotografa
Víťu Štrupla, fotografa Romana Sedláčka, re-
daktora Honzu Pikouse, korektora Marka Sekyru
a konečně i grafiky Pavla Akrmana a Pavla Čer-
ného. Problém byl v tom, že všichni kolegové
mohli svoji práci začít dělat, až když jsem uzavřel

texty a to bylo vlastně až v červenci. Snad bych
právě zde měl vyzdvihnout a ocenit především
jejich trpělivost a úsilí. Slíbili jsme starostovi, že
kniha bude na Hrádecké slavnosti, a jakkoliv to
občas vypadalo poměrně dramaticky, jsem moc
rád, že jsme slib nakonec splnili.  

Překvapilo tě něco při tvorbě nové knihy
(myslím nové informace, tvoje „objevy“
apod.)? 
Těch drobných objevů je v knize popsána celá
řada. Spousta věcí se navíc hezky propojila od
té doby, co máme k dispozici informace o tom,
kdo kdy v jakém domě v Hrádku bydlel či jaké
měl povolání. Navíc dnes vidíme do půldruhého 
století starých katastrálních map. Kdysi jsme jen
tušili, kde co stálo, dnes to víme včetně jména
majitele. Jednou z věcí, které mne opravdu pře-
kvapily, byly pruhy saského území, které se kdysi
táhly až do míst, kde je dnes horní zeď hrádec-
kého hřbitova, a naopak pruhy českého území,
včetně několika ostrůvků, které byly na druhé
straně, daleko za dnešním Kopaczówem. Za-
ujalo mne také to, jak málo je stále probádáno
hrádecké hornictví, třeba se má za to, že po-
vrchově se na Kristýně začalo těžit až po válce,
ale vypadá to, že první pokusy o lomovou těžbu
byly ještě za první republiky. Myslím, že i no-
vější dějiny Grabštejna ještě mohou překvapit,

málo se například ví, že zde léta žil mladý Franz
hrabě Clam-Gallas a možná někdy vylezou na
povrch nějaké ty zasuté šlechtické příběhy s pi-
kantním nádechem…

Má vaše nová kniha nějaká „nej“?
Ano, jak jsem řekl: je to zatím nejtěžší kniha, na
které jsem měl možnost se doposud podílet
(smích).

V Hrádku nad Nisou tradičně představu-
jete na podzim knihy vašeho „týmu“.
Která bude tou další?
Jsem opravdu rád, že „naši Hrádečáci nám ro-
zumějí“. Rád se sem vracím, i když je pravda, že
poslední dobou spíše jezdím na koloběžce ještě
kousek dále do Žitavy. Tam vytváříme pro HRÁ-
DECKO naše vlastivědné příběhy pod názvem
Okénko k sousedům. Společně s dalšími texty
by z nich snad již příští rok měla vzniknout pub-
likace Žitava – tajuplná a podmanivá. Bude ta-
kovou trochu sestřičkou nové knížky o Hrádku…
Pochopitelně menší a mladší (smích).

Kniha Hrádecko – Vyprávění o městě a lidech
je v prodeji v informačním centru Brána Troj-
zemí. Má 432 stran, velký formát A4 a je plno-
barevná. Prodejní cena je 630 Kč.
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Ohlédnutí za Hrádeck˘mi slavnostmi
Letošní slavnosti města a Bartolomějská pouť byly ještě o něco pestřejší
než ty minulé. Archeologický výzkum před sedmi lety rozvířil otázky po
vzniku města. Ty zůstanou asi navždy nezodpovězené. A v takových pří-
padech se jako vhodná připomínka založení města stává první písemná
zmínka o něm. Ta nejstarší, týkající se Hrádku, je z roku 1287. Uplynulo
730 let od chvíle, kdy Hrádek nad Nisou stál někomu za zápis. Proto byl
také program letošních slavností o něco bohatší. Nejen na podiu. Křtila
se nová kniha o Hrádku, představeny byly nové hodiny a také obnovený
morový sloup, i když zatím bez vrcholového sousoší.

Naopak ke každým slavnostem patří jejich zahájení v Chrámu Pokoje,
stran ruchu náměstí. I letos zde Ostrov života přichystal výstavu amatér-
ských výtvarníků z Hrádku a okolí nazvanou Hrádecký štětec.

Naopak nepravidelně bývá součástí slavností průvod. Letos se v něm
představilo rekordních 21 hrádeckých spolků a organizací. Zatímco 
v čele průvodu se šlo pěšky, závěr tvořila tradičně hasičská technika, 
motorkáři, exponáty z Technického muzea a také „vytuněná“ osobní
auta. Hned v úvodu bylo možné zahlédnout Jiřího Mehla ze Střelic s jed-
nou ze svých chotí a družinou. Právě tomuto šlechtici vděčíme za dosud
používaný znak města.

Den otevřených dveří u hasičů není jen výborný guláš a večerní zábava,
ale také vděčná ukázka toho, co se už naučily děti, vyproštění zraněného
po nehodě a po patřičném zdevastování vraku auta i jeho hašení.

Trialová show Honzy Sladkého a jeho kamarádů. Dech se asi tají skoro
každému, kdo pozoruje „jízdu“ na překážkách. A letošní přejíždění 
slackliny na jednokolce? To se opravdu chápe jen těžko.

Hvězdnými hosty letošní soboty byla v podvečer skupina Turbo a hodina
před ohňostrojem patřila legendárnímu Olympicu. Pánové si sice sami
utahovali ze svých odkroucených let, ale na jejich písních to znát roz-
hodně nebylo.

Náměstí při koncertu Olympicu. Není co dodat.
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Nedělní poutní mše svatá v kostele sv. Bartoloměje, kterou sloužil biskup
litoměřický Jan Baxant.

Koncert Moravanky Jana Slabáka dokázal zaplnit náměstí už v dopoled-
ních hodinách. Téhle dechovce to stále šlape.

Při hrádeckých slavnostech se vždy představí i spolky. Letos to byli 
sportovci z Bicom Fight centra, Fit Studio Nadi Faltusové, Staří známí,
soubory mažoretek a Mix Dance.

Vrcholem slavností se stal slavnostní koncert Hany Zagorové se skupinou
Boom! Band. Na všechny hity dojít nemohlo, i když šel jeden za dru-
hým, ale každý si nějakou svoji oblíbenou písničku určitě našel…
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Ma‰inka na dovolené
V prvním červencovém týdnu vyjel klub Mašinka na společnou týdenní
rodinnou dovolenou do oblasti Českosaského Švýcarska. 

Cílem společné dovolené bylo vytvořit příjemný prostor pro rodiny.
Ženy tak nemusely vařit a rodina jako celek mohla být spolu a odpočí-
vat. Velkou devizou této dovolené byl i fakt, že si rodiny vzájemně hlí-
daly děti. Tím se vytvářel prostor, kdy manželské páry mohly „vypnout“,
jít se projít po okolí, zasportovat si apod. 

V rámci doprovodných programů jsme pořádali řadu výletů v Čes-
ko saském Švýcarsku a aktivit pro děti a jejich rodiče, jako například vý-
let do děčínské ZOO, návštěvu mýdlárny v Růžové, pohádkový les pro
celé rodiny, kreativní odpoledne pro děti, rodinný orientační běh a
mnoho dalších aktivit. Přirozeně vznikal i prostor pro rodinné a vý-
chovné poradenství, a to i s ohledem na sdílení zkušeností ve chvílích,
kdy maminky měly „svůj“ společný čas. To samozřejmě využívali i tatín-
kové, kteří mohli být spolu. 

Celkem se nás sešlo více než padesát osob napříč generacemi. Strávili
jsme tak pohodový týden, který předčil očekávání mnohých. 

Tento projekt byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí 
v rámci dotačního programu Rodina 2017 a také Libereckým krajem 
v rámci Programu na podporu činnosti mateřského centra, díky čemuž
jsme mohli zajistit kvalitní průběh akce.

Vagón na cestách
Jako každý rok, tak i letos vyjel volnočasový klub Vagón na desetidenní
tábor v nádherném prostředí Vysočiny u břehu řeky Sázavy. Tematicky
jsme se přesunuli do šestnáctého století a rozvíjeli jsme osadu Žamberk.

Byla to příležitost pro učení se nových věcí a mnoho zážitků. Někteří
mládežníci poprvé zakusili noční hlídku, spali pod širákem, postavili
polní sprchy, pekli kuře v Setonově hrnci a zažili další „poprvé“. Určitě
velká většina z nás, až na výjimky, poprvé vykovala vlastní hřebík. 

Počasí nám přálo a jako vždy plně zapadalo do programu. Minulý rok
jsme tábor tematicky trávili v Grónsku a bylo deštivo a blátivo. Možná i
proto jsme pro tento rok zvolili budování osad. Snad i díky tomu jsme
zažili i horké chvíle, a to nejen u kovářské výhně, ale i při dvoudenním
výletě, kdy byly nejvyšší tropické teploty léta. Ale v lese a u řeky bylo
dobře. Jsme vděční za dlouhodobou spolupráci s městem Hrádek nad
Nisou a také za podporu z dotace Libereckého kraje v rámci podpory
Programu volnočasových aktivit. 

Hrádeck˘ stolní tenis 
se chystá na novou 
sezónu 2017/2018

Tým hrádeckých stolních tenistů se chystá na další náročnou sezónu, 
v níž budou hrát prim dívky a slečny z TTC Hrádek nad Nisou A, které
nastoupí do divize žen s cílem postupu do 2. celostátní ligy. Letní pří-
prava proběhla jednak na soustředění v Hrádku v sokolovně nezištně 
zapůjčené městem a pak na následném mezistátním zápase v Dráž-
 ďanech-Radeburgu s týmem přebornic Saska doplněném o chlapce. 
Na zápasy jsme vyhráli 13 : 12 a návštěvu Drážďan završili prohlídkou
města. 

Naši nejlepší chlapci Erik Mareš a Pepa Kutifel budou hostovat v SKST Li-
berec v soutěžích dospělých a domácí TTC Hrádek nad Nisou budou re-
prezentovat v mládežnických soutěžích. Družstvo dospělých bude 
obhajovat titul přeborníků okresu a naše dva největší talenty Tereza 
Martincová a Lukáš Laubr, kteří přešli do starších žáků, se budou snažit
své úžasné talenty (oba mají schopnosti být profesionály) proměnit 
v postupy na Mistrovství ČR a vyhrát je. Budeme rádi, když v co nej-
 větším počtu dorazíte fandit na turnaje pořádané u nás v Hrádku, a to
mezinárodní turnaj 25. 11. 2017 a na bodovací mládežnický turnaj 
11. 2. 2018. Oba turnaje proběhnou znovu v sokolovně, doufáme opět
nezištně zapůjčené městem.

Pokud najdeme čtyři sportovně nadané děti z ročníku 2010 a 2011, udě-
láme tým pro nejmladší žáky s 8–10 turnaji v sezóně. Pro B tým 
hledáme 2 posily libovolného věku i pohlaví – jen s velkou snahou se
zlepšovat.

Trenér týmu M. Tacinec
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O letošních prázdninách uspořádal DDM DRAK Hrádek nad Nisou 
celkem 6 táborů. Dva stálé tábory v Kytlici a Maxově u Sloupu v Če-
chách, vodácký tábor na řece Vltava, příměstský tábor Výletíme, mažo-
retkový tábor a taneční MIX DANCE.

Chtěla bych poděkovat všem vedoucím za jejich perfektní práci na 
táborech. Velké díky pak patří partě vodáckého tábora, která z důvodu
mého zranění na tábor odjela sama. Laďka

Stfiípky z na‰ich táborÛ:
Klíče od pevnosti Maxyard…
To bylo téma celotáborové hry jednoho z táborů pořádaných DDM Drak
v Maxově. Čtyři družstva mezi sebou soutěžila o to, kdo získá nejdelší
čas pro sbírání mincí v sálu s pokladem, který hlídala krotitelka Palindra
se svým tygrem. Otec Jára dával dětem hádanky a vybíral děti pro 
jednotlivé soutěže, za které získávaly klíče. Za správné uhodnutí pak 
dostaly indicie jako nápovědu pro uhodnutí hesla. Pak už zbývalo jen
odemknout zámky a umět rychle běhat a sbírat mince. Ty pak pečlivě
přepočítali Jabouček s Petrklíčem a zjistili tak vítězné družstvo. Děku-
jeme všem dětem, byla to zábava… Petra, Jarmila, Jana, Pavla

LT Kytlice
S celotáborovou hrou Kytličtí loupežníci zaměřenou na podporu a upev-
nění spolupráce, kamarádství a vzájemné pomoci, poznávání okolí, pří-
rody, bezpečný pohyb v přírodě…

Mažoretky
Už po dvanácté jsme letos pořádali soustředění mažoretek, které pro-
běhlo od 15. do 22. 7. 2017 v Rekreačním středisku STAP ve Sloupu v Če-
chách. Zde si děvčata natrénovala nové soutěžní sestavy pro letošní
školní rok. Všechny sestavy jste mohli vidět na Hrádeckých slavnostech.

Současně s mažoretkami proběhl i tábor Tvořilky, kde si děvčata měla
možnost vyrobit spoustu pěkných a zajímavých věciček.

Příměstský tábor Výletíme
V pondělí ráno se všechny děti sešly s úsměvem a v očekávání v Domě
dětí Drak. A hned se zapojily do různých seznamovacích her. Nemohly
příliš ztrácet čas, protože měly naplánovaný výlet a vlaky nečekají. Po
krátké cestě vlakem zdolaly zříceninu hradu Hamrštejn. Malý poklad 
získaly vyluštěním záhadných hradních tajemství a stihly také ještě 
navštívit koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích. 

Úterý, což byl nejteplejší den týdne, strávili účastníci PT na Riegrově
stezce. Ukrytí pod korunami stromů strávili skoro celý den pozorováním
přírody v okolí Jizery. Ve středu navštívili koupaliště Maškova zahrada 
v Turnově. Po krátkém výletě z Dolánek do Turnova si tobogány opravdu
užili. Čtvrtek začal mlsáním ve Stráži pod Ralskem, kde ochutnali místní
vyhlášené zmrzliny. V Hamru na Jezeře také zažili koupání v dešti, ale
vzhledem k letním teplotám jim to ani trochu nevadilo. 

Závěrečný den tábora si prohlédli Obří sud na Libverdě a ochutnali
minerální pramen. Se vzpomínkou na Libverdu a Hejnice celotýdenní
putování úspěšně ukončili. Děkujeme všem dětem za bezvadné chování
a rodičům za důvěru v nás, organizátory, vloženou.  

Renata a Ivana

MIX DANCE
ZÚ Mix Dance pořádalo ve dnech 20. 8.–25. 8. 2017 taneční soustředění
v Raspenavě. 13 děvčat po celou dobu pilně trénovalo, aby mohlo na
Hrádeckých slavnostech předvést novou choreografii. Velkými pomocni-
cemi nám byly Áďa Čiháková a Barča Jeřábková, které měly na vystou-
pení svůj nemalý podíl. Tímto bychom jim rády moc poděkovaly. Vždy
je to moc příjemné zakončení prázdnin. 

Barča a Lenka

DDM DRAK na letních táborech

Peãovatelská sluÏba 
na cestách

Na začátku září se vydali senioři z domů s pečovatelskou službou ze 
Žitavské a Nádražní ulice na výlet. Cílem našeho cestování byl Zoo-
park Doksy, kde jsou umístěna různá zvířata slavného cirkusového
klanu Berousků. Tato zvířata jsou využívána k filmování a k reklamám.
Kdo měl zájem, mohl se vyfotit se lvíčetem či na velbloudovi. Senioři
tuto možnost využili. Po prohlídce zvířat jsme si dali v místním 
občerstvení něco na zub a poté jsme se odebrali zpět do Hrádku nad
Nisou.

Výlet se zdařil, počasí nám přálo a po celou dobu vládla příjemná 
atmosféra. Mgr. Šárka Jeníčková – ředitelka DPS
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Pozvánka k sousedÛm
Babí léto je jedno z nejkrásnějších období roku. I když rána a večery už bý-
vají chladnější, přes den se stále můžeme vyhřívat na slunci. Proto i většina
akcí, které nabízíme v našem přehledu, se koná venku. Užijme si je, dokud
nám to počasí dovolí. Nabídka je skutečně rozmanitá. U našich blízkých 
i vzdálenějších sousedů si můžete poslechnout dobrou muziku, zavzpomí-
nat na doby dávno minulé, oslavit úrodu, zastřílet si z luku nebo navštívit
místa, která se mimořádně otevírají v rámci Dnů Evropského dědictví.

22.–23. září – Jablonecké podzimní slavnosti
Největší jablonecké městské slavnosti navazují na tradici výročních 
jarmarků, povolených roku 1808 císařem Františkem I. u příležitosti po-
výšení Jablonce na městys. Kromě stylového trhu na Mírovém náměstí
se návštěvníci mohou těšit na kulturní program, který bude probíhat 
v centru města po celý pátek a sobotu.
23. září – Oslavy Ještědu 
V letošním roce slaví vysílač a horský hotel Ještěd už 44. výročí od svého
otevření. Během oslav si návštěvníci budou moci prohlédnout jindy 
nepřístupné prostory Ještědu, ale i strojovny kabinové lanovky nebo 
skokanské můstky. Po celý den bude probíhat bohatý program, příjezd
automobilových veteránů, divadelní představení a výtvarná kreativní
dílna pro děti, hudební vystoupení, prodej regionálních výrobků a další.
23. září – Knížecí lov – zámek Sychrov
Den s luky a lukostřelbou. Můžete se dívat i střílet. Pro všechny děti mož-
nost výstřelů na makety zvířat na dětském okruhu, pro dospělé střelba
pod dohledem instruktorů. Opakovaná vystoupení profesionálů s ukáz-
kami středověké, japonské, indiánské a bojové lukostřelby a také pro-
dejní výstava nožů. 
28. září – Svatováclavské posvícení – Dlaskův statek 
Tradiční pořad, připomínající ukončení žní, doplní představení nositelů
titulu Mistr tradiční rukodělné výroby, tvůrčí dílny a řemeslnický trh. 
Jarmark s ukázkami lidových řemesel Pojizeří, folklór i divadlo.
28. září – Svatováclavská slavnost – zámek Svijany
Oslava svátku patrona českého piva, spojená s dobovým řemeslným 
jarmarkem, workshopy pro děti i dospělé, písničkáři, divadelním před-
stavením i pivními soutěžemi. Celodenní prohlídky zámku i pivovaru.
29. září – 14. říjen – Mandava Jazz
22. ročník Mezinárodního jazzového festivalu promění Trojzemí v místo
plné fascinujících melodií a setkání mnoha mezinárodních hudebníků 
a návštěvníků. Každý den jedno místo a jiný interpret. Varnsdorf, Rum-
burk, Žitava, Großschönau, Seifhennersdorf…

A ještě jedna pozvánka na závěr. Na zámku Hrubá Skála u Turnova je in-
stalována výstava k výročí 670 let od korunovace Karla IV. českým krá-
lem. Připomíná nejen samotnou korunovaci našeho nejvýznamnějšího
panovníka, ale především fenomén Českých korunovačních klenotů. Vi-
dět je zde můžete na vlastní oči ve formě mistrovské repliky. Autorem
znamenitých replik korunovačních klenotů je jeden z nejlepších českých 
a evropských zlatníků, legenda mezi šperkaři – Jiří Urban, který realizoval
šperky např. pro anglickou královnu Alžbětu II., pro papeže Jana Pavla II.
nebo repliku císařské koruny Svaté říše římské. Kromě klenotů je tu 
k vidění i mnoho dalších tematických exponátů připomínajících období
středověku – např. kopie zbraní, volné repliky oděvů a obuvi nebo 3D
modely. Výstava potrvá do 28. září. Věra Baumgartnerová

Tip na v˘let
Dnešní výlet bude pro někoho možná trochu překvapivý. Nepojedeme
daleko, a dokonce ani na žádné místo, které bychom neznali. Naopak.
Naším cílem je místo, které máme doslova za humny. Všichni ho známe
a často kolem něj jezdíme. Ale… kdy naposledy jste zastavili a došli 
k němu? Přiznám se, že i já jsem na Sloních kamenech dlouho nebyla. 
A protože září obvykle nabízí skvělé počasí na výletování, pojďme si spo-
lečně tento přírodní unikát připomenout.

Sloní kameny
Nápadně bílé skalní útvary jsou viditelné ze silnice při stoupání do Jit-
ravského sedla mezi Jablonným v Podještědí a Libercem. Od roku 1955
jsou chráněné a vede kolem nich naučná stezka Lužické a Žitavské hory.

Skály tvoří šikmo uvolněné vrstvy světlých pískovců. V minulosti byly
pískovce vystaveny intenzivní erozi, při níž docházelo k postupnému
rozšiřování puklin a obrušování povrchu skal. Tak získaly svou současnou
podobu. Dnes jsou Bílé kameny rozdělené třemi širokými, téměř svis-
lými puklinami do několika samostatných skalních bloků, tvořících malé
skalní město. Ve skalách je několik puklinových dutin a jeskyněk. Největší
jeskyně je asi 6 m dlouhá. V jedné ze skal je také miniaturní, přes 4 m
dlouhý skalní tunel. 

Můžete si tady vyzkoušet i zajímavé zvukové efekty. Ve skalních stě-
nách se nachází místo zvané šumová brána. Když se postavíme před
stěnu a promluvíme, člověk stojící za námi nás neuslyší, skála zvuk zcela
ztiší a pohltí. Dalším zajímavým místem je skalní tunel, který naopak 
funguje jako přírodní zesilovač. Zvuk tichého mručení na jedné straně
několikanásobně zesílí pro posluchače na straně druhé. 

Sloní kameny nebo Sloní skály se skalnímu městečku říká pro jejich
tvar. Zdálky skutečně vypadají jako skupinka slonů. Zvlášť teď, když se
začne zbarvovat a opadávat listí ze stromů v jejich okolí, to bude dobře
viditelné. Je to krásný výlet na jedno odpoledne, vhodný i pro rodiny 
s menšími dětmi. Místo je dobře přístupné z parkoviště naproti benzínce
v Jítravě.

Obãané proti roz‰ifiování
dolu Turów

Aktivní občané Hrádku nad Nisou a okolí využili letošních městských
slavností, kde měli svůj informační stánek. Během pouti informovali 
návštěvníky o současné situaci ohledně rozšiřování dolu Turów a chys-
tané mezinárodní plavby na kánoích, která se konala 2. září. Součástí
stánku byly také aktivity pro děti, při kterých se mohly zábavnou formou
dozvědět více o ekologických problémech ve zdejším kraji i ve světě. 
Aktivní občané Hrádecka spolupracují s českou i německou skupinou
Greenpeace a polskou nadací Fundacja Rozwój Tak – Odkrywki Nie.
Hlavním cílem bylo informovat občany o tom, že se mohou podílet na
přeshraniční studii EIA. Jedná se o studii, která se zabývá tím, jaké 
důsledky bude mít těžba na životní prostředí. Bez schválení této studie
nemá důl Turów oprávnění k dalšímu rozšiřování. Na informačním
stánku bylo proto možné napsat svůj kontakt, díky kterému jim budou
následně poskytnuty aktuální informace a dále pomoc s vyplněním 
formuláře pro EIA. Pro případný zájem a získání dalších informací 
můžete kontaktovat Šárku Soukupovou na email poletcze@gmail.com.
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Autodoprava Jiří Bistiak, 
se sídlem v Hrádku nad Nisou, 

přijme ŘIDIČE.
Požadujeme praxi, řidičský průkaz sk. C + profesní průkaz.

Nástup po dohodě.
Kontakt – sídlo firmy: U Gumovky 379, Hrádek nad Nisou

tel. p. Bistiak ml.: 777 788 182
autodoprava.bistiak@seznam.cz
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z radniceDva závody v bahenních lázních
Oba závody, které se v Hrádku konají ke konci léta, měly letos „štěstí“ na
počasí. Závodníci si při Bike babí léto i při Triatlonu Hrádek nad Nisou
užili. Hlavně bahna, které tratě značně ztížilo.

Závod Bike babí léto, který se koná v sobotu před poutí, přilákal 
411 závodníků. Ti se díky opravám komunikací nakonec vydali na kratší
trasy než obvykle. Páteční noční vichřice, která se podle ohlasů účast -
níků asi přehnala jen nad Kristýnou, stihla zlikvidovat během tří minut
postavené zázemí závodu. Díky úsilí pořadatelů a vstřícnosti Standy
Dlouhého z baru Panorama se podařilo v sobotu ráno zabezpečit vše
tak, aby závod mohl odstartovat. V lese naštěstí nedošlo k žádným 
pádům stromů na trasu, ale na úseky s několika centimetry bahna bu-
dou závodníci dlouho vzpomínat. 

Na tratě 30, 50 a 80 km se postavilo i několik desítek závodníků 
z Hrádku. Jejich počet navíc každým rokem roste. Je dobře, že závod 
v domácím prostředí je leckdy první výzvou, kterou začínající závodníci
přijmou.

Týden po pouti se letos konal už devátý ročník obnoveného hrádec-
kého triatlonu. Páteční skoro celodenní déšť se stal zárukou, že od kol
ani od běžeckých bot se v neděli prášit nebude. Sobota byla přívětivější,
pořadatelé mohli vše v klidu přichystat. Nedělní dopoledne pak bylo 
příležitostí ukázat odhodlání. Před startem přišly dvě průtrže, které snad
udělaly dobře jen plavcům, kteří se již těšili do vody. Na startu hrádec-
kého triatlonu se i tak objevilo 370 sportovců. Po půlkilometrovém 
plavání v Kristýně je čekalo 20 km na horském kole v Lužických horách 
a závěrečných 5 km běhu v okolí jezera. 

I pro hrádecký triatlon platí, že se pro řadu lidí stal motivací k pravi-
delnému sportování nebo alespoň k dlouhodobější přípravě na další
ročník. Pořadatelé obou sportovních podniků dokáží na Kristýnu přilákat
i sportovce „zpoza kopců“, čímž přispívají ke zviditelnění areálu Kristýna
i samotného města Hrádek nad Nisou, které oba závody tradičně pod-
poruje.
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