
Svatá Anna opût shlíÏí na námûstí
Po 72 letech se na Horní náměstí vrátil morový sloup sv. Anny Samotřetí. Po prázdninové instalaci
samotného sloupu a žehnání místa biskupem litoměřickým Janem Baxantem při příležitosti Bartolo-
mějské pouti bylo v pátek 10. listopadu na vrchol dříku umístěno i samotné sousoší sv. Anny Samotřetí.
V HRÁDECKU jsme už o obnově sloupu psali několikrát, ale vzhledem k tomu, že jde o ojedinělou událost
a čas od času se objevují dotazy k obnově památky, věnujeme jí ještě jednou prostor.

Na náměstí se vrátil kus hrádecké historie, dá se říci symbol náměstí. Jedná se sice o repliku původní
památky, ale projekt pro její obnovu vznikal s využitím dobových fotografií, měření a výpočtů, aby se
replika sloupu co nejvíce přiblížila originálu. Nikdo totiž neznal rozměry toho původního, který zmizel
po druhé světové válce. Podobně je to i s textem, umístěným na spodní části sloupu. Je uveden podle
originálu, tedy v němčině, odpovídající době vzniku.

Obnovená památka je dílem akademického sochaře Vojtěcha Míči. Zatímco u pískovcového pod-
stavce a dříku bylo po určení rozměrů z fotografií poměrně jasné i tvarování, v případě sousoší to bylo
jinak. Z žádné z fotografií nebyly patrné úplné detaily. Kromě fotografií tedy přišly na řadu analogické
památky a pak tvořivost a cit sochaře Vojtěcha Míči. Pro úplnost ještě dodejme, že celá památka je zho-
tovena z pískovce ze dvou lokalit – na každou část se svými vlastnostmi více hodí jiný kámen. Zatímco
vlastní sloup je z kamene z Božanova u Broumova, socha vznikla z hořického pískovce.

Sloup sv. Anny Samotřetí byl na Horním náměstí původně vztyčen v roce 1714. Měšťané tím splnili
svůj slib, že sloup postaví po skončení těžkých epidemií, které zasáhly mnoho obyvatel města. Protože
až do roku 1749 náměstím vedla cesta v hlubokém úvoze, byl tehdy ke sloupu zřízen přístup po něko-
lika schodech. Později ještě kolem památky přibyly 4 osmiboké sloupky spojené řetězy, aby se zabrá-
nilo jeho poškozování projíždějícími povozy. Při archeologickém výzkumu v letech 2009–2010 byly
odhaleny základy sloupu s prvním kamenným stupněm a základ jednoho ze sloupků (je k vidění
v Bráně Trojzemí ve vstupní chodbě). Tehdy bylo odhaleno i dláždění původní cesty v úvoze, po scho-
dech ke sloupu ale nezůstaly ani stopy.

Pokračování na straně 12

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 prosincovéhoo čísla je 27. 11. 2017.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 11. 12. 2017.
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Dárky, které nikde
jinde nekoupíte

V neděli 3. 12., když se na Horním
náměstí bude rozsvěcet vánoční
strom, a kdy bude celé vonět svařá-
kem, se můžete zastavit i v Bráně
Trojzemí, kde se uskuteční 2. ruko-
dělný, regionální minitrh. V přízemí
a v prvním patře si můžete od 14 do
18 hodin prohlédnout a zakoupit
výrobky několika tvůrců z Hrádku
a okolí. Někteří se své zálibě věnují
profesionálně, ale většina z nich má
tuto kreativní kratochvíli jako koníčka.

Těšit se můžete na keramiku, floris-
tické vazby, šité věci, hračky, šperky,
netradiční papírnictví a možná i pří-
rodní kosmetiku.

A nesmíme zapomenout ani na
stánek Ostrova života v Horní části
náměstí hned vedle stromu, který je už
tradičně plný dobrot a výrobků od
zručných příznivců sdružení. Koupí
výrobku v tomto stánku navíc přispě-
jete na dobrou věc.

Přijďte nakoupit a udělat svým blíz-
kým radost originálním dárkem od
srdce, dárkem s příběhem.

V listopadovém čísle:

— Rozhovor s M. Faltusem
— 28. říjen v Hrádku n. N.
— Svatomartinský průvod
— Tip na výlet
— Hrádečtí chovatelé
— Kulturní kalendář
— Ruská vila

Příloha: Železnice II. díl



Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1177..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
17. schůze rady města v roce 2017, konaná dne 18. října, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila přijetí účelového finančního příspěvku ve výši 67 000 Kč 

z Ministerstva kultury, programu Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, na obnovu nemovité
kulturní památky – kaple na Horním Sedle

— schválila přidělení zakázky na opravu hasičského vozidla CAS 32T 815
firmě THT Polička, s. r. o., za nabídkovou cenu 430 000 Kč vč. DPH 

— vzala na vědomí postup pro zadávání veřejných zakázek malého roz-
sahu a uzavření objednávky s paní Mgr. MgA. et MgA. Jiřinou Vávro-
vou, Oldřichov v Hájích za účelem zpracování kroniky města Hrádek
nad Nisou pro rok 2017

— neschválila poskytnutí daru Domovu důchodců Český Dub, a uložila
vedoucí správního a sociálního odboru zahrnout příspěvek tomuto
zařízení do rozpočtu na rok 2018

— schválila poskytnutí daru ve výši 10 000 Kč Mateřské škole Oldřichov-
ská na provoz logopedické poradny

— jmenovala členem sociální a bytové komise Davida Paseku, a to s účin-
ností od 20. 10. 2017

— rozhodla o přidělení veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Hrádek nad Nisou, mobilita – Kulturní dům, odstranění bariér“ 
Miroslavu Hochmanovi, Hrádek nad Nisou s celkovou nabídkovou 
cenou 7 247 900 včetně DPH

— schválila dodavatele veřejné zakázky Vybudování dětské skupiny 
v Hrádku nad Nisou – stavba, a to firmu Miroslav Hochman, Hrádek
nad Nisou – Dolní Sedlo za celkovou cenu 6 743 814 Kč vč. DPH 21 % 

— schválila Závazný pokyn města Hrádek nad Nisou o stanovení způ-
sobu a příjmu odpadů od občanů města Hrádku nad Nisou, které 
mohou předat ve sběrném dvoře společnosti Severočeské komunální
služby, Provozovna Hrádek nad Nisou v ulici Žitavská bezplatně, nebo
za úplatu, a to od 1. 1. 2018

— schválila ceník a rozvrh městského kluziště na sezonu 11. 2017 / 3. 2018 
— vzala na vědomí rezignaci Ing. Milana Rady na funkci vedoucího Od-

boru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Hrádek nad
Nisou, a to k datu 31. 10. 2017, vzala na vědomí informaci tajemníka
městského úřadu o pověření paní Bc. Ilony Liškové k vedení a řízení
Odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Hrádek
nad Nisou, a dále pak zprávu o personálním vývoji a obsazení tohoto
odboru.

1122..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
12. mimořádná schůze rady města v roce 2017, konaná dne 25. října,
se zabývala těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí nabídky podané na opravu přístupové komunikace

p. p. č. 493/1 k. ú. Hrádek n. N. – kolem Azylu a schválila firmu Eu-
rovia CS, schválila provedení opravy v rámci projektu Mikroregionu
Hrádecko-Chrastavsko s názvem „Obnova a rozvoj obecní infrastruk -
tury na území mikroregionu“, a vzala na vědomí, že mikroregion 
obdržel dotaci na uvedený projekt od Libereckého kraje.

1188..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
18. schůze rady města v roce 2017, konaná dne 1. listopadu, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila dodavatele veřejné zakázky Inovace výzbroje MP Hrádek

nad Nisou, a to firmu ARMY ARMS, s. r. o., Liberec za cenu nákupu
nových zbraní ve výši 93 800 Kč, pořízení konverze na zbraň ve výši
6 900 Kč a odpočtu za odkup starých zbraní ve výši 17 500 Kč dle
podané nabídky. Celková cena po odkoupení starých pistolí a včetně
konverze na Glock činí 83 200 Kč s DPH.

— schválila přijetí dotace z Ministerstva vnitra, programu Podpora 
prevence kriminality na projekt „Hrádek nad Nisou – Multifunkční
sportovní hřiště ve Václavicích 2017“ ve výši 270 000 Kč a zajištěném
spolufinancování ve výši 1 760 938,14 Kč 

— schválila přijetí dotace z Ministerstva vnitra, programu Podpora 
prevence kriminality na projekt „Hrádek nad Nisou – technické zhod-
nocení MKDS na náměstí 2017“ ve výši 280 000 Kč a zajištěném 
spolufinancování ve výši 169 432,72 Kč 

— schválila přijetí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Pro-
gramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty na projekt „Život 
v korunách stromů“ ve výši 34 000 Kč a zajištěném spolufinancování
ve výši 34 000 Kč 

— schválila přidělení zakázky Provedení technického dozoru investora
a koordinátora BOZP v rámci stavby Hrádek nad Nisou, mobilita – Kul-
turní dům, odstranění bariér firmě IBR Consulting, s. r. o., Praha 9, 
s nejnižší podanou nabídkovou cenou 264 070,40 Kč včetně DPH 

— schválila dodatek č. 2 ke smlouvě na akci pod názvem Paměť v kra-
jině Trojzemí, Rekonstrukce kamenného sloupu se sousoším sv. Anny
Samotřetí v Hrádku nad Nisou. Předmětem dodatku je specifikace
méněprací ve výši 109 296,71 Kč s DPH, o které bude ponížena cel-
ková cena díla.

— schválila nejvhodnější cenovou nabídku na opravu střechy tribuny
na stadionu v Doníně od firmy Michal Raichl, Hrádek nad Nisou, za
celkovou nabídkovou cenu 268 265 Kč včetně DPH.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
88..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
8. zastupitelstva města v roce 2017, konané dne 25. října, se zabývalo
těmito záležitostmi:
— schválilo udělení Ceny Města Hrádek nad Nisou Ing. Milanu Faltu-

sovi, Mgr. Václavu Havlovi a Mgr. Zdeně Vachkové
— schválilo změnu rozpočtu města 2017 č. 8 ve výši 8 453 024,18 Kč.

Rozpočet města po 8. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový
objem příjmů částkou 145 285 745,98 Kč, celkový objem výdajů část-
kou 263 654 193,74 Kč a salda ve výši 118 368 447,76 Kč ve třídě 
financování.

— vzalo na vědomí Zápis z jednání Fondu rozvoje Václavic a Uhelné ze
dne 16. 10. 2017 a schválilo uvolnění finančních prostředků z účtu
FRVU ve výši 247 812 Kč na financování víceprací projektu Paměť 
v krajině Trojzemí – Obnova a rekonstrukce kaple Uhelná.

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

Nová legislativa omezí 
hazard ve mûstech

Téma hazardu je citlivé. Jedni by jej šmahem zakázali, jiní po zkušenos-
tech z jiných měst takový krok nepodporují. Nicméně od 1. ledna začíná
účinnost nové legislativy týkající se hazardu, která jej značně omezí. Díky
ní budou jasně vymezeny podmínky pro tzv. kamenné herny. Stanovují
například jejich minimální velikost, nebo nutnost mít samostatný přístup.
To kromě jiného znamená, že výherní hrací automaty nebudou moci být
součástí restaurace, baru nebo sázkové kanceláře. Na základě této nové
legislativy se zastupitelstvo města rozhodlo prozatím hazard ve městě více
neomezovat další vyhláškou. Stále platí, že herny v Hrádku nemohou
být uvnitř městské památkové zóny, tedy v samotném centru města. 

Zákon samotný zavádí poměrně velkou regulaci. Jednou z podmínek
je například to, že v herním prostoru musí být alespoň 15 automatů a je
v něm povinný kamerový systém. Samozřejmostí je zákaz vstupu hráčů
do 18 let. 

Úplný zákaz hazardu v jiných městech vedl zpravidla ke vzniku čer-
ných heren, jejichž kontrola je velmi složitá. „Nejsme proto v tuto chvíli
pro úplný zákaz heren ve městě, nicméně v přechodném období bude -
me sledovat, co nový zákon přinese a jsme připraveni se k tématu vrátit,“
říká starosta města Josef Horinka.
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Orkán Herwart zamûstnal
hasiãe

Velké poděkování patří všem hrádeckým i sedelským hasičům, kteří 
strávili neděli 29. října při odstraňování následků silného větru. Orkán
Herwart sice v našem kraji neřádil tolik jako Kyrill v roce 2007, ale i tak
zaměstnal v Hrádku více než 15 hasičů. Během dopoledne v neděli 
29. října vyjížděli k 11 událostem v Hrádku a okolí. Spolu s nimi zasaho-
vali v jednom případě i hasiči z Dolního Sedla. Téměř u všech událostí
spolupracovali i strážníci městské policie. 

V deseti případech šlo o výjezdy k popadaným stromům – nejen přes
komunikace, ale i na různé objekty nebo vedení nízkého napětí. Jelikož
vítr přinesl i silné srážky, bylo potřeba vyčistit propustek v Oldřichově na
Hranicích, do kterého stéká voda ze silnice I/35. Nisa se tentokrát 
dostala jen na 146 cm, nedosáhla tedy ani prvního povodňového stupně.
Hrádek nad Nisou měl i relativní štěstí na výpadky elektrické energie,
které se jej dotkly jen minimálně a jen v některých částech.

Pfiipravuje se rozsáhlá 
rekonstrukce vlakového

nádraÏí
Stav vlakového nádraží netěší nejen obyvatele města, využívající vlako-
vého spojení s Libercem a Varnsdorfem, ale je i vizitkou města, kterou si
nutně dělají přijíždějící turisté. Ponechme nyní stranou, co k němu vedlo.
Vypadá to totiž, že se po dlouhých jednáních začíná vyjasňovat. Na 
zasedání zastupitelstva města představil starosta města Josef Horinka
studii, podle které začne za tři roky rozsáhlá rekonstrukce, která se bude
týkat celého areálu železniční stanice v Hrádku.

Začněme železničním přejezdem na Liberecké ulici. Rekonstrukce by
měla zahrnovat zrušení podchodu u přejezdu. Zmizí nadzemní části 
a místo nich se v těchto místech prodlouží chodníky. Podchod totiž
svému účelu příliš neslouží, což je nejlépe vidět ve chvíli, kdy jsou sta-
žené závory a většina lidí raději čeká, až se zase zvednou. 

Samotný přejezd by měl být osazen automatickými závorami. Příno-
sem budou hlavně pro řidiče. Vzhledem k tomu, že budou spínat až když
vlak bude blíže k Hrádku, než je tomu doposud, zmenší se doba čekání
u přejezdu. Zároveň se dvoukolejný přejezd bude redukovat na jedno-
kolejný a další dělení kolejí bude až v areálu nádraží. Tím pádem se
bude bourat i hradlo u přejezdu, které v případě úplné automatizace
přejezdu nebude potřeba. 

„Kompletní rekonstrukcí projde i nástupiště. Zrušen bude podchod 
z nádražní budovy a vznikne nový, který nástupiště propojí přímo s auto-
busovým terminálem. Ten bude bezbariérový, tedy vybavený výtahem.
K první koleji se bude navíc přicházet rovnou z terminálu, čili si cestující
v jednom směru jízdy ušetří cestu podchodem. Rekonstrukce řeší i za-
střešení nástupiště,“ popisuje Josef Horinka další přínos pro cestující.

Změnou projde i dispozice samotného nádraží. Jeho veřejná část
bude blíže terminálu, tedy v místech někdejší trafiky. Tam vznikne nové
sociální zázemí pro cestující. V těchto místech bude i zázemí obsluhy
trati. V části, která je dnes veřejná, se počítá s prostory pro dopravce, 
kterým je na trati momentálně společnost Vogtlandbahn-GmbH, provo-
zující vlaky Trilex.

Zlepšení se dočká i přístup k nádraží, protože projekt rekonstrukce
počítá s vybudováním dvou chodníků. Jednoho směrem k ulici Liberecká
mezi kolejištěm a bývalou celnicí s odbočkou k Penny marketu u pře-
jezdu. V druhém směru je plánováno propojení nádraží s Husovou ulicí
u viaduktu přes pozemek Policie ČR s tím, že by se tím zlepšil přístup 
na ulici Oldřichovská, kam si dnes většina cestujících zkracuje cestu přes
kolejiště.

A konečně je součástí studie i rekonstrukce viaduktu.
Uskutečnění studie je plánováno na rok 2020.

Nové povrchy v ulicích mûsta
Po rekonstrukci vodovodu a položení nové kanalizace v ulici K Bytovkám
se v listopadu dostala rekonstrukce ulice do svého závěru položením no-
vého povrchu. Po rekonstrukci kanalizace, vodovodu a části plynovodu
má nový povrch také ulice Zahradní.

Od Nového roku bude 
regulován pfiíjem 

velkoobjemového odpadu
Vzhledem k neustále se zvyšujícímu množství odevzdávaného velkoob-
jemového odpadu se město rozhodlo přistoupit k přijetí závazného
předpisu, který toto množství od 1. ledna 2018 omezuje. Nejen Hrádek
nad Nisou se totiž potýká s tím, že se zvětšuje množství likvidovaného
odpadu. Svůj podíl na tom má fakt, že s rostoucí ekonomikou a klesající
nezaměstnaností lidé začali více utrácet i za vybavení domácností. Velkou
část odpadu dle zkušenosti totiž tvoří použitý nábytek, koberce a další
podlahové krytiny.

Od Nového roku bude mít každá fyzická osoba s trvalým pobytem 
v Hrádku nad Nisou, která řádně platí poplatek za odvoz a zneškodnění
směsného komunálního odpadu, včetně osob starších 15 let žijících ve
společné domácnosti, nárok na bezplatné odložení 500 kg velkoobje-
mového odpadu na osobu a rok ve sběrném dvoře na Žitavské ulici.

Tento limit se vztahuje pouze na velkoobjemový odpad, který nemůže
být kvůli rozměrům uložen do běžných nádob. Tedy koberce, lina, náby-
tek. Každá osoba může nadále bezplatně odevzdat 4 pneumatiky ročně.

Naopak se do limitu 500 kg nepočítá odpad ze zeleně. Jeho ode vzdá-
vání není nijak omezeno. Nadále se zdarma vybírají i nebezpečné 
odpady, jako jsou barvy, oleje, baterie, chemikálie apod., veškeré elek-
trospotřebiče v kompletním stavu, tříděný odpad (plasty, kovy, papír,
textil). V platnosti zůstává pravidlo, že za stavební odpad se platí dle 
ceníku. Stejně tak bude dle ceníku zpoplatněn velkoobjemový odpad
nad limit 500 kg.

Po příjezdu do sběrného dvora se občan musí obsluze prokázat ob-
čanským průkazem, obsluha poté zaeviduje jméno, příjmení, bydliště,
druh odevzdaného odpadu a jeho množství. V případě, že k odevzdání
dojde za úplatu, je obsluhou vydán doklad o zaplacení.
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Ing. Milan Faltus byl starostou města v letech 1992–2002. V době jeho
působení ve funkci starosty ve městě byla vybudována řada staveb,
které mu do té doby chyběly. O letech devadesátých, ale nejen o nich,
jsme si s Ing. Faltusem povídali krátce poté co převzal Cenu města Hrá-
dek nad Nisou.

Jako dlouholetého bývalého starostu vás zná asi každý obyva-
tel města. Jak dlouho ale v Hrádku žijete? 
Narodil jsem se v roce 1937 ve východních Čechách ve vesnici Čestice nad
Orlicí. Prožil jsem tam celou válku a začal jsem tam chodit do školy. Táta
byl zaměstnancem železnic a jako výpravčí nebyl nikam odsunut, protože
provoz vlaků musel být zajištěn i za války. Čestice byla vesnice, ale otec
službu vykonával ve velkých stanicích v okolí, v Častolovicích, Týništi 
a podobně. Po skončení druhé světové války byl jako železničář přeložen
do Hrádku nad Nisou, přišel sem v červenci 1945 a my s matkou jsme se
za ním nastěhovali někdy v listopadu. Vánoce v roce 1945 jsem trávil už 
v Hrádku. Nejdříve jsme bydleli v domečku pod nádražím, kde jsme měli
jednu místnost, a v průběhu let 1946–47 rodiče zakoupili dům, ve kterém
žiji dodnes. 

V Hrádku jsem absolvoval základní školu. Nejdříve jsem chodil do
dnešní Masarykovy dole pod poštou, protože na škole pod nádražím byla
v letech 1945–46 posádka pohraniční stráže. Do šesté třídy už jsem cho-
dil do dnešní ZŠ Lidická. Pak jsem uspěl u přijímacích zkoušek na gym-
názium v Liberci, kde jsem studoval v letech 1952–55. Po maturitě jsem
po vzoru otce šel studovat na čerstvě vzniklou Vysokou školu železniční,
později přejmenovanou na dopravní. Zpočátku byla v pražském Karlíně
a pak se stěhovala do Žiliny. Stal se ze mě dopravní inženýr přes silniční
a železniční stavby. Promoval jsem v roce 1960 a první místo jsem dostal
v Karlových Varech na traťovou distanci. Asi po půl roce jsem se vrátil do
Hrádku. Místo jsem získal v tehdy nově vzniklém Hutním projektu v Liberci.
Tam jsem působil tři roky. Projektovali jsme hutní provozy pro Ostravsko
a já jsem se zabýval statikou stavebních konstrukcí. V rámci republikové
změny byl Hutní projekt v Liberci zrušen a v té době vznikl Silniční 
investorský útvar (SIU), kam jsem jako silničář nastoupil a strávil tam dal-
ších 25 let. Nejdříve jako stavební dozor a posléze jako dokumentátor –
– přípravář. Odešel jsem odtud až v roce 1987, protože matka zemřela 
a měl jsem pocit, že bych se měl více starat o otce, který zůstal sám. Na-
stoupil jsem na Státní statek do Hrádku, kde jsem pracoval jako investiční
náměstek. Tam jsem působil do roku 1990, kdy jsem uspěl v komunálních
volbách a nastoupil jsem na radnici.

Tím, že jsem do té doby většinu života působil mimo Hrádek, a ačko-
liv jsem v něm bydlel, tak v podstatě jen přespával, tak jsem tady ztratil
kontakty, které jsem míval jako dítě školou povinné. Spolužáci za tu dobu
navazovali i pracovní kontakty, což mi chybělo. Zpočátku jsem se proto na
radnici potýkal i s jakousi nedůvěrou. Začátky pro mě byly, dá se říci, i do-
cela těžké. Když jsem uspěl v komunálních volbách, tak jsem si netroufal
na žádnou funkci, ale doporučil mě tehdy Josef Čermák, který věděl, že 
se stavbám věnuji. Zájem o post měl tehdy i Karel Hrdý. A jelikož post zá-
stupce starosty většinou byl spojen se stavbami, stal jsem se v roce 1991

zástupcem starosty. Tehdy byl ještě volen i tajemník, tím se po volbách
stal Jan Sladký. Podařilo se mi navázat výborné kontakty s tehdejším sta-
rostou Žitavy Jürgenem Klossem. 
Co vás vedlo k tomu, že jste se v roce 1990 nechal napsat na
kandidátku Občanského fóra?
V osmdesátých letech jsem žil v Hrádku s rodiči. Matka zemřela v roce
1986 a osamělý otec potřeboval pomoc. To byl důvod, proč jsem změnil
zaměstnání, abych byl více v Hrádku. O politiku jsem se vždycky zajímal,
i v předchozím zaměstnání. V roce 1968 jsem byl předsedou závodního
výboru a jako mladý ambiciózní chlap jsem byl atmosférou v roce 1968
inspirován, odmítl jsem nabídku členství v KSČ, což mi později bylo při-
pomínáno, samozřejmě ne v dobrém. Připouštím, že jsem ze svého pů-
sobení v roce 1968 měl nějaké problémy. Když se v roce 1989 otevřela
možnost, zúčastňoval jsem se různých shromáždění. Na státní statek byla
v té době spousta kritiky, takže jsem na nich některé kroky hájil. Když jsem
dostal nabídku na kandidátku, přijal jsem ji. Neskončil jsem nijak zářivě,
asi na 15. místě. Občanské fórum ale volby v Hrádku vyhrálo a nakonec
jsme se dohodli na obsazení postů tak, jak jsem už řekl.
O Hrádku se někdy říká, že do sametové revoluce byl městem
na konci světa, kdežto po otevření hranic se stal postupně brá-
nou do Evropy. Vnímáte to tak? Co podle vás nejvíce svědčilo 
o tom, že Hrádek byl na konci světa?
Už jen to, že silnice, která vedla z Bílého Kostela do Hrádku, byla silnicí
druhé třídy. Podle toho probíhala údržba i opravy silnice. Přednost měl
hlavní tah směrem na Děčín. Úsek do Hrádku byl vždycky v hrozném
stavu, špatná byla i zimní údržba. A ještě vnímám jeden moment jako zá-
sadní. Ještě na přelomu minulé éry to jeden čas vypadalo, že Hrádek jako
město bude zrušen a bude se tu těžit uhlí. Pod Hrádkem je údajně uhlí
vyšší kvality než lignit. Od roku 1988 do roku 1992 toto bylo velmi fre-
kventované téma. Největší ložisko mělo být pod gumovkou, která tehdy
byla na vrcholu své éry. Při své činnosti na Silničním investorském útvaru
jsem zastupoval hlavně okresy Ústí nad Labem, Teplice, Most, takže jsem
přišel často na jednání s těžaři. A v té problematice těžby jsem se doká-
zal zorientovat. Tehdejší tajemník Zdeněk Janata mě bral na pracovní 
jednání, kde se setkávali ředitelé jednotlivých podniků a debatovali, jak se
k tomuto problému postavit. Při těchto debatách jsem se seznámil s před-
sedou Obvodního báňského úřadu Daliborem Hampejzem. Tento úřad
měl co do činění i s Hrádkem, protože se tu těžil písek. Protože město bylo
potřeba rozvíjet, chtěli jsme aby padlo rozhodnutí, které části města jsou
ohrožené případnou těžbou a které se uvolní pro rozvoj města. Ve zrušení
stavební uzávěry, která padla v roce 1992, se tehdy hodně angažoval i Ka-
rel Hrdý, který měl vystudovanou Vysokou školu báňskou v Ostravě.
Co vy dnes spatřujete jako zásadní, co se podařilo vybudovat
za vašeho starostování v Hrádku?
Jako naprostou prioritu jsem viděl otevření hranice. Myslím, že jsem o to
usiloval opravdu hodně. Na první návštěvu, kterou jsme s Karlem Hrdým
udělali v sousední Žitavě, jsme museli ujet nějakých 60 nebo 70 km, 
a přitom jsme se celou dobu dívali na naše pole a na naše fabriky. Druhá
věc, o kterou jsem se snažil, bylo vylepšení silničního spojení. A nešlo jen

Rozhovor s Milanem Faltusem o cestû
z konce svûta
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o vylepšení povrchu, ale především o přečíslování silnic. Silnice I/13 vedla
na Děčín, silnice I/35 pokračovala z Hradce Králové a Liberce na Frýdlant.
Tady hodně pomohly mé konexe, které jsem měl z dob své silničářské 
činnosti. Protože v posledních letech mého působení na SIU jsme dávali
dohromady pětiletkové plány rozvoje dopravy. To, že dnes má Liberec 
takové spojení na Prahu, bylo i díky tomu, že jsme mohli být při tom. Je
to možná malichernost, ale slovo Liberec se v názvech staveb nesmělo moc
objevovat, protože se do té doby objevovalo často. Při schvalování na KNV
proto z názvů úseků plánovaných silnic Liberec naoko vypadl, byl nahra-
zen třeba Machnínem. Tím byla dána zelená úsekům, ze kterých těžíme
dodnes. Mimochodem, už v roce 1968 se připravovala varianta silničního
spojení na Žitavu. Ono přečíslování silnic v devadesátých letech pomohlo
jednak údržbě silnic, ale také plánování dalších staveb. Ať už šlo o úseky
Liberec–Chrastava, Chrastava – Bílý Kostel.

Víte, ono dostat město na konci světa do popředí, aby se o něm vědělo
i na místech, kde tečou peníze, nebylo úplně jednoduché a stálo to dost
práce. Dnes už se o tom tolik nemluví, ale peníze na velké stavby zprvu
přicházely skrze Euroregion Nisa. A k tomu fungoval ještě i Fond malých
projektů na různá setkání. Dokonce bych řekl možná kacířskou myšlenku,
že dnešní Starostové možná jako politické hnutí mají zárodky v Eurore-
gionu Nisa, protože ti starostové se tady scházeli na valných hromadách,
na radách Euroregionu. Někteří jsou dnes poslanci nebo senátory.

Jako další velice důležitou věc vidím vybudování vodovodů a realizaci
plynofikace ve městě. V té době byla vodovodní síť velkým problémem,
plyn byl přiveden jen do některých částí města. Stavbu čistírny odpad-
ních vod se podařilo realizovat také díky známostem, které jsme měli 
ve vztahu k orgánům, které rozhodovaly o toku peněz. Bylo potřeba se
neustále připomínat na ministerstvech, což mě naučil první přednosta
Okresního úřadu Jaroslav Mráz. Hrádecká čistírna se stavěla díky velkému
grantu z programu Phare.
V devadesátých letech se v Hrádku hodně stavělo. Vyrostlo ně-
kolik bytových domů, na druhou stranu se privatizoval bytový
fond.
Je pravda, že se rekonstruovaly domy za Pragovkou, jedna budova Azylu
a stavěly se i novostavby. Tehdy jsme měli něco jako bytový odbor, který
měl na starosti správu bytového fondu. Nám ale od začátku bylo jasné,
že to ti lidé nestíhali, nota bene aby začali realizovat výstavbu potřebných
nových bytů. Tak se zrodila myšlenka privatizace bytů. Vím, že mi to řada
občanů dává za vinu, že jsem byl ten, který byty přihrál SHS. Což není
úplně pravda, zorganizoval to tehdejší místostarosta František Špalek. Je
pravda, že jsem to přikryl. Ale myšlenka byla taková, že proč to má dělat
5 nebo 6 lidí za peníze města, když můžeme spolupracovat s firmou, která
se o tu problematiku postará. Ano, z dnešního hlediska jsem razil ab-
surdní myšlenku. SHS tehdy zaměstnávala asi 200 lidí. Myšlenka byla ta-
ková, že s ní uděláme seskupení, firma se bude o ty domy starat, my jako
město budeme mít možnost byty obsazovat a oni během zimy, kdy se
venku moc nestaví, budou mít zajištěnou práci uvnitř budov. Dokonce
jsem na toto téma měl řadu přednášek. Chápu ale, že dnes to je absurdní.
My jsme se ale nemuseli starat o bytový fond a byty k dispozici byly. To
byla ta hlavní myšlenka.
Tím, že jste v Hrádku žil od roku 1945, jste mě přivedl k otázce:
Jak se z Hrádku stávalo město na konci světa? Co třeba vám nej-
více chybělo před sametovou revolucí?

Hrádek byl vždy průmyslové město. Byla tady řada fungujících fabrik. 
I statek byl velký zaměstnavatel, měl okolo 700 zaměstnanců a staral se 
o polnosti až do Žibřidic. Vlastnil také velkou spoustu bytového fondu.
Hrádek žil takovým klidným životem. Rozhodně z dnešního pohledu. Lidé
šli v šest do práce, po druhé hodině z práce, cestou si nakoupili a nikam
se moc nehrnuli. Pravda je, že třeba zásobování nefungovalo úplně dobře. 

V té době se podařilo postavit nové ředitelství statku na místě dnešního
Penny. Investiční výstavba byla do té doby na statku úplnou popelkou.
Tím, že jsem byl investiční technik, rád jsem se ujal této problematiky. 
A upřímně řečeno, za mého působení se třeba na hospodářství Václavice
postavil seník, několik komunikací dostalo živičný povrch, protože do té
doby člověk musel mít v autě holinky, když jel na statek. Využil jsem tam
svých zkušeností, že kromě oficiálních zakázek, které byly na silniční síti,
se dalo leccos vylepšit. Protože ty investiční peníze v zemědělství byly.
Dokonce jsme byli hodnoceni podle toho, kolik jsme proinvestovali. Sta-
vělo se i na statku v Doníně.  
Vaší zásluhou v Hrádku nad Nisou doteď působí Marek Řehá-
ček a Petr Ferdyš Polda, autoři mnoha knih. V Hrádku díky vám
začínali. Jak k tomu došlo?
Nejdříve jsem poznal Ferdyše. Stalo se to díky mým vyženěným dcerám.
Jsem podruhé ženatý a moje vyženěná dcera Martina je manželkou Pavla
Michala, tehdy vedoucího turistického oddílu Kletr. Jak šla doba, Martina
dospívala a jednoho dne začala s Pavlem Michalem chodit. V Kletru pů-
sobil i Ferdyš, kterého jsem potkal na některé z akcí. Ferdyš se kamarádil
s Markem, tehdy studujícím. Jednoho dne mi ukázali nějaké Markovy texty
a Ferdyšovy kresby. Marek tehdy brigádničil. Třeba tak, že kopal kanali-
zaci v Pražské ulici v Liberci. A tak jsem autorské dvojici nabídl, jestli 
nechtějí vydat první knihu pro Hrádek. To byly Obrázky z minulosti. Násle -
dovaly přílohy v HRÁDECKU, další brožura a pak velká kniha Hrádecko –
krajina na Nise. A jak je vidět podle nové knihy o Hrádku, spolupráce trvá
dodnes.
Má poslední otázka. V zastupitelstvu města jste byl do roku
2006. Čím se zabýváte posledních 11 let?
Do roku 2011 jsem jako živnostník dělal inženýrskou činnost pro stavby.
Pro řadu obecních úřadů jsem dělal stavební dozor nebo přípravu silnič-
ních staveb. Do té doby to fungovalo. Zajišťoval jsem stavby i pro SSŽ, 
Eurovii. Dnes už je ale jiná situace. Na radnicích už jsou lidé, na které 
nemám vazby, změnila se legislativa. Nemyslím si, že je v pořádku vše
soutěžit ve výběrovém řízení na nejnižší cenu, ale taková je realita. Firmy
si s nižší požadovanou cenou poradí, ale na úkor kvality. 
Pane inženýre, vy pořád pracujete. Položím tedy ještě jednu po-
slední otázku. Já jsem si myslel, že mi řeknete, že doma třídíte
sbírku známek, honíte se za motýly nebo trávíte čas s vnoučaty.
Tedy, jak trávíte volný čas?
Ne, ne, nic takového. Musím říci, že se flákám. Mám staré psy, dokud byli
při síle, chodili jsme na procházky. Dnes už jim je 13, musím je nějakým
způsobem hlídat, protože pes má hrabavé tendence. A moje žena má za-
hrádku a to se neslučuje se zálibou toho pejska. Takže když bylo teplo,
hlídal jsem je venku a třeba jsem si četl. Teď, když je zima, sedávám s nimi
v garáži a snažím se jim ty poslední měsíce života zpříjemnit. Jak se zvy-
šuje věk, tak některé věci už nemůžete dělat. Mně je 80 a půl. Tak do 75
to byla pohoda. Jezdili jsme lyžovat, ale dneska už to nejde. Takže kou-
kám na televizi, čtu a věnuji se psům.
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Oslava Dne vzniku samostatného československého státu začíná v Hrádku
každoročně u pomníku ve Školní ulici. Starosta města Josef Horinka tam
připomněl blížící se sté narozeniny našeho státu. Zaznělo i několik citátů
T. G. Masaryka o potřebě aktivních a odpovědných občanů a přenesení
těchto myšlenek zakladatele státu do současnosti.

Přítomní obyvatelé města poté přešli od ZŠ Lidická na nároží Nád-
ražní a Žitavské ulice, kde proběhlo žehnání přestěhované a opravené
Grösselovy kaple. 

Od roku 2005 město uděluje 28. října Cenu města osobnostem za
dlouholetou činnost pro město a jeho obyvatele. K 30 jménům letos při-
byla další tři.

Mgr. Zdena Vachková 
Mgr. Zdena Vachková je oceněna za celoživotní práci v oblasti školství 
a vzdělávání. Na Hrádecku začala učit v roce 1981, tehdy ještě ve škole
ve Václavicích. Základní škola ve Václavicích byla ale po čtyřech letech
zrušena. Tehdy paní učitelka Vachková začala učit v základní škole v Do-
níně, kde vyučuje dodnes. 

Přestože ocenění paní Vachkové bylo uděleno především za práci 
odvedenou při vzdělávání našich dětí, rád bych zmínil i její aktivitu 
v hrádecké základní organizaci Klubu českých turistů. Vede ji více než 
třicet let. Stejně tak je hlavní organizátorkou tradičního pochodu Lužická
padesátka.

Mgr. Václav Havel
Zastupitelstvo města se rozhodlo ocenit Mgr. Václava Havla za jeho
dlouholetou angažovanost při kulturních a společenských akcích města
a neziskových organizací působících ve městě a za jeho pedagogickou
činnost v oblasti speciálního školství.

V Hrádku nad Nisou začal vyučovat v roce 1985 po předchozích zku-
šenostech ze školství v Mladé Boleslavi. V roce 1991 se stal ředitelem
tehdy Zvláštní školy v Loučné. Od r. 1993 k ní přibyla ještě mateřská
škola. I když se názvy školy v posledních letech několikrát díky legislativě
měnily, stále je zaměřena na výchovu a vzdělávání předškoláků a na spe-
ciální školství. Pan ředitel Václav Havel školu vede 26 let a podařilo se mu
ji úspěšně provést všemi změnami a problémy, které v průběhu více než
čtvrtstoletí nastaly. Je ale pevně přesvědčen, že tento školní rok je jeho
posledním, příští rok odchází do důchodu.

Ing. Milan Faltus
Zastupitelstvo města se dále rozhodlo ocenit Ing. Milana Faltuse za jeho
dlouholetý přínos v oblasti samosprávy, v oblasti rozvoje města a za pod-
 poru projektů města Hrádek n. N. Ing. Milan Faltus byl starostou města
ve třech volebních obdobích v letech 1992–2002. V letech 2002–2006
byl členem zastupitelstva města. Ing. Milan Faltus stál u zrodu a reali-
zace řady projektů, které po roce 1989 začaly měnit podobu města a bu-
dovat jeho zanedbanou infrastrukturu. Zmiňme například celoplošnou
plynofikaci, zajištění výstavby ČOV, nového vodojemu a vodovodních
řádů, prosazení výstavby vnitřního městského okruhu, ale i obchvatu
města, který odvedl tranzitní dopravu mimo jeho centrum. Za vedení
města Ing. Milanem Faltusem byly vybudovány také cyklostezky k hra-
ničním přechodům a na Trojmezí, rozlučková síň na hřbitově, kterou

28. fiíjen v Hrádku nad Nisou



D˘Àobraní v Draku
K podzimním radovánkám patří zpracování dýní. A to nejen v kuchyni.
DDM Drak nabízí dětem a jejich rodičům každým rokem už téměř deset
let během podzimních prázdnin své Dýňobraní, vyrábění oranžových
luceren z dýní po vzoru halloweenu. Rodiče a jejich ratolesti se při 
Dýňobraní baví, jejich mihotající výrobky potom několik dalších dnů ve
večerním šeru těšily zraky lidí, procházejících po Žitavské ulici kolem
domu dětí.Halloween ve ‰kole

Děs a hrůza číhala v potemnělých chodbách a sklepeních bývalého 
musea zničeného při strašlivém zemětřesení… Umrlci, zombíci, upíři 
a postavy z hororů tu chtěli mezi sebe stáhnout děti, jež se vydaly na
stezku odvahy mezi tuhle pakáž. Nakonec to nedopadlo tak špatně, 
ztratili se jen tři druháci, ale ti se možná ještě později někde našli… Tak
vypadala halloweenská noc na ZŠ TGM v Hrádku nad Nisou.

Svatomartinsk˘ prÛvod 
v Hrádku

V posledních letech nabral kdysi zapomenutý svátek v Čechách nový
rozměr. Ještě před pár lety každý znal rčení o Martinu přijíždějícím na bí-
lém koni, které se stejně málokdy vyplnilo. V posledních letech se svátku
sv. Martina úspěšně ujali čeští a moravští vinaři, kterým se z trhu téměř
podařilo vytlačit francouzské mladé beaujolais. Své by o sv. Martinu
mohly vyprávět husy na farmách, které v minulosti nevěděly dne ani 
hodiny, kdežto dnes mohou mluvit o štěstí, když přežijí sv. Martina. Ale
ještě dlouho předtím se v Hrádku v tento den začaly vydávat děti s jejich
rodiči a prarodiči a hlavně s pestrobarevnými lampióny do zšeřelých 
ulic města. Poprvé se tak stalo v roce 2000. Tehdy se svátku ujala hrá-
decká husitská farnost v čele s farářkou Hedvikou Zimmermannovou 
a s DDM Drak. Dnes dospělí první účastníci průvodu si asi vzpomenou,
že trasa tehdy vedla mezi Drakem a Chrámem pokoje.

Průvod do ulic v centru města vyrazil i letos, opět v čele s rytířem na
bílém koni.

Koncert díkÛvzdání
První koncert v novém školním roce si připravili žáci hrádecké pobočky
ZUŠ Liberec a jejich vyučující. Klavírní třídě to pro nemoc nevyšlo, ale 
v Chrámu pokoje se 8. listopadu předvedli žáci flétnové, klarinetové a sa-
xofonové třídy. Premiéru si odbylo klarinetové kvarteto Junior.

Komu nevyšla návštěva koncertu v listopadu, bude mít možnost přijít
na vánoční koncerty, které se v posledním adventním týdnu budou konat
v Bráně Trojzemí, tentokrát snad i s klavírní třídou.

711. ãíslo,
listopad 2017ze společnosti

tehdy město vůbec nemělo, a řada nových bytových domů. Rovněž byla
rekultivována skládka na Kristýně. Ing. Milan Faltus stál i za zahájením
spolupráce mezi městy Malého Trojúhelníku a za aktivním vystupová-
ním města Hrádek nad Nisou v ERN.

V letošním roce Ing. Milan Faltus oslavil významné životní jubileum –
80 let.



Pozvánka k sousedÛm
S listopadem ubývá akcí, které se pořádají venku. Nabídka je ale i tak
pestrá. Můžeme si vybrat z nepřeberné řady koncertů, zajít na divadelní
představení, projít zámecké komnaty s pohádkou nebo se třeba dozvě-
dět zajímavosti o mapách. 
17. listopad – Těla – Bedna klub Liberec
Bedna klub znovu otevírá v nových prostorách…

17.–19. listopad – Pohádkové prohlídky – zámek Sychrov
Kostýmované prohlídky s příběhem, který se odehrává přímo v zámec-
kých komnatách. Tentokrát na téma O Arvenské princezně.

22. listopad – Sebastian – Vratislavice 101010
Populární mladý zpěvák na Vesmírné tour 2017. 

22. listopad – Divadlo Ungelt: Deštivé dny – Lidové sady Liberec
Richard Krajčo a David Švehlík v hlavních rolích amerického dramatu 
o přátelství, které je zároveň kriminálním příběhem. 

23. listopad – Michal Pavlíček a Trio – Bedna klub Liberec
Obdivovaný kytarový mág, skladatel silných balad i symfonické hudby
spolu s dalšími profesionálními interprety představí nejnovější autorské
skladby. 

23. listopad – Čochtan vypravuje – Městské divadlo Jablonec n. N.
Josef Dvořák v osobité úpravě muzikálu V + W. Obnovená premiéra 
oblíbeného představení Divotvorný hrnec v novém nastudování u příle-
žitosti hercova významného životního jubilea.

25.–26. listopad – Císařské vánoce – zámek Zákupy
Prohlídky vyzdobených interiérů zámku s povídáním o vánočních zvy-
cích na panovnických dvorech. 

28. listopad – Jablkoň – Lidové sady Liberec
Česká alternativní skupina, která letos oslavila 40 let existence. Hudební
kejklíři v hravém a nenapodobitelném podání.

30. listopad – Jiří Stivín kvartet – Bedna klub Liberec
Hudební alchymista patřící k našim nejuznávanějším hudebníkům, hvězda
českého jazzu a král dechových nástrojů. 

3. prosinec – Lenka Filipová: Adventní koncert – Jiráskovo di-
vadlo Česká Lípa

9. prosinec – Iva Bittová a Čikori – Eurocentrum Jablonec

11. prosinec – Eva Pilarová – Vánoční koncert – kino Chrastava

13.–16. prosinec – Vánoční slavnosti – Jablonec n. N.
Celodenní adventní program, stylový trh a mnoho dalšího.

Věra Baumgartnerová

Tip na v˘let
Listopadové počasí už k venkovním výletům tolik neláká a také dny jsou
krátké. A proto bude krátká i cesta k našemu cíli. Tentokrát se pojedeme
podívat do nedaleké Chrastavy. Vcelku nenápadně, stranou od měst-
ského ruchu, na břehu řeky, tady stojí krásná hrázděná stavba z 18. sto-
letí. A není unikátní jenom tím, jak je stará. 

Führichův dům
V domě na břehu řeky Nisy se 9. února 1800 narodil malíř Josef Führich.
Když mu byl rok, dům vyhořel. Jeho otec Wenzel Führich postavil nový
v roce 1802 a ten stojí zachovalý dodnes. Zachoval se nejen dům, ale
také původní nábytek. V přízemí proto najdeme muzeum bytového 
zařízení. V prvním patře vás nadchne veliký betlém a prohlédnete si 
expozici o životě a díle Josefa Führicha. K vidění jsou tu také originály
barevných litografií a kopie děl dalších chrastavských rodáků malířů,
např. Williho Sitta, Gustava Kratzmana, Wilhelma Kandlera nebo Josefa
Quaissera.

Dům se v roce 2010 dočkal rozsáhlé rekonstrukce. I díky tomu bez
větší úhony přečkal ničivou povodeň, která se městem prohnala v srpnu
téhož roku. Stavba je státem chráněná památka a je ve vlastnictví města.
V současnosti v něm také sídlí Společnost přátel historie města Chrastavy.

Führichův dům se nachází kousek od náměstí v ulici Víta Nejedlého.
Přes zimu je zavřený. Na jeho prohlídce se ale můžete domluvit v chras-
tavském infocentru na náměstí. 

A kdo vlastně byl Josef Führich?
Joseph rytíř von Führich byl akademický malíř a grafik nazarénského
směru, který kreslil a maloval hlavně náboženská témata. Působil v Praze
a od roku 1840 ve Vídni jako profesor na umělecké akademii. Vedle kre-
sebných cyklů a ilustrací, které ho proslavily, maloval velká olejová plátna
s náboženskými tématy. Pracoval na výzdobě řady kostelů a ilustroval
díla německých romantiků (Goethe, Schiller, Tieck, Wieland aj.). Nejvý-
znamnějším dílem jsou nástěnné malby pro novostavbu kostela v Altler-
chenfeldu na předměstí Vídně. Za tuto práci byl v roce 1861 vyznamenán
povýšením do šlechtického stavu.           zdroj: www.chrastava.cz, wikipedie

Věra Baumgartnerová

Drakiáda s Ma‰inkou
Během jednoho z krásných podzimních víkendů pro vás Jednota bra-
trská v Hrádku nad Nisou pořádala v klubu Mašinka podzimní vyrábění
a drakiádu na Dolním Sedle. Vyrábění probíhalo v sobotu 14. 10. v pro-
storách klubu Mašinka. Rodiče si zde se svými dětmi mohli vyrobit draky
a podzimní dekorace. Vyrobené draky jsme vyzkoušeli hned v neděli 
15. 10. Díky krásnému počasí a příznivému větru dosahovali draci 
nebeských výšin. Velkou radost z úspěšných letů prožívaly nejen děti, ale
i jejich rodiče. Po aviatické přehlídce následoval pro děti program v podo-
bě podzimních soutěží na šesti stanovištích a opékání buřtíků, trdelníku
a dalších dobrot, které maminky donesly. Díky nadšení všech účastníků,
kterých se sešlo osmdesát šest, jsme si s Mašinkou užili skvělý podzimní
víkend. 

Novinkou je, že 1. listopadu vyjíždí Mašinka každý čtvrtek a pátek.
Více informací o „jízdním řádu“ Mašinky naleznete na: www.jbhra-
dek.cz/masinka. To celé realizujeme díky spolupráci s městem Hrádek
nad Nisou a podpoře Libereckého kraje, Ministerstva práce a sociálních
věcí z programu Rodina a nadací Euronisa a Racek.
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Hrádeãtí chovatelé oslavili 
70. v˘roãí své zájmové organizace

úspû‰nou v˘stavou
Jako každý rok byla hlavní stěžejní činností členů Základní organizace
Českého svazu chovatelů drobného zvířectva příprava a realizování 
pravidelné výstavy drobného zvířectva v rámci Hrádeckých slavností. Vý-
stava se letos konala již po 69. Oproti nedávné minulosti jsme provedli
další úpravy na naší zahradě, abychom umožnili návštěvníkům výstavy
u nás posedět, v klidu se občerstvit a pobesedovat. Zde se také mohli 
seznámit se zvířaty, která byla určena ke slosování v tradiční tombole. Ta
byla opět velmi bohatá především díky darům sponzorů, kteří nám při-
spěli hodnotnými cenami, finanční výpomocí na nákup cen. Jako každý
rok patří velký dík za krásné ceny do tomboly a organizování vlastního
slosování Sdružení žen z Chotyně. Atraktivnost jimi dodaných cen je 
inspirativní a píle k jejich vlastnoručnímu zhotovení obdivuhodná. Za
předané dary všem soukromým osobám, živnostníkům a podnikatelům
velmi děkujeme. Ze státních orgánů nám jako každý rok přispělo nema-
lou částkou město Hrádek nad Nisou ze svého grantového programu.
Těší nás, jak bylo uvedeno i v katalogu výstavy, co pro náš spolek dělá po
celý rok starosta města Mgr. Josef Horinka. Přes problémy s ubývajícím
množstvím chovatelů obecně se podařilo zaplnit veškeré výstavní pro-
story, které máme k dispozici. 

Výstavy se zúčastnilo 43 vystavovatelů, z toho čtyři z Německé spol-
kové republiky. Čtyři není mnoho, ale snažíme se udržovat nadále pří-
hraniční vzájemnou návštěvnost. 

Bylo vystaveno 159 ks králíků s udělením 8 čestných cen, 107 ks vodní,
hrabavé a zakrslé drůbeže s udělením 9 čestných cen. Největší nárůst
počtu zaznamenávají v posledních letech holubi, kterých bylo dodáno
98 ks a uděleno 8 čestných cen.

Odbor okrasného ptactva opět zaplnil všechny výstavní prostory jako
ukázkovou expozici bez znaleckého posouzení velmi atraktivními 
chovanci. Přesto byly uděleny tři čestné ceny po posouzení zkušenými
chovateli.

V posledních letech se nám daří přilákat stále více návštěvníků. Letos
přišlo rekordních 1 363 platících návštěvníků. Tímto počtem jsme nej-
větší výstava drobného zvířectva v našem okrese. 

Za město Hrádek nad Nisou k nám přišel místostarosta Pavel Farský.
Při svém projevu ocenil prostředí, které jsme společnými silami připravili
pro návštěvníky, a naši vzájemnou spolupráci. Na závěr předal úspěšným
vystavovatelům čestné ceny.

Za ZO ČSCH Hrádek nad Nisou Josef Kmínek

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

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

70 let Jana Vietzová, František Čáp,
Jan Beneš, Jan Šedina

81 let Mária Moťovská, Helena Gottsteinová
83 let Jaroslav Němeček
85 let Zdenka Kolaříková, Zdeněk Baum
88 let Danuška Rychecká, Miloslava Součková
89 let Walter Wiener
91 let Anna Mazáčková
94 let Emilie Khunová

Monika Korbelářová, matrikářka

Nalezené vûci
Správní a sociální odbor Městského úřadu Hrádek nad Nisou eviduje
v období od 1. 1. do 1. 11. 2017 níže uvedené nalezené věci:

DDaattuumm  nnáálleezzuu PPooppiiss  nnáálleezzuu
06. 01. 2017 Klíč od vozidla zn. VW s dálkovým ovladačem
19. 01. 2017 Klíče – 2 ks s karabinkou
26. 01. 2017 Plastový snowboard – dětský, žluto-černý
16. 02. 2017 Přívěsek kozoroh, zlatý
22. 02. 2017 Svazek klíčů – 5 ks + 2 ks malé + přívěšky Pikachu,

Italy, Venezia
23. 02. 2017 Dámská kabelka
28. 02. 2017 Stříbrná náušnice – kruh – 1 ks
10. 03. 2017 Dámské boty – zn. Adidas
17. 03. 2017 Peněženka s obsahem – Jindřich Endrych
20. 03. 2017 Platební karta Blesk peněženka – bez jména
19. 04. 2017 Finanční hotovost
24. 04. 2017 Dámské horské kolo – zn. Joko
11. 05. 2017 Mobilní telefon – zn. Samsung
24. 05. 2017 Jízdní kolo – zn. Velamos, červené
07. 06. 2017 Klíče – 7 ks
28. 07. 2017 Klíč – 1 ks s přívěskem V
16. 08. 2017 Kytara
28. 08. 2017 Peněženka, černá – s finanční hotovostí
28. 08. 2017 Brýle, sluneční
28. 08. 2017 Karta Makro – Šefrovi
28. 08. 2017 Deštník s tykadly, červený
20. 09. 2017 Peněženka s obsahem – Daniel Spišák
04. 10. 2017 Karta Preciosa – Josef Šrajbr 
13. 10. 2017 Jízdní kolo – zn. Keller – Corsa
25. 10. 2017 Finanční hotovost
31. 10. 2017 Jízdní kolo 

O uvedené věci je možno se přihlásit nejpozději do tří let od odevz-
dání nálezu na správním a sociálním odboru, v přízemí budovy 
Městského úřadu Hrádek nad Nisou. Kompletní seznam nalezených
věcí od 1. 4. 2014 naleznete na webových stránkách města Hrádek
nad Nisou.

911. ãíslo,
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do svého kolektivu 

pracovníka na pozici 
obsluhy ČS a směnárny

Požadujeme spolehlivost, zodpovědnost
a znalost německého jazyka. 
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773333  662288  332211
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JeÏí‰kova vnouãata: PlÀte s âesk˘m rozhlasem Liberec
nejtajnûj‰í vánoãní pfiání osamûl˘m seniorÛm

Na Vánoce nemá být nikdo sám a mají se plnit i ta nejtajnější přání. 
Řídíme se tím i v Českém rozhlasu, a proto jsme spustili projekt Ježíš-
kova vnoučata na podporu osamělým lidem v domovech seniorů po
celém Česku. Celý tým lidí, který na projektu pracuje, dostává úplnou
smršť dotazů a reakcí od posluchačů. „Teď jsme ve fázi, kdy se nám
hlásí jednotlivé domovy seniorů,“ říká šéf vánočního projektu Ježíškova
vnoučata Martin Ondráček.

Domovy začaly pomalu vkládat přání jednotlivých klientů, kterých
dnes ráno bylo na tisíc. A jak se mohou lidé připojit? Stačí napsat mail
na vnoučata@rozhlas.cz, a to do 24. prosince.

A jak zní některá z přání? Tak například paní Marta z Jablonce by 
si přála šatní skříň, pan Miroslav z Prahy by se rád na pár hodin stal 
závozníkem, paní Oldřicha by si zase přála dárkový koš. „Jsem osamoce-
ný, chci cokoliv,“ píše pan Leoš.  

Český rozhlas Liberec natočil řadu reportáží o seniorech, zajímavých
projektech, přání osamělých lidí. Sledujte i vy portál jeziskovavnou-
cata.cz nebo liberec.rozhlas.cz

Na slyšenou: v Liberci a Jablonci na 102,3 FM, ve Frýdlantu 97,4 FM,
v Semilech 103,4 FM, v Harrachově, Tanvaldě, Jilemnici nebo Lomnici
na 107, 9 FM a v České Lípě na 94,3 FM.
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Dokončení ze strany 1
Poněkud netradiční je název sv. Anna Samotřetí, který si zaslouží vysvět-
lení. Jde o zobrazení sv. Anny s malým Kristem v náručí spolu Pannou
Marií, která v případě hrádeckého sousoší stojí po levici sv. Anny. A co
znamenají texty uvedené na podstavci? Na severu je odkaz ke zřízení
sloupu: Zřízeno hrádeckou městskou obcí v nouzi zhoubné epidemie 
v roce 1714 ex voto. Na východě je vytesán verš Slovo Boha nejvyššího je
studna moudrosti a věčné přikázání je jeho pramen. Na západě najdeme
připomínku opravy: Obnoveno v roce 1802 pod vedením hrádeckého
chvályhodného městského soudu. A podobně na jihu: V roce 1837 obno-
veno díky závěti Cajetana Schuberta, bývalého městského představeného.

Instalací sousoší sv. Anny Samotřetí na sloup byla ukončena další část
projektu Paměť v krajině Trojzemí. Shodou okolností ve stejný den za-
čala etapa další. Ze vstupního prostoru do areálu kostela sv. Bartoloměje 

byly odvezeny k restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana
Křtitele. Obě jsou památkami zapsanými v Ústředním seznamu kultur-
ních památek ČR, ale obě již byly ve špatném stavu, na kterém se po-
depsal méně kvalitní pískovec, ale i vandalismus z minulosti. Podobně

budou v příštím roce restaurovány i sochy sv. archanděla Michaela 
a sv. Josefa stojící po obou stranách vstupní brány. V letošním roce už
byl revitalizován parčík kolem kostela, nedávno přibyly krásné lavičky. 
Z projektu budou ještě obnovena zastavení křížové cesty.

Ke svému závěru se blíží i obnova kaple Panny Marie Pomocné na
Uhelné. Stavba, ze které již stály jen obvodové zdi, bude pravděpo-
dobně dokončena ještě letos. Je pravděpodobné, že ve vánočním čase,
který pro mnohé z nás znamená zklidnění, by v kapli mohlo proběhnout
první setkání.

Ruská vila zve k náv‰tûvû
Rekonstrukce tzv. Ruské vily se blíží k závěru. Ještě než najde své první
nájemníky, budou mít obyvatelé města možnost nahlédnout do jed not-
livých bytů i jedinečných sklepních prostor. Den otevřených dveří 
proběhne v úterý 28. února od 16 do 18 hodin.

V původně čtyřbytové vile bude po rekonstrukci 7 bytových jednotek.
V prvním a v druhém nadzemním podlaží bude po třech bytech o roz-
lohách od 42 do 52 m2 a dispozici 2 + kk. V podkroví, na rozdíl od pů-
vodních plánů, bude jen jeden rozlehlý byt 5 + kk. Základní nájem je na
poměry v Hrádku nastaven lehce nadstandardně na 100 Kč/m2 bez splá-
tek spotřebičů. Ke každému bytu patří kóje ve sklepě, jedno parkovací
místo a k užívání bude i zahrada u vily.

O nových nájemnících není v tuto chvíli rozhodnuto. Výzva pro zá-
jemce bude teprve zveřejněna na úřední desce města. Zájemci se tedy
mohou hlásit na městském úřadě, pokud splní nutná kritéria, mezi která
patří například bezdlužnost vůči městu. „Uchazeče o konkrétní nájem
volných městských bytů doporučuje sociální a bytová komise a defini-
tivně schvaluje rada města, která většinou doporučení komise nemění.
Stejný postup proběhne i v případě Ruské vily,“ říká starosta města Josef
Horinka.

Svatá Anna opût shlíÏí na námûstí
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Projekt Paměť v krajině Trojzemí reg. č. 100260207 je financován 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

státního rozpočtu ČR (5 %) a soukromých zdrojů (10 %).


