
Hrozba ztráty vody: koneãnû
nastal obrat

Několik let se mluví o plánovaném rozšiřování a prohlubování dolu Turów jen kousek od našich hranic
a v podstatě na dohled z některých částí Hrádku. V souvislosti s tím starostové obcí na Hrádecku,
Chrastavsku a Frýdlantsku upozorňují na nebezpečí v podobě úbytku podzemní vody. Jsou si dobře
vědomi, že jednání o problematice dolu na státní hranici je potřeba řešit nejen na místní nebo krajské
úrovni, ale především na úrovni vlád. Jejich iniciativa je ale potřebná, aby se ledy začaly hýbat. Zdá se,
že obrat v jednání nastal až letos v září.

Členem vládní skupiny, kterou tvoří zástupci ministerstva zemědělství, životního prostředí, vodá-
renských společností, Libereckého kraje, obcí a České geologické služby je také starosta Hrádku Josef
Horinka. Ještě letos v létě z jednání odcházel s rozpaky: „V srpnu jsme se na jednání dozvěděli, že to,
co se mělo na úrovni ministerstev připravit během půl roku, se nijak nepohnulo kupředu. Nicméně
v září ministr životního prostředí Richard Brabec při své návštěvě LK potvrdil, že na soustavu vrtů, která
by měla monitorovat stav podzemních vod s vazbou na rozšíření a zahloubení dolu Turów, je připra-
veno potřebných 30 mil. Kč.“ Měření potrvají čtyři roky a budou podkladem pro další vyjednávání
s Poláky. V září nastal ještě jeden zásadní obrat: Poláci poprvé připustili, že rozšíření těžby v dole Tu-
rów může mít vliv na podzemní vody na českém území.

Je velmi pravděpodobné, že Poláci své zásoby uhlí vytěží. Odhadují se na 40 let těžby. Úbytek vody
je zároveň patrný už dnes. Právě proto není možné čekat na výsledky jednání s polskou stranou, ani
na výsledky studií. Zástupci regionu tlačí na to, aby se s přípravami na alternativní zásobování vodou
začalo už teď. Kromě již zmíněných 30 mil. Kč na monitorovací vrty by v dohledné době měla vláda
řešit dalších 150 mil. Kč na projektování vodovodů a kanalizací.

Liberecký kraj už uvolnil 10 mil. Kč na první krok k dokumentování, tedy na vytvoření projektové do-
kumentace pro územní rozhodnutí. V přípravě je potřeba pokračovat dál dalšími stupni až k jednotli-
vým projektům. Bude přitom potřeba plánovat nejen lokální rozvody jako např. v případě Václavic, ale
také přivaděče z dostatečných, ale také vzdálených zdrojů vody. Tak by se voda přiváděla např. na
Uhelnou, kde je zatím jeden z vrtů zásobujících Hrádecko, který už ale vodu evidentně ztrácí.

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 listopadového čísla je 28. 10. 2017.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 13. 11. 2017.
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Stolní kalendáfi –
co se neve‰lo do

knihy
S blížícím se koncem roku se připravu-
jeme na rok nový. A řada z nás se ne-
obejde bez kalendáře, který poslouží
nejen jako dekorace na zdi, ale i jako po-
známkový blok, abychom nic nezmeš-
kali. Třetí stolní kalendář města Hrádek
nad Nisou je právě ve výrobě.

Opět se můžete spolehnout na to,
že v něm budou uvedeny termíny akcí
ve městě, které jsou již pro příští rok
známé, stejně jako připomínky splat-
nosti různých poplatků, ale také
svátků u nás, v Sasku i v Polsku, což je
užitečné při plánování výletů a náku-
pů.

Jsme si vědomi, že nelze vyhovět
všem, pokud jde o rozměr kalendáře
i jeho téma. Někdo uvítal fotografie
z akcí, jiný chtěl vidět záběry z krajiny
našeho okolí. Velikost kalendáře zůs-
tane zachována, aby v něm bylo dost
místa právě na poznámky. A tématem
tentokrát budou staré fotografie města.
Do nové knihy o Hrádku se totiž zda-
leka nevešly všechny, které by si to za-
sloužily.

V říjnovém čísle:

— Revitalizace sídliště Liberecká
— Fotografická soutěž
— Hrádecké dožínky
— Evropská pouť
— Hrádečtí zahrádkáři
— Tip na výlet
— Běh Hrádek–Žitava

Příloha: Náměstí Markt – čili
Tržiště



Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1155..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
15. schůze rady města v roce 2017, konaná dne 13. září, se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila přijetí dotace z Ministerstva zemědělství, Programu 12966 –

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na projekt „Oprava
hřbitovní zdi na Dolní Suché“ ve výši 546 000 Kč a zajištěném spo-
lufinancování ve výši 234 000 Kč 

— schválila přijetí dotace z Ministerstva zemědělství, Programu 12966 –
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na projekt „Oprava
hřbitovní zdi ve Václavicích“ ve výši 546 000 Kč a zajištěném spolu-
financování ve výši 234 000 Kč 

— schválila finální verzi textové části Kroniky města Hrádek nad Nisou
pro rok 2015 – textová část (kultura – sport – společnost) a finální
verzi textové části Kroniky města Hrádek nad Nisou pro rok 2016 –
textová část.  

Uložila paní ThMgr. Hedvice Zimmermannové ve spolupráci s ODK
připravit finální verze kronik pro tisk a odboru ODK zajistit svázání
kronik a jejich archivaci.

— schválila podanou žádost o dotaci do Fondu mikroprojektů Česká 
Republika – Polsko na projekt Přeshraniční turistický systém obcí
Hrádku nad Nisou a Mysłakowice – 2. etapa, při celkových nákladech
za město Hrádek nad Nisou 7 447,86 eur (189 920,43 Kč, kurz 1euro=
25,5 Kč), výši požadované dotace 6 330,68 eur (161 432,34 Kč) a vla-
stním podílu 1 117,18 eur (28 488,09 Kč)

— schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na služby pro vý-
běr zhotovitele akce Rekonstrukce parku u ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku
nad Nisou 

— uložila odboru OIaSM projednat a připravit návrh řešení na úpravu
provozu v lokalitě ul. Slunečná, Smetanova 

— vzala na vědomí cenovou nabídku na opravu místních komunikací 
v Oldřichově na Hranicích v majetku města Hrádek nad Nisou –
oprava pojízdných vrstev v rozsahu 3 907 m2 – za celkovou cenu 
1 290 599,31 Kč včetně DPH a schválila přidělení zakázky firmě SKAN-
SKA, a. s., Lbc

— schválila přidělení zakázky na práce a úkony spočívající v zajištění
projektové dokumentace, energetické posouzení, inženýring, zajiš-
tění podání žádosti na OPŽP a autorský dozor na akci Instalace sys-
tému nuceného větrání s rekuperací do budovy ZŠ T. G. Masaryka 
v Hrádku nad Nisou, firmě Energy Benefit Centre, a. s., za nabídko-
vou cenu 477 950 Kč s DPH 

— schválila přidělení zakázky na práce a úkony spočívající v zajištění
projektové dokumentace, inženýring, zajištění podání žádosti na
OPŽP a autorský dozor na akci Instalace fotovoltaického systému na
střechu ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou firmě Energy Benefit
Centre, a. s., za nabídkovou cenu 314 600 Kč s DPH 

— schválila nejvhodnější cenovou nabídku na veřejnou zakázku malého
rozsahu Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Starý Dvůr–Hrádek nad
Nisou od společnosti EMJ, s. r. o., Frýdlant za celkovou nabídkovou
cenu 233 594,13 Kč včetně DPH a uzavření smlouvy o dílo 

— vzala na vědomí informaci o výsledku nákupu komodit (elektřina 
a zemní plyn) pro kalendářní rok 2018, který proběhl dne 30. 8. 2017
na Českomoravské komoditní burze Kladno.

1111..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
11. mimořádná schůze rady města v roce 2017, konaná dne 26. září, se
zabývala těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí objízdné trasy Hrádek nad Nisou Husova, Oldři-

chovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu – postupná úplná uza-
vírka v úseku křižovatka s ul. Nádražní – kruhová křižovatka s kom.
I/35, souhlasila se stanovením objízdné trasy a prodloužením ter-
mínu do 30. 11. 2017.

1166..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
16. schůze rady města v roce 2017, konaná dne 4. října, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— udělila souhlas příspěvkové organizaci ZŠ T. G. Masaryka Hrádek nad

Nisou se zapojením do projektu Učení pro všechny na ZŠ T. G. Ma-
saryka, realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj

a vzdělávání, o celkových nákladech 815 646 Kč a dotaci ve výši 100 %,
tedy 815 646 Kč

— schválila právní akt – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí do-
tace, vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj dne 21. 9. 2017 v rámci
projektu Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou, o celkových způ-
sobilých výdajích 20 mil. Kč a výši dotace 18 mil. Kč

— schválila přijetí účelového finančního příspěvku ve výši 800 000 Kč 
z Ministerstva kultury, Programu regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památkových zón v roce 2017 na obnovu
nemovité kulturní památky – domu č. p. 124 (Beseda), II. etapa ob-
novy krovu a střechy – tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření,
klempířské konstrukce, pokrývačské práce, výměna oken ve vikýřích
a další související práce

— vzala na vědomí cenovou nabídku na vozidlo Dacia Duster 1,6 SCe
84kW 4 x 4 Artica pro Městskou policii Hrádek nad Nisou od firmy
Auto Koutek, s. r. o., za cenu celkem 360 190 Kč včetně DPH s dodá-
ním v 47.–48. týdnu

— schválila realizaci nutných oprav podlah ve dvou učebnách v prosto -
rách objektu školy ZŠ a MŠ Loučná firmou Miroslav Dušánek podla-
hářství, Stráž nad Nisou, s celkovou cenou 120 887 Kč s DPH

— schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Hřbitov Donín – oprava
zdí I. etapa, uzavřené mezi městem Hrádek nad Nisou a firmou Jakub
Jurek. Předmětem dodatku je specifikace nepředvídatelných více-
prací, celková cena díla bude navýšena o cenu víceprací, tedy o částku
184 950,17 Kč bez DPH.

— schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci pod názvem Paměť
v krajině Trojzemí – Obnova a rekonstrukce Kapličky v Uhelné, uza-
vřené mezi městem Hrádek nad Nisou a firmou Jakub Jurek. Předmě-
tem dodatku je specifikace nepředvídatelných víceprací, celková cena
díla bude navýšena o cenu víceprací, tedy o částku 204 803,43 Kč.

— schválila přidělení zakázky Knihovna Hrádek nad Nisou – zajištění TDI
a KOOBOZP firmě IBR Consulting, s. r. o., za celkovou cenu 360 096 Kč
včetně DPH

— schválila přidělení zakázky na zajištění TDI a KOOBOZP na akci Vy-
budování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou firmě Roman Nový –
MANTON, Stráž nad Nisou, za 294 800 Kč bez DPH 

— schválila dodavatele akce Obnova podstávkového domu Koník – 
II. etapa, a to firmu Rekonstrukce a stavby lidové architektury Bc. Ma-
touš Kirschner, Václavice 34, za celkovou cenu 1 337 520,73 Kč vč. DPH

— schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Hrádek nad Nisou –
Multifunkční sportovní hřiště ve Václavicích 2017 uzavřené mezi 
městem Hrádek nad Nisou a firmou Profil Plus, s. r. o. Předmětem 
dodatku je specifikace méně a víceprací, celková cena díla bude 
ponížena o výsledný rozdíl méně prací a víceprací, tedy o částku 
299 072,67 Kč bez DPH.

— schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Stavební úpravy Ruská
vila, uzavřené mezi městem Hrádek nad Nisou a firmou První pod-
ještědská stavební, spol. s r. o. Předmětem dodatku je specifikace 
nepředvídatelných víceprací včetně úpravy celkové ceny díla, na níž
se smluvní strany dohodly s ohledem na chyby a zjištěné nedostatky
v projektové dokumentaci, celková cena díla bude navýšena o cenu
víceprací po odečtení méně prací o 583 013,00 Kč s DPH. Dodatek
řeší prodloužení termínu na 30. 11. 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

2 z radnice



V dubnu byla v Hrádku otevřena Akademie 55+. Po dohodě města Hrá-
dek nad Nisou a Základní umělecké školy v Liberci dostali příležitost 
k uměleckému vzdělávání nejen děti, ale také lidé ve věku nad 55 let.
Otevřeny byly zatím tři obory: dramatický, hudební a největší zájem byl
o výtvarný.

Právě výtvarníci, vedení paní učitelkou Blankou Trnkovou, se nyní 
poprvé pochlubili s tím, co se naučili. Výstava jejich prací je k vidění 

v chodbě v prvním patře městského úřadu. Mezi studenty jsou začáteč-
níci, i lidé, kteří už nějakou dobu malují. Všichni svorně se ale shodují,
že další vzdělávání je pro ně zajímavé. Někteří ocenili výuku nových
technik, jiní naopak od začátku bojovali se základními dovednostmi,
které je potřeba zvládnout. Výuka totiž vychází ze základní umělecké
školy, byť je samozřejmě uzpůsobena dospělým. Ve výtvarném oboru se
navíc vytvořila dobrá parta, takže ani nevadí, že paní učitelka je mladší,
než její žáci.

Akademie 55+ je rozvržena do čtyř let. To, jak bude dále pokračovat,
je závislé na jejím financování. Jak ale na vernisáži prozradil ředitel ZUŠ
Liberec Tomáš Kolafa, na příští rok je zajištěné.

Akademii 55+ se v Hrádku nad Nisou dafií

310. ãíslo, 
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Hrozba ztráty vody: koneãnû 
nastal obrat

Dokončení ze strany 1
Ač polská strana donedávna nepřipouštěla, že by těžba v dole měla vliv
na úroveň podzemní vody, a jedním dechem dodávala, že pokud 
k němu dojde, bude situaci řešit, zástupci regionu tlačili na to, aby se 
situace řešila už teď. „Až tu voda nebude, bylo by pozdě něco řešit. Na
život v oblasti Hrádecka, Chrastavska a Frýdlantska by to mělo nedozírný
vliv. Proto je potřeba situaci řešit dlouho dopředu, připravit se na ni, i za
cenu investic ze strany České republiky a jejich následného kompezo-
vání ze strany Polska. Nemůžeme čekat, až nastane situace, že Václavice
budou několik let bez vody. Jen samotné projektování potrvá několik let,
další roky potom samotná stavba přivaděčů a vodovodů,“ říká Josef Ho-
rinka.

Třetí etapa revitalizace sídliště Liberecká měla původně probíhat opět 
s podporou Ministerstva pro místní rozvoj. Se svou žádostí o dotaci 
ovšem tentokrát město nebylo úspěšné. „I tak jsme se rozhodli další
etapu realizovat, byť v úspornější míře. Největší bolestí sídlišť je nedo -
statek parkovacích míst, protože počet aut se stále zvětšuje,“ vysvětluje
starosta města Josef Horinka.

Nová parkovací stání vzniknou podél spojovací cesty mezi dvěma řa-
dami domů v horní části sídliště. Nedávno vybudovaná podélná parko-
vací stání se změní na příčná. Největší úpravy nyní probíhají v dolní části
sídliště v okolí „parčíku“, kde se opět rozšíří počet parkovacích míst, změní
se kontejnerová stání, přibudou prvky na nedalekém dětském hřišti 
a upraví se i samotný parčík. Nový bude i chodník před samoobsluhou,
který je jako jeden z mála stále původní.

Kosmetické úpravy doznala cesta u horního dětského hřiště. Naopak
z projektu zatím oproti původním plánům nebude realizován chodník
kolem restaurace U Sudu.

„Příští rok se chceme vrátit na sídliště Pod Tratí a na volných a k tomu
účelu vhodných plochách znovu rozšířit počet parkovací stání,“ říká sta-
rosta města Josef Horinka.

Ruská vila se stala chloubou
vstupu do mûsta

Rekonstrukce ještě na jaře zpustlé Ruské vily se blíží ke konci. Kdo přijíždí
do města od Liberce, ji nemůže přehlédnout. Rekonstrukce dala vynik-
nout všem zdobným prvkům fasády. A jak bývá poslední dobou ve
městě zvykem, prvky byly v maximální možné míře zachovány nebo 
nahrazeny ve stejném vzhledu.

Dokončení rekonstrukce se mírně opozdí, protože oproti projektu 
došlo ke změně v nejvyšším podlaží, kde bude nakonec jen jeden byt,
využívající celou plochu podkroví. Přesto by se měli noví nájemníci do
vily stěhovat v průběhu listopadu.

Na sídli‰ti Liberecká probíhá dal‰í etapa 
revitalizace



Kompostujete?
Pár rad, co do kompostu patří…

Jak začít?
Kompost by neměl chybět na žádné zahrádce bez ohledu na její veli-

kost, je to ekologický způsob přeměny organického zahradního mate-
riálu na prvotřídní humus.

Nezáleží na jeho tvaru, ale na čtyřech faktorech: skladbě materiálu,
dostatku vzduchu, teple a vlhkosti.

Při zakládání kompostu začněte s 15cm vrstvou hnědého odpadu 
(větve a papír), na ni přidejte vrstvu listí, zbytků zeleniny a ovoce, vrstvy
hnědého a zeleného odpadu se střídají (pozor ale na jejich poměr!) na
dva až tři díly hnědého připadá jeden díl zeleného.

Kompost udržujeme dostatečně vlhký a občas ho zalijeme, nezane -
dbáme ani jeho vzdušnost a kyprost, promícháme alespoň jednou za
měsíc. Pokud je proces tlení úspěšný, za 8 až 10 týdnů se dočkáte kom-
postu vonícího po lesní půdě, přes zimu se proces pozastavuje, proto
kompost přikryjeme.

Problémy s kompostem
Zapáchá? Na vině je buď špatné složení, nebo nedostatek vzduchu,
zkontrolujte tedy, jestli je kompost provzdušněn, pokud pravidelně 
nepromícháváte, jeho obsah hnije.

Neprobíhá rozklad? Je příliš vysušený, zalijte ho vodou a dodejte mu
dostatek dusíku a zbytků zeleniny a ovoce či posekané trávy.

Co do kompostu patří:
Listí a drobné větve, štěpka, piliny, hobliny, kůra, zbytky ovoce a zele-
niny z kuchyně, slupky citrusových plodů, odkvetlé květiny nenapadené
škůdci, tráva, popel z dřeva, čajové sáčky, káva, skořápky od vajíček, pa-
pírové utěrky a ubrousky.

Co do kompostu nepatří:
Maso, kosti, tuky, plevel a rostliny napadené škůdci, natě z brambor,
pecky z ovoce, kameny, stavební suť, popel z uhlí, plasty, porcelán, kovy
a další nerozložitelné materiály, chemikálie, léky, barvy a trus psů a ko-
ček.

V podkroví radnice probíhá
rekonstrukce

Po rekonstrukci objektu „konírny“ pro potřeby městské policie a jejím
pře stěhování v loňském roce se uvolnily prostory v podkroví radnice.
Právě tady už ale delší dobu úředníci sdíleli malé prostory kanceláří, což
nebylo pohodlné ani pro ně, ale ani pro obyvatele, kteří museli jednat 
o svých záležitostech před několika dalšími lidmi. „Připravili jsme proto
projekt rekonstrukce prostor po městské policii, kam se přestěhovali in-
vestiční technici z odboru investic a správy majetku. O něco se zmenšila
velká zasedací místnost v podkroví, protože zastupitelstva města se už
sedm let konají v multifunkčním centru, a tak tu není potřeba tak velký
prostor. V ušetřeném prostoru vznikla další kancelář odboru investic,“
říká starosta města Josef Horinka.

V celém třetím nadzemním podlaží zároveň probíhá kompletní 
rekonstrukce elektroinstalace. Projektová dokumentace na novou elek-
troinstalaci je přitom připravena pro celou budovu městského úřadu, ale
rekonstrukce bude prováděna po etapách. Začalo se právě v nově bu-
dovaných prostorách a nyní se s pracemi postoupí do dalších kanceláří
odboru investic a poté i stavebního úřadu. Rekonstrukce elektroinstalace
začala v přízemí rekonstrukcí rozvaděče a vytažením nového vedení po
schodišti do dalších pater. Jejich rekonstrukce bude pokračovat v dalších
letech.

Úpravou dispozic v podkroví si stavební úřad polepší zvětšením sta-
vebního archivu. Jeho kapacita, plánovaná při rekonstrukci radnice po
požáru, už nedostačuje. Na rozdíl od jiných písemností se stavební do-
kumentace archivuje navždy. Nové prostory archivu vzniknou úpravou
kanceláře bytového a nebytového hospodářství, která se přestěhuje do
již uvolněných prostor OISM.

Všechny práce probíhají za plného provozu, proto je na místě omluva
všem obyvatelům, kteří na městský úřad přicházejí, za snížený komfort.

Pro radnici se připravuje ještě projekt snížení energetické náročnosti
z Operačního programu Životní prostředí, v rámci kterého by se měl
změnit zdroj tepla. Stávající kotel by byl vyměněn za moderní konden-
zační a zároveň by se změnila otopná soustava, protože na radnici jsou
ještě dosluhující plechové radiátory. Došlo by k zateplení stropu nad
podkrovím a vyměnila by se okna, která jsou zasklena dvojsklem a nově
by byla izolována trojsklem.

Připravuje se rovněž klimatizace podkroví, kde jsou v letních měsících
někdy až nesnesitelné podmínky.

Restaurovaná kaple na Sedle
Jednou z chráněných památek na území města je kaple Nejsvětější Tro-
jice na Horním Sedle. Postavena byla v roce 1739. Po druhé světové válce
chátrala a před zánikem ji v letech 2004–2006 zachránilo Sdružení 
pro záchranu drobných sakrálních památek. Díky podpoře Ministerstva
kultury se v letošním roce podařilo její restaurování, které zahrnovalo
opravu oplechování střešního pláště, očištění a impregnování kamen-
ných prvků, opravu omítky a nové nátěry.

Nové hfii‰tû ve Václavicích
Zcela nové hřiště v lokalitě pod mateřskou školkou vzniká ve Václavicích.
Sloužit bude několika sportům najednou. Na ploše o rozměrech 30 x 16 m
bude vytyčen kurt pro tenis, volejbal, součástí hřiště budou i branky.
Celé hřiště bude oploceno a vybaveno mantinely. 

Oproti původním návrhům bude nakonec hřiště velikostně odpovídat
normám jednotlivých sportů. Vysoutěžený dodavatel prací nabídl cenu
bezmála 2 mil. Kč vč. DPH. Ta bude placena částečně z dotace Minister-
stva vnitra z Programu prevence kriminality (300 tisíc korun). O zbylých
1,7 mil. Kč se podělí rozpočet města a Fond rozvoje Václavic a Uhelné.
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Druhá fotografická soutěž vyhlášená v rámci projektu „Paměť v krajině
Trojzemí“, která probíhala od 1. 5. 2017 do 19. 9. 2017 a v rámci které
bylo úkolem soutěžících vyfotografovat drobné památky v Trojzemí na
téma „Život v neživém“, zná své vítěze.

Do soutěže bylo v průběhu jejího trvání zasláno krásných 31 tematic-
kých fotografií od 11 českých i německých autorů ve dvou soutěžních ka-
tegoriích. Všechny soutěžní fotografie si můžete prohlédnout v prezen taci
či zonerama albu na internetových stránkách pametvkrajinetrojzemi.cz.
Na základě hodnocení všech fotografií odbornou porotou a projektovými
partnery byly vybrány nejlepší fotografie fotosoutěže.

V kategorii mládež byla jedinou odvážnou soutěžící Hana Modrá se
svým snímkem s názvem „Oživení“, který zachycuje detail drobné pa-
mátky ze zdislavského hřbitova. Tento snímek je tak vítězný v kategorii
mládež.

V kategorii dospělých byla za nejhezčí výherní fotografii vybrána 
fotografie „Hnízdečko“ zachycující Boží muka v Hejnicích s ptačím hníz-
dem od autorky Hany Perné.

Druhé místo v kategorii dospělých obsadil snímek Božích muk s Ma-
donou na Staré poutní cestě v Raspenavě pojmenovaný „S děťátkem“
od autorky Evy Modré.

Na třetím místě se pak umístily 3 fotografie se stejným počtem udě-
lených bodů, a to „Okno s růžemi“ historického domku u zámku Lem-
berk od autorky Petry Glaß, snímek „Zvonička“ na hřbitově v Oldřichově
v Hájích od autorky Evy Modré a fotografie božích muk U tří lip v Raspe -
navě s názvem „Neživé v živém“.

Ze všech soutěžních fotografií byly také dále vybrány nejhezčí foto-
grafie pro tvorbu elektronických puzzle. Těmito fotografiemi jsou: 
„Kaplička v Uhelné“ od Hany Perné, „Interiér horského kostelíku v Oj-
bíně“ od Petry Pučalíkové, snímky „Zvonička“ a „S děťátkem“ od Evy
Modré a „Hnízdečko“ od Hany Perné.

Elektronická puzzle budou dostupná na shora uvedených interneto-
vých stránkách lead partnera. Aktuálně si na tomto odkaze můžete slo-
žit elektronické puzzle vytvořené z vítězných a vybraných fotografií první
fotografické soutěže na téma „Drobné památky v zimě“.

Všem výhercům gratulujeme a budeme se těšit na další, v řadě již
třetí fotografickou soutěž, která se bude konat v roce 2018.

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

Aplikace k Îitavské stezce
kultury a památek

Ve čtvrtek 27. července 2017 byla zveřejněna nová aplikace stezky kultury
a památek města Zittau. Aplikace, která byla vytvořena ve spolupráci 
s městem Hrádek nad Nisou a Euroregionem Neisse-Nisa-Nysa, má ná-
vštěvníkům „Žitavské kulturní a historické stezky“ poskytnout možnost
sledování jednotlivých zastavení na chytrém telefonu nebo tabletu a tak
získat na daném místě komplexní informace k jednotlivým památkám.

Aplikace, navržená společností „Agentur av-Studio aus Halle/Saale“
je sestavena a naprogramována jako tzv. Wb-App (webové aplikace), to
znamená, že běží přímo v mobilním prohlížeči konečného uživatele. 
To má tu výhodu, že aplikace může být použita nezávisle na operačním
systému zařízení. Je vyžadováno pouze mobilní datové připojení.

Aplikace je k dispozici prostřednictvím adresy URL www.zittau-tour.de,
může být využita v němčině a češtině. Kromě aplikace byl představen 
i tištěný přehled Žitavské stezky kultury a památek v novém aktualizova-
ném vydání.

V budoucnu by měly být v aplikaci zveřejněny další stezky, jako je
např. „Žitavská stezka legend“.

Aplikace byla vytvořena v rámci Fondu malých projektů Euroregionu
Nisa. Evropský fond pro regionální rozvoj. Program INTERREG V A /
2014–2020.

Druhá fotografická soutûÏ na téma „Îivot 
v neÏivém“ má své vítûze

snímek pojmenovaný „S děťátkem“ od autorky Evy Modré
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Dožínky už neodmyslitelně patří v Hrádku ke konci léta. Letos, pravda,
bez techniky největších hrádeckých zemědělců, kteří se v době jejich ko-
nání ještě starali o to, aby z polí sklidili zbytek letošní úrody. Ta je podle
jejich vyjádření na polích dobrá. Hrádecko totiž patří mezi oblasti, kde
to se suchem není tak zlé. 

Hůře na tom byli letos zahrádkáři. Ti se na dožínkách vždy pyšní nej-
pestřejším stánkem. Letos jim ale příprava výstavy nadělala starosti: delší
zima a poté krupobití se postaraly o to, že i obyčejná jablka se pro leto-
šek stala vzácností. K hrádeckým dožínkám patří i výroba a ochutnávka
másla z minimuzea v Bílém Kostele, stejně jako malá výstava hrádeckých
chovatelů a výrobků z kozí farmy v Oldřichově. Nelze také zapomenout
na soutěž v pití mléka. Vypít půl litru brčkem pod deset sekund chce po-
řádný tah.

Pro děti připravila Společnost pro Lužické hory ekoden, letos zaměřený
hlavně na bylinky. A atrakcí byla jízda na koni nebo na vozíku taženém
pečlivě opraveným traktůrkem.

K dožínkám patří také kulturní program. Jeho závěr letos obstarala 
legenda českého folku: František Nedvěd s kapelou, vedenou synem 
Vojtou. Někteří možná před koncertem neskrývali rozpaky nad touto 
volbou. Ty ale zmizely během prvních písní. Možná je v tom kus nostal-
gie, každopádně půl druhé hodiny písní bratří Nedvědů, mezi kterými
bylo těžké najít nějakou neznámou, bylo na závěr dožínek minimálně
příjemnou vzpomínkou. A pro většinu publika příležitostí si nedvědov-
sky zase jednou zazpívat.

Turistick˘ strom v ulici 
1. máje

Do Hrádku přibyla další turistická zajímavost: Henryho lípa. Strom, který
nebývá v Čechách běžně pěstován, zde v parčíku před bývalým kinem
společnými silami vysadili turisté z Krásné Lípy a polské Lubaně. A proč
právě v Hrádku nad Nisou? To vysvětluje Václav Hieke z klubu českých
turistů v Krásné Lípě: „Letos oslavujeme dvacet let partnerství s našimi
kolegy z Lubaně. Chtěli jsme se společně setkat a i si vytvořit setkávací
místo do budoucna, ale někde na půli cesty mezi našimi městy. Hrádek
to splňuje, navíc je to krásné město. Věříme, že lípa přiláká i další turisty,
protože ti zpravidla podobné zajímavosti vyhledávají.“

A my věříme, že lípu, která bývá spíše ozdobou botanických zahrad 
a její domovinou je Čína, nikdo v parku nezničí a stane se jeho chloubou.

Hrádecké doÏínky
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Od roku 2002 se v Oldřichově-Kopaczówě koná Evropská pouť. Každo-
ročně, s výjimkou roku 2010. Pouť, začínající na mostku přes Oldřichovský
potok, má pokaždé velmi podobný průběh. Kolotoče a stánky s klobásami
tady nenajdete. Po projevech zástupců měst Malého trojúhelníka a pří-
padných hostů se pokládají květiny u pomníku a poté už následuje 
ekumenická bohoslužba v kostele sv. Josefa, zakončená krájením pecnu
chleba a jeho dělením mezi hosty. Přesto se v místě na hranicích každým
rokem sejdou obyvatelé obou obcí, často přijíždějí i někdejší obyvatelé,
připomenout si pohnuté dějiny, současnost i pohled do budoucnosti. 
Ostatně o tom byly i letošní příspěvky hostů Evropské pouti.

Každým rokem se rozšiřuje ovocný sad pod kopaczóvským kostelem.
V dodávání stromků se střídají města Malého trojúhelníka. Letos přišla
řada na Hrádek. V sadu přibyla hrušeň Boscova lahvice.

V Kopaczówû letos pfiibyla hru‰eÀ

Îijeme a tanãíme se sousedy
Po roce jsme se vrátili na místo činu. Großschönau, volejbal, line dance
(řadové tance), Staří známí, Silver Wolves, party. To vše a ještě víc se
spojilo v sobotu 23. září a vznikla tak nezapomenutelná akce, která opět
propojila tanečníky napříč hranicemi. Česko-německý volejbalový turnaj
prověřil sportovní zdatnost tanečníků. Boje byly nekompromisní, silné,
emotivní a zároveň přátelské a veselé.

Vyhlášení výsledků se konalo večer, na následné line dance party. Je-
likož jsme pilně trénovali s našimi německými kamarády, mohli jsme se
letos k hromadnému veselí bez ostychu přidat.

Na oplátku jsme předvedli dvě naše vystoupení. Akce byla podpořena
Evropskou unií. Z fondu pro regionální rozvoj jsme v rámci Euroregionu
Nisa získali dotaci na projekt „Country tance v Trojzemí“. Společným
učením, trénováním a pořádáním akcí tak vznikají příležitosti k setkávání
a komunikaci. Je zajímavé poznávat, jak se žije a tančí „u sousedů“.

Staří Známí
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Teprve v roce 2014 se do vedení ZO Českého zahrádkářského svazu 
v Hrádku postavili noví členové, kteří se rozhodli organizaci zviditelnit.
První problém nastal při sčítání členů, kde z původních 200 zůstalo jen
70. Dalším problémem se stala klubovna, ke které zatím nemáme přís-
tup, jaký bychom potřebovali pro svoji činnost. Po privatizaci osad se má
prostor klubovny stát parkovištěm pro soukromé osoby. Takže jednáme
alespoň o pronájmu daného pozemku.

Nový výbor navázal spolupráci se ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku a po-
máhá učitelům při výuce předmětu práce na pozemku. Žáci se učí zá-
kladům práce na zahrádce, jako je rytí, setí, sázení, řez stromů apod. To,
co se jim povede vypěstovat, pak vystavujeme na našich výstavách.

Naprostá většina členů zatím zůstává věrna klasické činnosti na své
zahrádce a snaží se něco na pozemku vypěstovat, jak se říká odpočívat
v činorodé činnosti. No a závěr sezóny je pak důležitý pro zviditelnění
organizace formou výstavy toho, co se povedlo vypěstovat. Vede ale
stále ovoce, zelenina a květiny. 

Tyto výstavy již pravidelně pořádáme v době dožínek v Hrádku. 
Pestrobarevné stoly na hasičské louce neobejde bez povšimnutí žádný
návštěvník dožínek. Velký zájem bývá tradičně o vázané květiny. 

Po úspěchu v letošním hrádeckém průvodu a dožínkách jsme také 
vystavovali po dohodě se zahrádkáři ZO Frýdlant na jejich osadě Za ne-
mocnicí. Měli jsme možnost porovnat náš a jejich způsob prezentace.
Frýdlantští si spolupráci pochvalovali a my jsme získali cenné zkušenosti.
Problémem byla vzdálenost pro dopravu výpěstků ale i toto se zvládlo 
a všechno se dovezlo v pořádku. 

Další plánovaná výstava nás čekala 7. a 8. října v Žitavě, kam jezdíme
společně s územní radou ČZS z Liberce. Přípravy nám hodně kazilo po-
časí. V rozmočených zahradách jsme těžko sbírali materiál. Ale povedlo
se. Páteční instalace v Lidovém domě v Žitavě nám sice trvala déle, ale
po čtyřech hodinách jsme si s úsměvem vydechli. Na letošní velice 
neúspěšný rok, kdy na jaře byl mráz a při květech pak zima, kdy včely
nemohly opylovat květy téměř u všeho, co na zahradách roste, to byl
úspěch. Pak nám osady přejelo silné krupobití a vůbec jsme nevěděli,
zda se tak zdevastované rostliny ještě zazelenají. Takže nebyla jablka,
hrušky, švestky ani třešně. Dýně a cukety byly samá díra a u květů zůstaly
jenom čisté stonky. Můžeme říci, že dost rostlin se vzmohlo a výsledek byl
viditelný. V Žitavě se na výstavě prezentujeme také klasickým jablkovým
štrúdlem a jablkovým koláčem, které si návštěvníci berou volně na sto-
lech. To jsme letos nemohli vynechat, jen kromě jablek se použily také
cukety. Chvála na výbornou chuť těchto koláčů zněla od každého, kdo
se odvážil ochutnat. Pochvalu vyslovilo i hodně návštěvníků na expozici 
s tím, že Hrádek toho vystavuje víc než organizace ze Žitavy. Bylo pro
nás příjemné slyšet tato slova. 

Po Žitavě nám bylo líto jen tak zlikvidovat produkty a po dohodě 
s p. Štruplem jsme nainstalovali v menším počtu výstavu ještě na pár 
dní v Bráně Trojzemí. 

Předseda ZO ČZS Hrádek nad Nisou Vladimír Béreš

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

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

70 let Josef Fejks, Otakar Klimeš,
Evžen Vaškovič, Jiří Kratochvíl,
Milena Poláková, Miloslav Opluštil

80 let Helga Sekerešová
82 let Vlasta Lopraisová, Michal Buša
83 let Helmut Prchlík, Věra Málková
86 let Josef Petržilka, František Dolenský,

Marie Kolouchová, Jaroslava Brahová
89 let Marie Jurčíková, Rudolf Pařík
92 let Anna Šedivá
97 let Marie Slabá

Monika Korbelářová, 
matrikářka

Hrádeãtí zahrádkáfii zaujali doma, ve Fr˘dlantû
a také v Îitavû
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Pozvánka k sousedÛm
V říjnu už budeme za kulturou opět vyrážet především do koncertních
sálů a divadel. Ne na dlouho, už koncem listopadu nás vylákají ven první
adventní jarmarky. Ještě předtím si ale užijte krásy podzimních barev, do
kterých se halí příroda kolem nás. A nechte se pozvat na některou z akcí,
které pro nás organizátoři na podzimní měsíc nachystali. 

20. říjen – Na stojáka – Kino Varšava Liberec
Populární stand-up comedy show v podání Karla Hynka, Daniela Čecha
a „En.dru“ Havlíka. 
20. říjen – Katapult – Kladivo na život – DK Liberec
Speciální tříhodinový koncert, ve kterém uslyšíte přes 30 písniček jako
průřez 42letou tvorbou legendární skupiny. 
25.–26. říjen – Strašidelná ZOO – ZOO Liberec
Zoo bude otevřená mezi 17. a 21. hodinou. Čekají na vás osvětlené 
expozice, setkání s ošetřovateli u jednotlivých pavilonů, strašidla a ta-
jemné atrakce pro děti i dospělé. 
28. říjen – Halloween na Frýdlantě – zámek Frýdlant
Speciální večerní prohlídka hradu a zámku u příležitosti ukončení turis-
tické sezóny. 
28. říjen – Rozloučení s létem – hrad Trosky
Sváteční den plný sokolnických ukázek, písní flétnového dua a jízd na
koních. 
28.–29. říjen – Pohádkové prohlídky – zámek Sychrov
Hrané prohlídky pro malé i velké. Tentokrát na téma Čert s vodníkem na
zámku. 
31. říjen – Radůza s kapelou – Eurocentrum Jablonec n. N.
Radůza se svou kapelou představí průřez dosavadní tvorbou. Zazní 
nejen písně z posledního alba Marathon – příběh běžce, ale i písničky 
z prvních desek a také ty, které jsou zbrusu nové a na své vydání na no-
siči teprve čekají.
13. listopad – Marcel Zmožek – Společenský sál Chrastava
Panenka z kouta, Čechoslováci, Láska je největší dar, Už mi lásko není 
20 let a další oblíbené hity…
17. listopad – Těla – Bedna klub Liberec
Bedna klub znovu otevírá v nových prostorách…

Věra Baumgartnerová

Tip na v˘let
V říjnovém výletu se podíváme na dvě místa, která mají hodně společ-
ného. Navštívíme dva Obří sudy. Oba se nachází v našem kraji, oba jsou
na turisticky velmi atraktivních místech a vznik jednoho inspiroval vznik
toho druhého. A jak to všechno vlastně bylo?

Obří sud Javorník
V roce 1898 se ve Vídni konala Jubilejní výstava k oslavě 50 let vlády
Františka Josefa I. Na výstavě byl i sud obřích rozměrů, který zde sloužil
jako vinárna. Návštěvníkem výstavy i této vinárny byl Wilhelm Huebel,
hostinský z Dlouhých Mostů u Liberce. Nápad s vinárnou v sudu se mu
zalíbil natolik, že přesvědčil několik svých přátel a po skončení výstavy
sud za 600 zlatých zakoupili, rozebrali a na čtyřech vagónech převezli po
železnici z Vídně do Liberce. Na počátku následujícího roku začal s vý-
stavbou restaurace. Ke slavnostnímu otevření Obřího sudu došlo dne
18. června 1899. Později přibyla i dřevěná rozhledna o výšce 18 metrů.
Během druhé světové války však rozhledna značně utrpěla a musela být
stržena. 

20. září 1974 došlo k požáru, při němž celý objekt včetně Obřího sudu
shořel. Ačkoliv se později několikrát uvažovalo o obnově jak komplexu,
tak rozhledny, dlouhou dobu k němu nedošlo. Kdysi tak oblíbený Obří
sud byl znovu postaven až v létě roku 2011. Jedná se o nepřímou repliku
původního sudu. Při stavbě se vycházelo z plánů starého hotelu. Inte-
 rié ry restaurace i hotelu nejsou podle původní předlohy. To jim ale 
neubírá na zajímavosti. K novému Obřímu sudu se navíc dnes můžete
svézt sedačkovou lanovkou. Dostanete se k ní pohodlně autem z obce
Jeřmanice. Autem ale můžete vyjet až k samotnému sudu. 

Obřím sudem na vrchu Javorníku se nechali inspirovat tvůrci obdob -
né výletní restaurace umístěné na severní straně Jizerských hor, severně
od obce Lázně Libverda.

Obří sud Lázně Libverda
Sud u Lázní Libverdy je celý postavený ze dřeva a otevřen byl na začátku
února 1931. Výstavbu restaurace si objednal Stefan Hausmann, který 
pocházel z nedalekého Přebytku. Během 70. let 20. století prošel rekon-
strukcí, během níž byl celý rozebrán a poté opětovně sestaven. V jeho
útrobách se nachází restaurace i taneční sál. Nábytek je původní. Od
roku 1974, kdy Obří sud na Javorníku vyhořel, až do otevření po jeho
znovupostavení v roce 2011 byla libverdská stavba jedinou takovou 
v celé České republice. V roce 1980 se dokonce dostala do londýnské
publikace Fantastická architektura, kde se objevila mezi díly světových
architektů, například Salvadora Dalí či Antonia Gaudího. Také sem po-
hodlně přijedete autem, a to z obce Lázně Libverda. 

Protože jsou obě místa obklopená nádhernou přírodou a z obou si uži-
jete překrásné výhledy, je teď ideální čas na návštěvu Obřích sudů 
vyrazit. Listy stromů jsou krásně zbarvené a nabízí úchvatnou podíva-
nou.                                                                          

Věra Baumgartnerová
zdroj: obrisud.cz, kudyznudy.cz, wikipedia.cz

Michal Nesvadba dûtem 
nedal vydechnout

Michal Nesvadba zanedlouho slaví své šedesátiny. Při té příležitosti 
objíždí i menší města se svým pořadem Michal je Kvítko. V Hrádku děti
bavil druhou říjnovou neděli. A jak je při jeho pořadech zvykem, celou
hodinu byl v pohybu Michal i děti v hledišti. Ty, které se dostaly na je-
viště, byly odměněny Michalovým výtvorem z barevných lepících pásek.
Ani ostatní ale nepřišly zkrátka. Po skončení pořadu probíhalo fotogra-
fování a podepisování. A tady se dostalo na každého, kdo o to stál.

910. ãíslo, 
fiíjen 2017tip na výlet
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Dlouhodobě pronajmeme restauraci 
v Penzionu Kristýna v rekreačním areálu Kristýna.

Informace: Radek PETR,

mobil: 603 867 576, radek.petr@atlas.cz
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Cviãení Lída na vybíjené
V sobotu 23. 9. se konal v tělocvičně TJ Starý Harcov turnaj ve vybíjené
pro žactvo a dorost. Zúčastnilo se jej také devět mladých sportovců ze
Cvičení Lída. Soupeřili s TJ Zákupy, SK3 Doksy a TJ Starý Harcov. Druž-
stva byla rozdělena do třech kategorií podle ročníku narození.

Hrálo se systémem každý s každým po dobu maximálně osmi minut.
Po ukončení turnaje proběhlo vyhlášení výsledků, na němž všichni

soutěžící obdrželi sladkou odměnu a každé družstvo diplom a pohár. 
V každé kategorii byl také vyhlášen nejlepší střelec vybitých životů, který
obdržel medaili a diplom.

Hrádecké družstvo starších žáků ve složení Jakub Wierzba, Šárka 
Čížová, Sandra Doležalová, Jakub Vích a Rostislav Patočka vybojovalo
druhé místo. Na třetí místě skončilo družstvo, které tvořili Natálie Foř-
tová, Petr Feix, Lukáš Vojáček a Zdeněk Mansfeld.

28. září 2017 se v Hrádku konal 12. ročník časovky do vrchu. Cyklisté při
něm překonávají převýšení mezi areálem Orel a sedlem pod Popovkou.
Paradoxně tak hrádecká časovka do vrchu začíná mírně z kopce, aby až
za mostem přes Nisu závodníci začali zlehka nabírat nadmořskou výšku.
Peklo na trati ale přichází až v Cikánském koutě. Na 6 km cyklisté překo-
nají 270 výškových metrů. Rekord trati je přitom necelých 18 minut,
takže na jeho překonání je potřeba jet opravdu docela svižně, průměrně
to dělá více než 20 km/h. Letos se to nepovedlo nikomu, i když Herbertu
Schwarzovi z Rumburka nechybělo mnoho.

Samozřejmě, že ne všichni účastníci jedou takto rychle. Při závodě
celkem tradičně přeje počasí, a tak se v den státního svátku ke sporto-
vání vyhecují i příležitostní cyklisté. Časovka je pohodový závod pro
všechny, kteří chtějí zjistit, jak na tom jsou. Letos se závodníků sešlo 
35 a bylo mezi nimi i mnoho hrádeckých.

Bûh Hrádek–Îitava
Od roku 1991 se pravidelně v prvním říjnovém víkendu běhá přes bývalý
hartavský hraniční přechod závod, který má jednu zajímavost: místo
startu a cíle se každým rokem střídá mezi Hrádkem nad Nisou a Žitavou.
Letos se tedy běželo už po sedmadvacáté a start vyšel na hrádecké Horní
náměstí. V závodě, který pořádá Atletický klub AC Slovan Liberec, se na
sedmiki lometrové trati utkalo 48 běžců od starších žáků po veterány nad
šede sát let. 

Mezi závodníky se neztratili ani hrádečtí.
V kategorii do 39 let doběhl 3. Tomáš Strnad, poprvé závodící za 

Multisport team, 8. Pavel Mrázek z týmu KSM Hrádek. V kategorii 
věkově vyšší vyhrál Miroslav Daňko z Multisport teamu a třetí doběhl
Václav Janeček z KSM Hrádek. A konečně Petr Strnad bral 8. místo v ka-
tegorii do 59 let.

Dvacítkou do sedla pod Popovkou
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