roãník 24, ãíslo
ãervenec, srpen 2015
cena 12 Kã
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S létem zaãaly v Hrádku nové stavby

V prázdninovém čísle:
—
—
—
—
—
—

Zprávy z MP
Navrácení morového sloupu
Rozšíření dolu v Polsku
Hrádecké rockové léto
Cyklosraz v Hrádku n. N.
Ocenění nejlepších žáků

Příloha: Toulání časem…
Dráha údolím Nisy

Období letních prázdnin se zpravidla ve školách využívá k opravám, které by během školního roku
značně narušily provoz. Největší investicí letošního léta je zateplení budovy základní školy v Doníně.
Zateplen bude celý plášť budovy, byla vyměněna okna, zatepluje se podkroví, provádí se i hydroizolační práce. Budova sice stojí mimo městskou památkovou zónu a není ani jinak památkově chráněná,
přesto ale nepřijde o svou
krásu. Dodavatel prací zachová vzhled fasády včetně
všech zdobných prvků. Součástí projektu energetických
úspor je i instalace nových
kotlů a výměna termohlavic
na radiátorech. V porovnání
se současnými bude po zateplení budovy stačit pouze
poloviční výkon kotle. Město
se nakonec rozhodlo i pro
opravu střechy. Za asi 1 milion
korun budou opravena veškerá úžlabí, plechování, okapy, svody a zcela novou
střechu dostane věžička.
Do konce letošního roku se
ještě musí stihnout realizace
energetických úspor budovy školy v Loučné a objektu hasičské zbrojnice. Na všechny tři projekty město
získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
Zásadní rekonstrukce chodníků probíhá v těchto dnech v ulici Generála Svobody. Proběhne po obou
stranách ulice v celé délce od křižovatky s Libereckou ulicí až po sokolovnu. Součástí projektu je
i přeložka veřejného osvětlení na druhou stranu ulice k parku a osazení nových svítidel. Součástí
projektu je vybudování tří míst pro přecházení a nový přechod pro chodce u sokolovny, kde byl dosud
stávající stav pro chodce
nebezpečný.
Další stavbou, která probíhá v režii Libereckého
kraje, je oprava opěrné zdi
zpevňující koryto Václavického potoka pod jednou
ze zatáček hlavní silnice ve
Václavicích. Tok potoka byl
přesměrován do provizorního potrubí, aby dělníci
mohli ze železobetonu a kamene vystavět novou zeď.
Doprava v tomto úseku byla
řízena semafory. Liberecký
kraj pro tuto opravu využil
program financování oprav
silnic II. a III. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury.
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, paní Vinšová.
Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ.
Internetová podoba časopisu vychází na www.hradek.cz.
Uzávěrka zářijového čísla je 21. 8. 2015.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 9. 2015.

2

Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
12. schůze rady města
12. schůze rady města v roce 2015, konaná dne 17. června, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí s poskytovatelem dotace na projekty Revitalizace městských
parků: Zlatá výšina, Donín, Horní sídliště a Revitalizace alejí v Hrádku
nad Nisou (ulice Hartavská a Lidická)
— schválila přijetí dotace od Libereckého kraje na projekt Pořízení sady
stabilizačních podpěr k řešení dopravních nehod ve výši 34 951 Kč
a na projekt Nákup ochranných prostředků PO – obleky, rukavice ve
výši 48 485 Kč
— souhlasila s přijetím dotace ve výši 1 000 000 Kč dle podmínek čerpání investiční dotace v programu EFEKT 2015 na projekt Obnova
soustavy veřejného osvětlení města Hrádek nad Nisou – II. etapa
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 20 000 Kč spolku
Outdoor Challenge Liberec, o. s., na úhradu cen pro vítěze, medailí
a bójek spojených s organizací 7. ročníku akce Auto Enge Triatlon Hrádek nad Nisou (5.–6. 9. 2015)
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 20 000 Kč spolku
TJ Slovan Hrádek nad Nisou na úhradu cestovních nákladů oddílů
hostí, úhradu rozhodčích a nákladů spojených s kulturním programem v rámci oslav 105. výročí založení kopané v Hrádku nad Nisou
(19. 6.–4. 7. 2015)
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 15 000 Kč panu
Michalu Honkovi na úhradu nákladů propagace a zajištění hudební
produkce akce RockMoto Vejkend 2015 (22.–24. 5. 2015)
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10 000 Kč spolku
Jachetní oddíl Hrádek nad Nisou, o. s., na úhradu nákladů spojených
s výměnou tří oken v loděnici vedoucích z klubovny na terasu
— vzala na vědomí předloženou závěrečnou zprávu o poskytování
sociálních služeb NZDM Vagón, kde poskytovatelem služby je Maják,
o. p. s., Liberec, v rámci projektu IP5
— rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci s názvem Oprava střechy – Camelot – Beseda na základě hrozící destability krovu způsobené erozí krovu dřevokazným
hmyzem. Díky tomu stav krovu nesplňuje parametry pro následné
zatížení novou krytinou.
— rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci vedenou pod názvem Přestavba bývalé kavárny na
služebnu městské policie, Hrádek nad Nisou
— schválila vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce budovy ZŠ Lidická – zpracování projektové dokumentace a schválila vítězného
uchazeče BKN, spol. s r. o., Vysoké Mýto, za celkovou nabídkovou
cenu 216 590 Kč vč. DPH
— schválila vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu pro výběr zhotovitele stavebních prací na akci s názvem Vestavba výtahové šachty a montáž výtahu Městský úřad č. p. 73 Hrádek nad Nisou
— schválila jako dodavatele nového referentského vozidla Škoda Fabia
prodejce Auto KOUTEK, s. r. o., za cenu 241 999 včetně DPH a odkup
starého vozidla Škoda Fabia za 15 000 Kč jako protiúčet
— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr zhotovitele akce s názvem Rekonstrukce veřejného
osvětlení v areálu rekreačního zařízení Kristýna – Hrádek nad Nisou
— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr zhotovitele akce s názvem Obnova soustavy veřejného
osvětlení na území města Hrádku nad Nisou II. etapa, jejímž předmětem je výměna osvětlovacích těles, včetně světelných zdrojů pro
osvětlení komunikací, prostor a stezek uvnitř správního území města
— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci Obnova soustavy veřejného osvětlení na území města
Hrádek nad Nisou II. etapa rekonstrukce RVO – stabilizace – regulace napětí s využitím služby financování metodou EPC
— rada města v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna,
a. s., vzala na vědomí Zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření
společnosti Kristýna, a. s., za rok 2014

— rada města v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna,
a. s., jmenovala Ing. Radka Petra jako předsedu představenstva,
MUDr. Radomíra Sekvarda jako člena představenstva a pana Petra
Dlouhého jako člena představenstva od 1. 7. 2015. Dále jmenovala
pana Václava Krejčíka jako předsedu dozorčí rady, pana Václava Růžičku jako člena dozorčí rady a pana Miroslava Řezníčka jako člena
dozorčí rady od 1. 7. 2015. Po projednání schválila odměny v letech
2015–2019 členům představenstva a dozorčí rady.
13. schůze rady města
13. schůze rady města v roce 2015, konaná dne 8. července, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10 000 Kč Klubu
horolezců Hrádek na úhradu materiálu pro obnovou pláště objektu
horolezecké chaty
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 20 000 Kč Diakonii a misii Církve československé husitské na úhradu materiálu na
dekorace včetně kostýmů a rekvizit, pronájem stanů a lavic včetně
dopravy, ozvučení a osvětlení spojené s realizací akce s názvem Hranice víry, poznání a tolerance – husitské ležení (19. 9. 2015)
— schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 na akci
Úprava chodníků pro pěší a přechod pro chodce ul. Generála Svobody,
Hrádek nad Nisou
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 20 000 Kč spolku
sportovní oddíl Goodway, o. s., na úhradu nákladů spojených s propagací, technickým a organizačním zajištěním závodu Bike Babí léto
(22. 8. 2015)
— schválila jako Projekt roku 2015 Centrální dětské hřiště – park Generála Svobody a uložila odboru ODK předložit žádost o příspěvek ve
výši 432 990 Kč Nadaci ČEZ v rámci grantového řízení Oranžové hřiště
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 50 000 Kč Náboženské obci Církve československé husitské v Hrádku nad Nisou na
úhradu nákladů spojených s elektroinstalací, výmalbou a drobnými
stavebními úpravami objektu Chrám Pokoje
— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce
veřejného osvětlení v areálu rekreačního zařízení Kristýna – Hrádek
nad Nisou vítěznému uchazeči firmě EMJ, s. r. o., s celkovou nabídkovou cenou 2 379 893,16 Kč včetně DPH
— rozhodla o přidělení 1. části veřejné zakázky Obnova soustavy veřejného osvětlení na území města Hrádku nad Nisou II. etapa (dodávka
svítidel a světelných zdrojů) vítěznému uchazeči firmě RAISA, spol.
s. r. o., s celkovou nabídkovou cenou 1 189 457 Kč včetně DPH
— rozhodla o přidělení 2. části veřejné zakázky Obnova soustavy veřejného osvětlení na území města Hrádku nad Nisou II. etapa (montáž
a ostatní materiál) vítěznému uchazeči firmě EMJ, s. r. o., s celkovou
nabídkovou cenou 344 597,72 Kč včetně DPH
— schválila zadat zakázku Rozšíření městského kamerového dohlížecího
systému – ulice Žitavská – 2015 zhotoviteli Telmo, spol. s r. o., za celkovou nabídkovou cenu 180 032,27 Kč vč. DPH
— schválila vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr zhotovitele stavebních prací na akci s názvem Snížení
energetické náročnosti ZŠ praktická, ZŠ speciální a MŠ Hrádek nad
Nisou – Loučná
— schválila vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící
komise pro realizaci veřejné zakázky Vestavba výtahové šachty a montáž výtahu, Městský úřad č. p. 73 Hrádek nad Nisou a schválila vítězného uchazeče MSV Liberec, s. r. o., za celkovou cenu 1 895 628 Kč
vč. DPH
— schválila vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící
komise pro realizaci veřejné zakázky Obnova soustavy veřejného
osvětlení na území města Hrádku nad Nisou II. etapa rekonstrukce
RVO – stabilizace – regulace napětí s využitím služby financování
metodou EPC a schválila vítězného uchazeče AKTÉ, s. r. o., za celkovou
nabídkovou cenu 1 645 255 Kč vč. DPH s návrhem nejnižšího počtu
60 splátek.
8. mimořádná schůze rady města
8. mimořádná schůze rady města v roce 2015, konaná dne 24. června,
se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila poskytnutí dotací z Dotačního programu města Hrádek nad
Nisou pro rok 2015 v rámci podprogramu na projekt v celkovém
objemu 118 000 Kč

7–8. ãíslo,
ãervenec, srpen 2015
— doporučila zastupitelstvu města v souladu s návrhem hodnotitelské
komise schválit poskytnutí dotace z Dotačního programu města Hrádek
nad Nisou pro rok 2015 z podprogramu na projekt ve výši 55 300 Kč
TJ Slovan Hrádek nad Nisou na projekt Akce a aktivity jednotlivých
oddílů v roce 2015
— schválila v souladu s návrhem hodnotitelské komise poskytnutí dotací
z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015 v rámci
podprogramu na člena v celkovém objemu 145 000 Kč.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
6. zasedání zastupitelstva města
6. zastupitelstvo města v roce 2015, konané dne 24. června, se zabývalo
těmito záležitostmi:
— schválilo postup při zveřejnění záměru prodeje pozemků v Průmyslové
zóně v Hrádku n. Nisou – PZ Hrádek 1B (p. č. 354/8 o výměře 2 030 m2
v k. ú. Oldřichov na Hranicích a části pozemku p. č. 1 594/1 s p. č.
1 594/52 o výměře 89 669 m2 v k. ú. Hrádek nad Nisou). Schválilo postup, kdy stanovilo devítičlennou hodnotící komisi pro prodej pozemků
v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou – PZ Hrádek 1B, a její obsazení
bude provedeno tak, že každé politické uskupení zastoupené v zastupitelstvu nominuje tři osoby do hodnotící komise, které rada města
Hrádek nad Nisou jmenuje svým usnesením tak, aby mohla být hodnotící komise činná. Schválení vítězného uchazeče výběrového řízení
ponechává na jednání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou.
— schválilo závěrečný účet města Hrádek nad Nisou za rok 2014 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
města Hrádek nad Nisou za rok 2014
— schválilo uzavření dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě, dodatkem se snižuje úroková sazba na 1,22 % p. a. Schválilo uzavření úvěrové smlouvy
s ČS, a. s., ve výši 10 mil. Kč na spolufinancování investičních akcí města
v roce 2015 se splatností do 31. 12. 2020, úvěr bude poskytnut bez zajištění s pevnou úrokovou sazbou ve výši 0,59 % p. a.
— schválilo 2. změnu rozpočtu města 2015 ve výši 12 532 034 Kč.
Rozpočet města po 2. rozpočtové změně 2015 má stanoven celkový
objem příjmů částkou 129 025 647 Kč, celkový objem výdajů částkou
160 927 901,58 Kč a saldo ve výši 31 902 254,58 Kč ve třídě financování
— schválilo v souladu s návrhem hodnotitelské komise poskytnutí dotace
z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015 z podprogramu na projekt ve výši 55 300 Kč TJ Slovan Hrádek nad Nisou na
projekt Akce a aktivity jednotlivých oddílů v roce 2015, poskytnutá
částka bude rozdělená následovně:
Oddíl kopané
– projekt Fotbalové soustředění mládeže pro ročníky 2000–2008,
částka 9 000 Kč
– projekt VII. Ročník fotbalových turnajů mladých fotbalistů U15, U13,
U11, U9 O pohár města Hrádku nad Nisou, částka 10 000 Kč
ASPV Cvičení Lída
– projekt Medvědí stezka – regionální a krajské kolo, částka 10 000 Kč
– projekt Medvědí stezka – republikové kolo, částka 5 000 Kč
Oddíl stolního tenisu
– projekt Podzimní turnaj mládeže z Trojzemí, částka 3 500 Kč
– projekt Drobné vybavení oddílu stolního tenisu, částka 7 800 Kč
Turistický oddíl – KČT
– projekt Lužické hory – 44. ročník, částka 10 000 Kč.

Poplatky za inzerci v mûsíãníku

HRÁDECKO
formát
cena
9 x 2,5 cm (na ‰ífiku)
121 Kã
9 x 5 cm (na ‰ífiku)
363 Kã
A6 (ãtvrtstránkov˘, na v˘‰ku)
605 Kã
A5 (pÛlstránkov˘, na ‰ífiku)
1 210 Kã
A4 (celostránkov˘, na v˘‰ku)
2 420 Kã
reklamní reportáÏ
cena dohodou
ceny jsou uvedeny vãetnû DPH
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S létem zaãaly v Hrádku
nové stavby
Dokončení ze strany 1

V Hrádku a v nejbližším okolí se z tohoto programu opraví ještě dva
úseky: křižovatka ulic Donínská a Rynoltická a roky zúžený úsek komunikace pod železniční stanicí v Bílém Kostele.
V těchto dnech začíná další stavba ve Slunečné ulici. Severočeská vodárenská společnost zde provede rekonstrukci půl kilometru kanalizace.
Součástí stavby bude přepojení všech 49 domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí. Stávající stoka je již ve špatném stavu,
zkorodované potrubí je staticky narušené a netěsné. Nové potrubí bude
kameninové. Na závěr rekonstrukce bude s podílem města položen nový
povrch komunikace. Stavba by měla být dokončena do 30. září.

Pfiipravuje se rekonstrukce
Oldfiichovské ulice
V pondělí 20. 7. proběhlo v multifunkčním centru setkání obyvatel Oldřichovské ulice s vedením města a zástupci SVS, SčVaK, Krajské správy
silnic a projektové kanceláře Valbek. Na setkání byl představen záměr
kompletní rekonstrukce vodovodu, kanalizace, komunikace včetně podkladních vrstev a opravy chodníků Oldřichovské ulice a přilehlých uliček.
Na zajištění financování celé akce se podařilo dosáhnout dohody mezi
správci vodovodů a kanalizací a majiteli komunikací – tedy Libereckým
krajem a městem Hrádek nad Nisou. V současné době se celá rekonstrukce projektuje, vlastní realizace se předpokládá v příštím roce.
Pro obyvatele Oldřichovské ulice bude rekonstrukce znamenat jistou
zátěž. Projektanti i starosta města ale přislíbili maximální ohleduplnost.
Rekonstrukce bude probíhat po maximálně padesátimetrových úsecích
se zachováním průjezdnosti. Na nezbytně nutnou dobu, kdy bude cesta
k domům uzavřená, je starosta města Josef Horinka připraven hledat
řešení pro parkování aut. Administrativní zátěž spojenou se zanesením
přípojek do plánů, jejich zápisem do katastru nemovitostí a uzavřením
smlouvy o zřízení služebnosti ponese za majitele nemovitostí ve velké
míře Severočeská vodárenská společnost. Na majitelích nemovitostí
a přípojek bude platba za tyto úkony, kterou se podařilo dohodou s Krajským úřadem Libereckého kraje snížit na 121 Kč, a platba za zápis do
katastru nemovitostí ve výši 1 000 Kč.
Nový povrch se bude týkat celého kilometrového úseku ulice včetně
úseku Husovy ulice od křižovatky s Nádražní. Zde vznikne i nový, bezpečnější přechod pro chodce. Kromě 250 metrů u kruhového objezdu se
bude nová komunikace budovat včetně podkladních vrstev, které nyní
pod povrchem chybí.

4
Zprávy z mûstské policie
Městská policie spolu s vojenskou základnou na Grabštejně, libereckou záchrannou službou a firmou
Army Arms připravila závěrečné zkoušky mladých
cyklistů. Různé dopravní situace byly pro žáky
čtvrtých tříd základních škol připraveny v areálu Kristýna. Praktickým zkouškám ovšem předcházela teoretická příprava. Žáci dostali závěrem průkazy cyklisty, ale
také občerstvení a sladké odměny. Součástí programu byly
ukázky zbraní a výcviku služebních psů.
V prvním pololetí letošního roku městská policie také realizovala
besedy pro žáky základních škol a pro seniory. V červnu odjeli hrádečtí
strážníci do partnerských Kralup nad Vltavou, kde se konala střelecká
soutěž O pohár starosty města Kralupy. Ze soutěže přivezli 1. místo.

Hrádek nad Nisou a Îitava
jsou partnersk˘mi mûsty
O tom, že města Hrádek nad Nisou a Zittau spojuje úzká spolupráce,
mnoho projektů a přátelských vazeb mezi spolky, občany i vedením
měst, není pochyb. Na základě prvních společných akcí a setkání vznikl
v roce 2001 svazek měst Malý trojúhelník Bogatynia – Hrádek nad
Nisou – Zittau. Toto propojení tří měst přineslo své ovoce, stačí se podívat, kolik akcí a investic bylo společně realizováno.
Tento rok je v Hrádku ve znamení uzavírání partnerství. Na začátku
června uzavřelo město Hrádek nad Nisou partnerství s městem Kralupy
nad Vltavou, které má své základy především ve vzájemné pomoci
během povodní. Nově je také spolupráce měst Malého trojúhelníka uzavřena v rovině partnerských smluv. Tento záměr odsouhlasila všechna
tři města a 30. 6. 2015 podepsali pan primátor Arndt Voigt s panem
starostou Josefem Horinkou partnerskou smlouvu mezi Hrádkem nad
Nisou a Žitavou.
Funkční období pana primátora Arndta Voigta, který stál u vzniku
svazku měst před 14 lety, končí 30. 7. 2015 a podpis smlouvy je tedy i jakýmsi vyvrcholením jeho dlouholeté podpory přeshraniční spolupráce
a dobrých partnerských vztahů obou měst. Podpis partnerské smlouvy
mezi městem Hrádek nad Nisou a městem Bogatynia je naplánován na
konec srpna během městských slavností v Hrádku nad Nisou.
Novým primátorem Žitavy se stane Thomas Zenker, který ve druhém
kole voleb získal o tři stovky více hlasů než Thomas Krusekopf.

Po dohodě s vedením města začala městská policie provádět namátkové kontroly v časných ranních hodinách zaměřené na majitele psů,
kteří při jejich venčení nejsou schopni po psech uklidit.
Ve srovnání s loňským rokem je přibližně stejný počet různých přestupků proti městským vyhláškám a nařízením, proti majetku nebo proti
veřejnému pořádku. Vzrostl ale počet zachycených přestupků v dopravě.
V letošním roce už městská policie zaznamenala 46 překročení rychlosti,
v loňském roce za stejné období 35. Ostatních přestupků v dopravě bylo
letos odhaleno 51, v loňském roce jich bylo 7.

SoutûÏ o nejlep‰í sbûrn˘ dvÛr

OZNÁMENÍ pro obãany
Ambulance praktického lékaře pro dospělé MUDr. J. Janatové,
Tovární 225, Hrádek nad Nisou byla od 1. 5. 2015 přejmenována na
Ambulanci praktického lékaře pro dospělé Praktik Hrádek, s. r. o.
Ordinuje MUDr. Ilona Škodová, sestra Zdeňka Čejková. Ordinační
hodiny a telefonní kontakt zůstávají beze změny.
Dovolená v období prázdnin: 12.–31. 7. 2015.

Milí spoluobčané, náš sběrný dvůr v Hrádku nad Nisou se uchází o titul
Sběrný dvůr roku 2015. Kolektivní systém ASEKOL opět vyhlásil soutěžmezi sběrnými dvory o ten nejlepší, který získá zajímavou finanční odměnu.
Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od poloviny července do konce října
2015, a to formou hodnocení široké veřejnosti prostřednictvím vyhledávače www.sberne-dvory.cz. Jejím cílem je najít v České republice ten
nejlepší sběrný dvůr, tzn. uklizený, s ochotnou obsluhou, přívětivou
otevírací dobou, co možná nejdostupnější a s širokým rozsahem odebíraných komodit. Jaká jsou pravidla soutěže?
Na www.sberne-dvory.cz vyhledáte sběrný dvůr, který chcete ohodnotit. Označíte jednou až pěti hvězdičkami v každé z následujících šesti
kategorií – dostupnost dvora, přístupnost dvora, pořádek, otevírací
doba, ochota obsluhy a rozsah odebíraných komodit.
Při závěrečném vyhodnocení nejlepšího sběrného dvora v listopadu
2015 bude kromě hlasování veřejnosti přihlédnuto také k počtu komodit, které sběrný dvůr sbírá (např. sklo, plasty, kovy atd.), a k množství
zpětně odebraného elektrozařízení.
Vítězi se nakonec stanou dva sběrné dvory. Nejlepší sběrný dvůr
v obci do deseti tisíc obyvatel získá finanční odměnu 30 tisíc korun,
v obci nad deset tisíc obyvatel pak 50 tisíc korun.
Všichni hlasující se navíc mohou zúčastnit slosování o hodnotné ceny.
Po vyplnění registračního formuláře budou automaticky zapojeni do
jednoho ze dvou slosování. V každém z nich mohou získat jednu ze tří
powerbank (2600 mAh) nebo dotykový mobilní telefon LG.
Děkujeme, že nám pomůžete vyhrát!
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Vrátí se na námûstí morov˘ sloup?
Morový sloup se sochou sv. Anny byl více než dvě století součástí
Horního náměstí. Upoutá snad na každé prvorepublikové pohlednici.
Dnes už nezjistíme, zda se tehdejší obyvatelé města stavěli k jeho pořízení jednotně. Dnes ale stojíme před podobným rozhodnutím jako naši
předkové. První myšlenka na obnovu morového sloupu byla nahlas
vyřčena při rekonstrukci centra města před pěti lety. V rámci projektu se
s ní ale nepočítalo a její financování pouze z vlastního rozpočtu města
nebylo možné. Za tu dobu ale získala reálnou podobu.
V současnosti je připravena projektová dokumentace k vytvoření
a umístění repliky této barokní památky. Na financování město plánuje
využít evropských peněz z nového plánovacího období. Podáním jedné
velké žádosti o dotaci by se opravilo hned několik památek. Připravovaný projekt má několik partnerů, opravovaly by se tak i památky v sousední Žitavě nebo nedalekém Frýdlantu.

Na základech stál pískovcový kvádr, na kterém bylo směrem k východu v kartuši napsáno: Das Wort/ Gottes, des Allerhöchsten,/ ist der
Brunn der/ Weisheit, und das ewige/ Geboth ist ihre Quelle/ Sir. C. I. V.
5. (což ve volném překladu znamená: Slovo Boha nejsvatějšího je bratr
moudrosti a věčné přikázání je její pramen. Sirach, kap. I. v. 5). Na
severní straně stálo: Von der/ Grottauer Stadt-/ Gemeinde in der Noth
einer/ verheerender Epidemie/ im Jahre 1714 ex voto/ errichtet (V nouzi
po ničivé epidemii v r. 1714 postaven hrádeckou městskou obcí ex voto).
Směrem k západu: Im Jahre 1802/ unter Leitung des/ Grottauer löblichen/ Stadtgerichtes/ erneuert (V r. 1802 pod vedením chvályhodného
městského soudu v Hrádku obnoveno). Na jižní straně: Im Jahre 1837/
durch ein Vermächtniß/ des weil. Herrn Cajetan/ Schubert gewesenen
Stadt-/ Vorsteher in Grottau/ renoviert (V r. 1837 darem bývalého pana
starosty Cajetana Schuberta renovováno).
Samotný sloup byl hladký a nesl plastiku sv. Anny Samotřetí, tedy
s Pannou Marií a s malým Kristem v Annině náručí.
Sloup byl stržen ještě před koncem druhé světové války a další jeho
osudy jsou nejasné. Někteří pamětníci říkají, že skončil na skládce na
Kristýně, jiní, že v základech budovaného sídliště Pod Tratí. Předtím byl
nějakou dobu složen u hasičárny.
Zpět do současnosti
V rámci přípravy projektové dokumentace proběhl průzkum obrazových
materiálů a několik měření přímo na náměstí, aby bylo možné určit
původní rozměry sloupu. Skutečné zaměření provedl sochař a restaurátor Radomil Šolc, který už se v Hrádku podílel například na obnově soch
sv. Vavřince a sv. Josefa.
Při revitalizaci náměstí našly objevené základy sloupu své místo jen
kousek od původní polohy. Spolu s dalšími nálezy – dlažbami z různých
období a starou studnou – připomínají na moderním náměstí kus historie města. A tak vyvstává otázka, zda dotáhnout tuto snahu do konce
a vrátit sloup sv. Anny, byť ve věrné replice, zpátky na Horní náměstí.
Tento záměr bude prezentován při letošních městských slavnostech
a pouti. U radnice bude možné se k němu vyjádřit formou ankety. Pokud
byste cítili potřebu se k myšlence obnovy morového sloupu vyjádřit
hned, můžete tak učinit na adresu redakce HRÁDECKA.
Vít Štrupl

Trocha historie
Pamětníci a pozorní chodci věděli, že i před rekonstrukcí náměstí byla
v ploše dlažby po morovém sloupu stopa. Při vyústění Lékárnické ulice
zbyla v čedičové dlažbě kamenná deska o rozměrech asi 80 x 80 cm
s horní plochou v rovině dlažby. Mnohými zraky nepovšimnuta. Při archeologickém výzkumu náměstí v letech 2009–2010 byly po odstranění
dlažby nalezeny poškozené základy morového sloupu s dalším stupněm.
V zemi se dochoval také jeden ze čtyř sloupků, které byly spojeny řetězem a ohraničovaly prostor kolem sloupu.
Sloup sv. Anny Samotřetí byl postaven roku 1714. Měšťané tehdy
splnili slib, který dali za to, že přežijí těžké nemoci, kterým podlehl velký
počet obyvatelstva. Stavební výlohy platili dobrodinci. Než byla zasypána úvozová cesta, vedoucí hluboko pod povrchem dnešního náměstí,
vedly z úvozu ke sloupu schody.

6
Polsk˘ dÛl se má roz‰ífiit
aÏ k ãeské hranici
V dubnu rozeslalo Ministerstvo životního prostředí obcím v blízkosti
polské hranice, Libereckému kraji a dalším dotčeným úřadům dopis informující o záměru vlastníka polského dolu Turów o budoucím rozšíření
těžby uhlí. To by se dotklo hlavně obyvatel a krajiny na Hrádecku a Frýdlantsku. Vzhledem ke stavu zásob uhlí v této lokalitě by se v Polsku mělo
těžit až do roku 2044, dokdy by také měla fungovat postupně modernizovaná elektrárna Turów.
Liberecký kraj a dotčené obce se proto dohodly na společném
postupu proti plánovanému rozšíření těžby. Své připomínky už sdělily
ministerstvu životního prostředí. Na společných krocích se chtějí
dohodnout i se sousedním Německem.
S jakými nepříznivými dopady je potřeba počítat v případě rozšíření
těžby? Obavy starostů obcí jsou odůvodněné dosavadními zkušenostmi,
ale také odbornými geologickými a hydrologickými posudky. Největší
hrozbou rozšíření dobývacího prostoru je ztráta zdrojů podzemní vody.
Ta je přitom v některých lokalitách jediným zdrojem vody. Vše souvisí se
složitými geologickými poměry v oblasti. Narušení dalšího území může
spustit zvýšený odtok podzemních vod. Tím by byla ovlivněna nejen
hladina a množství podzemní vody, ale v přímém ohrožení se nachází
i prameniště potoků. Kritickou se těžba může stát dokonce i pro areál
Kristýna, který je napájen hlavně spodní vodou.
Dalším negativním faktorem, na který upozorňují geologové, jsou složité geologické podmínky v oblasti. I v případě, že by probíhal neustálý
monitoring, nelze vyloučit sesuvy bočních svahů. K tomu je potřeba
připočítat zvýšenou prašnost, hlučnost a také možné vibrace. Zásadní
proměnou by ale prošla celá krajina.
Podklady předložené polskou stranou neobsahují žádné podrobné
informace o vlivu na popsané jevy ani o jejich plánované eliminaci. Důl
by měl být po vytěžení napuštěn vodou. Chybí ale studie vlivu na životní
prostředí, které by tak velká vodní plocha určitě značně změnila.
Liberecký kraj se v první řadě snaží získat podrobnější informace
o plánovaném rozšíření těžby. Zástupci kraje a blízkých obcí budou
vyžadovat vyhodnocení vlivu nejen na životní prostředí, ale i konkrétní
dopady těžby na blízké obce. Pokud se nepodaří rozšíření těžby zabránit, budou obce požadovat kompenzace. Na společném jednání, které
proběhlo na krajském úřadě v květnu, si starostové obcí a zástupci kraje
rozdělili úkoly. Starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka zjišťuje u Severočeské vodárenské společnosti hrubý odhad nákladů na případné
zajištění pitné vody a čištění odpadních vod jak v dotčených okrajových
částech Hrádku nad Nisou, tak i Chrastavy.
Jednání se povedou i v rámci euroregionu Nisa a na úrovni ministerstev a vlády ČR.

Jaroslav ·imáãek, patron
hrádeck˘ch volejbalistÛ
Sotva se pan Jaroslav Šimáček přistěhoval do Hrádku, začal se zde věnovat volejbalu – sportu, kterým trávil volný čas i dříve v Liberci. Hrádeckému volejbalu hodně pomohl a pomáhá dosud. Byl nejen aktivním
hráčem, ale také trenérem. A dodnes podporuje plážový volejbal na
Kristýně. Město ocenilo jeho aktivitu v loňském roce, kdy mu byla udělena Cena města Hrádek nad Nisou.
Kdy jste začal působit v hrádeckém volejbalu?
V roce 1961 jsem se přistěhoval do Hrádku, protože jsem se tady oženil.
Do volejbalu jsem se zapojil prakticky hned, protože v Liberci jsem hrával za Textilanu Liberec v krajském přeboru. Se mnou se do Hrádku přistěhoval také Mirek Seiffert, spoluhráč z Liberce. Volejbal jsme v Hrádku
začali rozvíjet spolu. Tehdy se nám podařilo najít mladé hráče, a tak jsme
mířili ve výkonnosti výše. V té době se také začalo upravovat hřiště – dva
kurty byly v místě dnešního moderního hřiště u pošty. Problémem tohoto
místa ale byla voda. Po každém větším dešti byly kurty pod vodou. Jedna
z věcí, které jsme dělali mezi prvními, bylo tedy jejich odvodnění. Pak už
jsme mohli hrát i deset minut po dešti.
Kolik lidí tehdy hrálo volejbal?
Hráčů bylo hodně. Vzpomínám na Jaroslava Čermáka, pana Stehlíčka,
Jiřího Kunce, Antonína Hančila, k nim se přidali mladíci Václav Kalfeřt,
Václav Balkovský, Josef Svoboda. Ženský tým byl založen až v roce 1964
díky vznikající spolupráci s Roburem Zittau. Tehdy jsme se o možné mezinárodní spolupráci poprvé bavili s Josefem Matýskem. Původně jsme ji
ale plánovali s Poláky. Oslovili jsme jeden klub, který o spolupráci stál, ale
na nás mířili na příliš vysokou úroveň. V té době jsem poprvé odjel na
exkurzi do Žitavy. Jednali jsme také v Roburu a tak jsem se zeptal, zda
nemají volejbalový oddíl. Měli, a dokonce byli ochotni spolupracovat.
Chtěli ale spolupráci i mezi ženskými týmy. Tak jsem jim řekl, že to není
problém. Neměli jsme ale nikoho, kromě kamarádek mojí ženy. Všechny
nicméně dělaly do sportu, manželka hrála tenis. Během 14 dní jsme dali
dohromady 25 žen, které začaly hrát volejbal. Z toho se už dalo vybrat
tým, který celkem obstojně hrál.
Na první zájezd do Německa jsme jeli na jaře jen s mužským týmem.
Když na podzim přijeli žitaváci k nám, tak už mohly nastoupit i ženy. Sice
prohrály, ale zvládly to.
Tehdy jsme v Hrádku dosáhli vrcholu, postoupili jsme až do krajského
přeboru. V sedmdesátých letech jsme kromě týmů žen a mužů měli i žáky
a dorost.
Jak jste se potýkali s překračováním státních hranic?
To si dnes těžko představíte. Jeli jsme auty do Děčína, odtud do Drážďan,
do Bautzenu, do Löbau a pak už do Žitavy. Postupem času se ale dalo
jezdit přes Varnsdorf a pak dokonce vlakem přímo do Žitavy. Když jsme
poprvé navštívili továrnu Robur, dlouho jsme vzpomínali, jak se nám věnovali. Dopadlo to tak, že tehdejší ředitel SVA (dnes Praga) Ing. Trkola
mě požádal, jestli bychom nezaložili spolupráci také mezi fabrikami, což
se nám podařilo. Dokonce když jsme jezdili na dovolenou do Bulharska,
brali jsme s sebou dvě rodiny z Německa.
Důležité pro všechny zúčastněné bylo, že nešlo jen o volejbal. Hned při
první návštěvě jsme v Německu viděli také Oybín a koupali se v koupališti
v Gro schönau. Když přijeli oni sem, vzali jsme je na Obří sud na Javorníku, na naši chatu do Harrachova. Zkrátka šlo vždy také o zábavu. Jezdili jsme na dva dny. Zkraje jsme spávali v rodinách, protože moc peněz
na výdaje nebylo. I po sportovní stránce ale spolupráce fungovala, po
revoluci došlo i na výpůjčku hráčů.
Stále se věnujete plážovému volejbalu, který se hraje kousek od
restaurace Na Jihu.
Když jsme sem do hospody přišli, byla v hrozném stavu. Rozkopané dveře,
špína, byl to takový průchoďák, kterým si mohl chodit kdo chtěl. Tehdy
jsme si předsevzali, že ji dáme do pořádku. Postavena byla v Akci Z.
A zkraje byla i pěkná. Zádní část, kde je dnes salonek a sál, využívali
pomocníci pohraniční stráže. Jenže jak si objekt později vzal někdo do
pronájmu vždy jen na sezónu, aby něco vydělal, začal objekt chátrat. My
jsme sem s manželkou přišli v roce 1997. Zároveň s opravami hospody
jsme začali budovat i hřiště na plážový volejbal. Vyhecoval jsem kluky, aby
se mu začali věnovat. A také aby si našli předsedu. Ochotu věnovat se
tomu ukázala Alena Farská a dělá to dosud. Od té doby se datují turnaje
Kristýna Cupu. Zájem mezi hráči byl veliký a tak došlo i na rozšíření o další
hřiště. A Kristýna Cup se hraje letos už po osmnácté.
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Pozvánka k sousedÛm

Barokní seance Jaroslava Svûceného

23.–26. červenec – Benátská! – sportovní areál Vesec
Hudební festival nabitý hvězdnými jmény. Bohatý doprovodný program
pro celou rodinu. Hlavní hvězdou letošního ročníku jsou HALLOWEEN,
dále vystoupí např. Aneta Langerová, Jelen, Kamil Střihavka & Leaders,
Michal Hrůza & kapela Hrůzy, Chinaski, Arakain & Lucie Bílá, David
Koller, Stromboli, Děda Mládek IB, Marek Ztracený, Meky Žbirka, Nebe,
slovenští No Name a mnozí další.

V jedinečném barokním prostoru kostela sv. Bartoloměje v pátek
19. června zazněla díla převážně barokních skladatelů v mistrovském
provedení Jaroslava Svěceného a cembalistky Jitky Navrátilové. Mistrovské ovšem byly i nástroje, na které Jaroslav Svěcený hrál. Hrádecký
kostel byl prvním místem, kde mohla veřejnost slyšet tóny houslí vyrobených v roce 1602 – tedy více než 400 let starého nástroje. Mistrovská
interpretace, milý a skromný projev obou umělců, pozorné publikum
a konečně i atmosféra hrádeckého kostela, provoněného květy lilií, se
postaraly o krásný páteční podvečer.

25.–26. 7. – Dobývání XVII. – areál Curia Vítkov u Chrastavy
Vydejte se do 12. století – navštívit obyvatele velmožského dvorce, podívat se, jak žili, bydleli, bavili se, pracovali, cestovali a samozřejmě také –
jak bojovali! Ukázka obléhání dvorce ve 12. století, dobová řemesla,
vojenský tábor, rytířský i lučištnický turnaj… dobývání pevnosti v podání
vybraných šermířských spolků a sdružení.
25.–26. červenec – Údolská pouť – Kryštofovo Údolí
Nejen kolotoče a tradiční řemeslný jarmark! Čeká vás i vystoupení flašinetáře, pohádkové divadlo Uličník, na pódiu Old Stars band a další.
V sobotu vystoupení libereckého uskupení Tres Udos, přední klubové
kapely Imodium a HOP Tria Ondry Prchala. Jako každý rok bude i letos
připraven po setmění ohňostroj.
1. srpen – Dixieland v Křižanech
11. ročník festivalu tradičního jazzu plný překvapení. Zahrají Old Stars
Liberec, Dixieland Planá, slovenští Funny Fellows, The Dixieland Messengers a další.
1. a 2. srpen – Čertovské slavnosti – hrad Trosky
Ukázka pekelných řemesel, divadelní a hudební vystoupení, rohatý sokolník a lukostřelec, celodenní rej bytostí pekelných…
6. srpen – Audience u Albrechta z Valdštejna – zámek Frýdlant
Na zámku bude po celý den přítomen vévoda a každý návštěvník se
s ním při prohlídce setká. A bývají to někdy neobyčejná setkání a povídání!
15. srpen – Klasika pod hvězdami – AIDA – státní zámek Sychrov
Open air představení opery Aida od G. Verdiho v zámeckém parku.
22. srpen – Skotské hry – zámek Sychrov
Tradiční skotské hry, stejně jako např. tartan, kilt, skotské dudy a whisky,
patří ke kulturnímu dědictví Skotska. Ty sychrovské jsou jedny z největších skotských her v Evropě. Zažijete klasické skotské těžkoatletické
soutěže, ukázky a výuku skotských tanců, tradiční i netradiční skotskou
a irskou hudbu, historické tábory s pravidelnými ukázkami a přednáškami, šermířské souboje, ukázky letu cvičených dravých ptáků a mnoho
dalšího.
28. – 29. srpen – festival České hrady – hrad Bezděz
Tradiční letní kulturní festival plný skvělé muziky. Monkey Business,
Mandrage, Tomáš Klus, Wohnout, MIG 21, Portless, Čechomor,
Chinaski, Wanastowi Vjecy, No Name, Xindl X, Tata Bojs, Anna K.,
Sto zvířat...
Kam ještě o prázdninách?
Giganti v ZOO Liberec
Unikátní možnost výpravy do hluboké historie naší planety. Na ploše
600 m2 představuje ve svém areálu český unikát – kolekci dvou desítek
dokonalých modelů impozantních zvířat doby ledové. Podobná kolekce
se zřejmě zatím neobjevila nikde ve světě.
Vyhlídková terasa v budově Krajského úřadu otevřena!
V budově Krajského úřadu Libereckého kraje je v pracovní dny od 9 do
15 hod zpřístupněná vyhlídková terasa v 17. poschodí. Zájemci tak mají
jedinečnou možnost rozhlédnout se po okolí z nejvyšší výškové budovy
v Liberci.
Prohlídky s princeznou – zámky Sychrov, Frýdlant, Hrubý Rohozec, Zákupy
Každodenní zkrácené prohlídky s kostýmovanou průvodkyní a výkladem
uzpůsobeným věku dětských návštěvníků.

V˘tvarná ‰koliãka pfiedstavuje roãní práci
Prostory 2. patra městského úřadu patří v průběhu prázdnin tradičně
pracím dětí z hrádecké výtvarné školičky. I letos zde byla před koncem
školního roku zahájena výstava, která odhaluje alespoň kousek toho, co
děti během roku vytvořily, co se naučily a jakými cestičkami je paní
Blanka Trnková, vedoucí výtvarné školičky, provedla.
Výtvarná školička v Hrádku funguje od roku 2009. Paní Trnková ji
vede od roku 2012 a na radnici se letos výstava koná již počtvrté.
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Devût hodin muziky s deseti kapelami
Potřinácté se sešli fanoušci především rockové hudby v areálu v sousedství Kristýny na festivalu Hrádecké rockové léto. Letošní ročník byl výjimečný především množstvím zemí zastoupených na pódiu jednotlivými
interprety. A opět pohodovou atmosférou, která k hrádeckému
festivalu patří. Nenarušila ji ani jediná, ale o to intenzívnější přeháňka,
která začala a skončila s účinkováním polské kapely Bulbulators. Pohoda
bez nejmenšího stresu a bez hvězdných manýrů panovala i za pódii. Platilo to pro amatérské kapely i pro ty, kteří se mohou právem označovat
za hvězdy, nebo dokonce legendy. Krátce po rozjezdu festivalu zahráli

slovenští Horkýže Slíže, kteří ještě spěchali na další koncert. Podruhé
v Hrádku vystoupili Kamil Střihavka s Michalem Pavlíčkem, tentokrát
s kapelou Supergoup CZ. Nejvíce lidí se ale pod pódiem sešlo při návratu
jihoafricko-americké zpěvačky Dilany. Ta přijela po roce s pozměněným
repertoárem a hlavně zcela jinou kapelou, tvořenou pouze dívkami. Po
Dilaně následovala porce tvrdší hudby v podání česko-německých Pikodeath a brazilské Eminence. Kdo vydržel do samotného konce, mohl si
užít jedinečného blues v podání tria Dobré ráno Blues Band.

7–8. ãíslo,
ãervenec, srpen 2015
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Oslavy 105 let hrádecké kopané V˘zva pro hrádecké cyklisty
První hrádecký fotbalový klub Grottauer Sportklub byl založen v roce
1910. Prvním „mecenášem“ se tehdy stal majitel hostince U Korunního
prince, který sportovcům věnoval první míč. Ač byl podle názvu klub
německý, hrála v něm i řada hráčů české národnosti.
Letos tedy uplynulo 105 let fotbalové historie Hrádku. Slavilo se
především fotbalem. Diváci mohli vidět řadu zajímavých osobností z řad
jak současných fotbalistů, tak veteránů. Zapojily se i týmy od nejmladších
fotbalistů přes mládež a dorost. Hrádečtí žáci si zahráli proti ženám
prvoligového Slovanu Liberec, „áčko“ hrádeckého Slovanu nastoupilo
proti třetímu týmu letošní Synot ligy FK Baumit Jablonec.
Tahákem pro diváky bylo přátelské utkání vítěze Poháru FAČR a účastníka 3. předkola Evropské ligy FC Slovanu Liberec proti 4. týmu Polské
ligy WKS Slask Wroclaw.
Posledním zápasem třítýdenního programu mělo být původně utkání
hrádeckých Old Boys proti Old Boys SK Slavie Praha.
Jenže letos mají důvod k oslavě také hrádečtí hasiči. Uplynulo už
145 let od založení prvního hasičského spolku. Slovo dalo slovo a v neděli 5. července došlo ke dvěma duelům, ve kterých si aktéři vyzkoušeli
opačné role. Nejdříve proti sobě nastoupili fotbalisté a hasiči ve fotbalovém utkání, které v poměru 8:6 vyhráli fotbalisté. Pak si pro změnu
hrádečtí fotbalisté vyzkoušeli požární útok proti hasičům. Hasiči zvítězili
v čase 28 s, hrádečtí fotbalisté si poradili za 59 s.

Cyklosraz v Hrádku
V polovině června ožilo westernové městečko na Kristýně díky cykloturistům z celé republiky. V Hrádku se konal během sedmi let již podruhé
celostátní sraz cykloturistů. I když počasí úplně nepřálo, na Kristýně
nakonec strávilo pět dnů asi 110 cyklistických nadšenců. K nim se přidali
nejen Poláci, ale také hosté ze Slovenska a Ukrajiny. Na svých výletech
vystřídali cesty ve všech třech zemích Trojzemí. Měli možnost navštívit
i jindy nepřístupná místa – například veterinární základnu na Grabštejně
nebo polskou elektrárnu v Turowě. Cykloturisté ocenili, jakým způsobem
se město staví k cyklodopravě. Za posledních sedm let přibyly nejen
zcela nové cyklostezky, ale také vyhrazené pruhy ve městě.

Potřetí se v prostředí hrádecké Kristýny pojede závod horských kol Bike
Babí léto. Jen termín byl zvolen pro cyklisty přívětivější, vyhýbající se
podzimním výkyvům. Letošní ročník se pojede už 22. srpna.
Start i cíl závodu bude v blízkosti Baru Panorama, vybírat je možné
z 50 nebo 80km trasy, vedené Lužickými horami, Ještědským hřbetem
a Janovickým lesem. Trasa je oproti loňsku lehce pozměněná, znovu
ubylo asfaltu a přibylo zajímavějších cest.
Zvláště kratší trasy se není třeba bát, takže se směle přidejte, nebo
přijďte alespoň povzbuzovat. Start je naplánován na 11 hodin. Pokud
nemáte ambice zkusit závod, ale chtěli byste zabavit děti, přijďte s nimi
na Kristýnu. Tam budou připraveny dětské závody, které startují postupně ještě před hlavním závodem.
Trasu závodu i další informace najdete na webu závodu www.bikebabileto.cz.
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Cviãení Lída na medvûdí stezce
V květnu se žáci z Cvičení Lída úspěšně poprali se soupeři v regionálním
kole turisticko-orientační soutěže Medvědí stezka a 27 z nich se vydalo
do krajského kola, které se konalo ve středisku penzion U Skály v Kytlicích. Byly zde připraveny dvě trasy, pro mladší kategorii v délce 6,5 km
a pro starší v délce 10 km.
Celá trať vedla převážně po lesních cestách v okolí Kytlice. Po značené
trati byly připraveny hluché kontroly s otázkami zjišťujícími znalost živočichů, rostlin, staveb, dopravních značek a s plněním zeměpisných otázek
a správným zaměřením azimutu. Na stanovištích, kde byli rozhodčí, plnili

účastníci úkoly ze zdravovědy, vázání uzlů, součinnosti ve dvojicích,
výdrži v síle a v překonávání lanových překážek.
Všichni soutěžící se s celou tratí i otázkami vypořádali a do cíle se
vrátili v pořádku.
ml. žáci I
1. místo Kuba Vích + Barča Vodrážková
2. místo Rostík Patočka + Eliška Křenková
3. místo Ben Baumgartner + Monika Králová
ml. žákyně I
1. místo Šárka Čížová + Adélka Petrová
3. místo Dominika Dusová + Adélka Šrajbrová
st. žákyně III
1. místo Zuzka Benešová + Šárka Vachková
st. žáci III
1. místo Standa Patočka + Tomáš Křenek
st. žáci IV
1. místo Radovan Kryštůfek + Jan Šrajbr
dorostenky
1. místo Verča Rydvalová + Anička Skalická
2. místo Míša Šoutová + Lucka Poloprutská (Roch)
dorostenci
2. místo Kuba Podzimek + Marek Uhlíř (Roch)
Do republikového kola, konaného 19.–21. 6. ve Velkém Meziříčí v rekreačním středisku Nesměř, byla vybrána hlídka starších žáků III Standa
Patočka a Tomáš Křenek. I přes nastydnutí jeli reprezentovat Cvičení Lída
a umístili se na pěkném 7. místě. Zúčastnilo se 11 krajů v celkovém počtu
350 dětí. Děkujeme městu Hrádku nad Nisou, že nás podpořilo.

Slavata Triatlon Tour se zastavil v Hrádku
Pátým rokem se letos koná série dětských triatlonových závodů pro děti
z dětských domovů a pro širokou veřejnost. Po loňském Liberci a předloňském Jablonci se letos závody konaly na hrádecké Kristýně – triatlon
tu má tradici a i Tomáš Slavata, který je otcem myšlenky celé tour, prostředí dokonale zná, vzhledem k tomu, že v září při hrádeckém triatlonu
pořádá závody pro děti.

V Hrádku panovalo deštivé a chladné počasí, přesto na start přišlo
a přijelo osm desítek dětí. Své síly změřili ostřílení závodníci i děti, které
se s kolem teprve více seznamují. Hlavní ceny, kterými jsou horská kola
Author, se u tohoto závodu rozdělují ne těm prvním, ale losováním, aby
měli šanci všichni, bez ohledu na to, jak se jim dařilo v závodě.
Cílem celého projektu je vzbudit v dětech vůli jít za svým snem a ukázat, že životní překážky je třeba zdolat. Velmi důležitá je motivace osobním

příběhem, který dětem přináší triatlonista Tomáš Slavata, jenž má
s nelehkým dětstvím vlastní zkušenost. „Snažím se spojit dva rozdílné
světy, které naše společnost oddělila, a přitom si každý zasluhuje dostat
rovnocennou šanci. V rámci této série závodů je na každém závodě možnost zapůjčit si kolo a vybavení, čímž dávám šanci i dětem z rodin, které
si třeba nemůžou kolo dovolit, ale přesto by chtěly, aby si jejich děti
tento závod mohly vyzkoušet. Dávám jen šanci, kterou jsem já sám
v dětství nedostal a musel za ní bojovat – to je Slavata Triatlon Tour.“
Další možnost užít si závody přímo v Hrádku budou mít děti v sobotu
22. srpna v rámci marathonu horských kol Bike Babí léto a při Auto Enge
Triatlonu v neděli 6. září. Přiveďte svoje děti a dopřejte jim atmosféru
závodů!

7–8. ãíslo,
ãervenec, srpen 2015
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Ocenûní nejlep‰ích ÏákÛ PáÈáci z mikroregionu se
S koncem školního roku byli starostou Josefem Horinkou a místostarosutkali ve Zlaté pûtce
tou Pavlem Farským v obřadní síni městského úřadu oceněni vynikající
žáci hrádeckých základních škol. Vedení města takto tradičně děkuje
žákům s nejlepším prospěchem, těm, kteří se v průběhu školního roku
nejvíce zlepšili, a osobnostem škol za jejich zpravidla celoroční úsilí.
Mezi oceněnými ale byli i žáci nejvyšších ročníků základních škol –
většina z nich se může pyšnit vynikajícím vysvědčením po celou dobu
školní docházky.

Nejlepší žáci školy – 1. stupeň
ZŠ Lidická
Natálie Exnerová, Jakub Jirkal, Agáta Šimáčková, Ondřej Šmíd
ZŠ Donín
Tomáš Kotek, Jan Zwinger, Kateřina Zamrzlová
ZŠ T. G. Masaryka
Yen CHi Hoang Nguyenová, Veronika Heislerová, Marek František Hauer
Nejlepší žáci školy – 2. stupeň
ZŠ Lidická
Michal Oreský, Martina Jirků, Jan Pokorný
ZŠ T. G. Masaryka
Martin Honzátko, Radek Šeli Šelemberk, Radim Šmudla
Skokan roku – žák, který se nejvíce zlepšil
ZŠ Donín – Matěj Kirschner
ZŠ T. G. Masaryka – Natálie Zrnovská
Osobnost školy
ZŠ Lidická – Anastázie Vondrová
ZŠ Donín – Viktorie Gottsteinová
ZŠ T. G. Masaryka – Kristýna Marečková

Od dubna do poloviny června probíhala vědomostní soutěž žáků pátých
tříd nazvaná Zlatá pětka aneb Křížem krážem Libereckým krajem. Myšlenka na její uspořádání přišla od místostarosty Pavla Farského na
začátku roku. „Chtěli jsme podpořit nadané žáky a dát jim možnost srovnání s vrstevníky z jiných škol,“ říká místostarosta Pavel Farský. Záštitu
převzal mikroregion Hrádecko-Chrastavsko a realizace se ujali kromě
hrádeckého místostarosty ředitel ZŠ Lidická Jaroslav Poláček a správce
hrádeckého webu Roman Sedláček.
Do nultého dubnového kola se přihlásilo 18 týmů z osmi škol z Hrádku,
Donína, Chrastavy, Chotyně, Rynoltic, Bílého Kostela a Mníšku. V následujících pěti týdnech proběhlo pět soutěžních kol, ve kterých žáci
hledali odpovědi na zadané otázky, hádanky nebo plnili jiné úkoly. Deset nejúspěšnějších týmů postoupilo z této základní části do finálového
kola.
Finálové kolo proběhlo 16. června na hradě Grabštejn. Tady čekalo
účastníky deset úkolů. Stříleli z kuše, pletli vánočku, odpovídali na otázky
mistrů řady oborů. Po deseti úkolech, z nichž dva byly praktické a osm
vědomostních, byl znám vítěz prvního ročníku Zlaté pětky. Stal se jím
tým Einsteinovi zástupci ze ZŠ T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou ve
složení Lukáš Rohan, Stanislav Patočka, Tomáš Křenek, Adriana Pokorná
a Yen Chi Hoang Nguyen za podpory patrona týmu, paní učitelky Moniky Dřevikovské.
Nejen soutěžící, ale i přítomní starostové měst a obcí mikroregionu
Hrádecko-Chrastavsko si pochvalovali skvělou atmosféru finálového kola
na Grabštejně. „Soutěž měla dobré ohlasy. Z drobných připomínek se
poučíme pro příští rok a určitě ji budeme chtít zopakovat,“ hodnotí
místostarosta Pavel Farský. Všichni finalisté mohli
z Grabštejna odcházet spokojení, odnášeli si hodnotné
ceny věnované Centrem Babylon a iQLANDIÍ. Poděkování
patří také státnímu hradu Grabštejn a mikroregionu
Hrádecko-Chrastavsko.
Video z finálového kola soutěže najdete zde.
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polečenská
rubrika
Životní výročí

Zlatá svatba manÏelÛ Charvátov˘ch
V červenci oslavili padesát let společné cesty životem manželé Charvátovi. Tuto významnou životní událost si připomněli tam, kde si kdysi
slíbili vzájemnou věrnost: v budově hrádecké radnice. Vychovali dvě
děti, dceru Ludmilu a syna Josefa, mají čtyři vnoučata, Martinu, Jana,
Kačku a Josefa, a malého pravnoučka Matyáška.
Gratulujeme a přejeme do dalších let vše dobré!

Občanům, kteří v měsící červnu 2015
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let

82 let
85 let
86 let
87 let
88 let
89 let
90 let
93 let

Ludmila Klingerová,
Ladislava Mansfeldová,
Aurelie Badiová, Hana Strobachová
Marie Černá
Jaroslav Vondráček, Zdenka Dvořáková,
Antonie Macháčková
Ladislav Vacek
Miloslav Bensch, Jaroslava Baková
Miloslava Tvrdá
Gizela Šimková
Marta Hovorková
Elena Kovářová, Agneša Jakubcová

Dne 29. 5. 2015 byli v obřadní síni radnice uvítáni noví
hrádečtí občánci: Matyáš Barna, Tereza Anna Kučerová,
Anna Marie Kučerová, Beata Świaderová, Andrea
Sekerešová, Zuzana Hykešová, Marek Zamrzla, Šárka
Poláčková, Barbora Hochmanová,
Alžběta Ruszóová.
Marie Zimová,
matrikářka

Nalezené vûci
Správní a sociální odbor Městského úřadu Hrádek nad Nisou eviduje
v období od 1. 1. 2015 níže uvedené nalezené věci:
datum nálezu
21. 01. 2015
19. 02. 2015
26. 03. 2015
27. 03. 2015
31. 03. 2015
10. 04. 2015
06. 05. 2015
08. 05. 2015
12. 05. 2015

Podûkování poctivému nálezci
Chtěl bych poděkovat panu Vladimíru Hornychovi, který nalezl moji
zapomenutou peněženku s větší peněžní hotovostí, platebními kartami a CCS kartou a s celým obsahem mi ji vrátil.
Václav Vinš ml.

09. 06. 2015
26. 06. 2015
10. 07. 2015

popis nálezu
Vrtačka – zn. CMI + náhradní zdroj
Osvědčení o měření emisí, zelená karta –
Roman Kašpar
Klíče – 2 ks – oranžové značení s popisem „Slávek“
Klíče – 3 ks – barevné značení: černé, zelené, fialové
Černé sako – pánské + tmavomodrá mikina
s kapucí – pánská
Klíče – 2 ks (1 ks červený) + přívěsek – žeton
Casino Queen
Dámské jízdní kolo – zn. Super de Lux, červené
Jízdní kolo – zn. Martes City, černé
Klíče – 12 ks +2 ks malé – poutko na krk Heineken,
2x otvírák na láhve + zelený přívěsek ještěrky
Dámské jízdní kolo – zn. Compact, fialové
Peněženka – zn. Reebok, černá
Vrtačka – zn. Skil Energy +
Vrtačka – zn. Black&Decker + Aku pila – zn. T.I.P.

O uvedené věci je možno se přihlásit nejpozději do tří let od odevzdání nálezu na správním a sociálním odboru, v přízemí budovy Městského úřadu Hrádek nad Nisou.
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Zvyky a tradice Trojzemí – Svatojánské svátky
Milí přátelé, zvu vás tímto na cestu prostorem a časem. Ať už si to uvědomujeme, nebo ne, náš život dodnes ovlivňují zvyky a tradice našich
předků. Kalendářní rok je jimi protkaný, dávaly mu pevný řád a skrze ně
si lidé připomínali skutečnosti spjaté s jejich životem. Potkávají se zde jak
pohanské zvyky, tak i křesťanské tradice, je v nich ukryta letitá zkušenost
i moudrost předků, a pokud je blížeji poznáme, nalezneme v nich vedle
lidové magie i provázanost našich životů s koloběhem přírody.
Je začátek léta, máme za sebou letní slunovrat, který předznamenával
našim předkům období sklizně, tedy nejdůležitější část zemědělcova
roku. Křesťané v této době slavili narození Jana Křtitele. A právě ve svatojánské noci se sloučily tyto dva svátky a proměnily ji v noc kouzelnou,
noc magického času, kdy síla slunce vrcholí a propojuje tajemné síly přírody s lidskými touhami.
Svatojánské ohně se zapalovaly na kopcích a v dobách dávných
byly určeny k uctívání slunečních božstev. Jsou symbolem slunce, které
je v době letního slunovratu na vrcholu, a přičítala se jim i moc ochránit
před čarodějnicemi. Chlapci tento oheň přeskakovali, nejen aby ukázali
svou odvahu, ale také proto, aby z ohně získali jeho sílu. Chlapci také
v ohni zapalovali košťata, která se pak vyhazovala do výšky, a počítalo
se, kolikrát se vyhodí, dokud neshoří, nebo jimi chlapci kroužili nad hlavou. V některých krajích bylo zvykem pouštět z kopců hořící loukoťová
kola namazaná smůlou či sudy, které symbolizovaly putující slunce.
Děvčata využila tuto noc k milostné magii. Za svitu měsíce natrhalo
děvče devět druhů kvítí, ze kterých si uvilo věneček na hlavu. Ten poté
schovalo pod polštář, aby se jí v noci ve snu zjevila tvář ženicha, nebo jej
pouštěla s ostatními dívkami po proudu řeky – věneček dívky, který doplul první ke břehu, označil tu, která se první vdá. Někdy také dívky
tento věneček házely přes svatojánský oheň a mládenec, který ho chytil,
se měl stát v budoucnu jejich milým.
Pro děti byly připraveny dva zvyky. Buď dávaly do malého polštářku
mateřídoušku a obrázek svatého Jana Křtitele a ten položily pod stůl.
Děti věřily, že v noci Jan přijde, odpočine si a nechá jim tam laskominy,
nejčastěji perníčky. Nebo se dělala svatojánská postýlka – natrhané
byliny se daly do ošatky nebo košíku, zakryly se bílým plátnem a na to
se dal obrázek nebo soška sv. Jana. A ráno tam byly opět laskominky.
O tajemné svatojánské noci prý ožívají nadpřirozené síly a otevírá se
brána mezi světy. Je možné vyvolat duchy zemřelých a spojit se s tajemnými mocnostmi. Země se otevírá, skály se rozestupují, je možné najít
poklady. K tomu je však potřeba nalézt v lese kouzelné zlaté kapradí,
které kvete pouze jednou za rok, o půlnoci právě na Svatojánskou noc,
a díky němuž člověk porozumí řečí zvířat. Čemuž se však snaží zabránit
divoženky, bludičky a další zlé bytosti. A právě před nimi a také čarodějnicemi chránili sedláci sebe i svá obydlí tím, že za zárubeň dveří dávali
listí z lípy, aby tam nemohla vstoupit čarodějnice, a před stáj drny z bylin
a trav, protože čarodějnice musela, než vejde, nejdříve spočítat stonky,
a to nemohla stihnout do svatojánské půlnoci, kdy všechny kouzelné
bytosti ztrácely svou moc.
Nesmíme však zapomenout na svatojánské koření, jak se nazývalo
9 bylin, které byly natrhány brzy ráno nebo večer do „půlnočního Jána“
a které byly nejen účinným prostředkem proti nemocem, ale také základem pro nápoje s magickými účinky. Složení těchto bylin je v různých
krajích odlišné, ale základem vždy je, že se byliny mají sbírat mlčky a na
devíti různých místech. Mezi hlavní svatojánské byliny patří povětšinou
třezalka a kapradí, které jsou doplněné třeba mateřídouškou, pelyňkem,
diviznou, heřmánkem, majoránkou, mátou, dobromyslem, devětsilem,
řebříčkem či jitrocelem.
Možná, že znáte některou z pranostik: Na svatého Jána otvírá se létu
brána. – Před svatým Janem modli se o déšť, po něm přijde bez modlení. – Na svatého Jána jahody do džbána. – Radši čerta než hřib před
svatým Janem viděti, to se stele k hladu.
V polské Bogatynii slaví spolky a sdružení „Sobótky“ (takto zde svatojánské slavnosti nazývají) a vedle písní, soutěží a scének vyrábějí
i věnečky, které poté pouští po vodě. Několikrát jsme se této pěkné akce
zúčastnili. Třeba se tento svátek, stejně jako dožínky nebo masopust,
vrátí časem i k nám do Hrádku.
K svatojánským svátkům se nevážou žádné zvláštní pokrmy, ale
odzkoušené recepty na bylinné sirupy se vám určitě budou hodit.
Jitrocelový domácí sirup: Je vhodný na nemoci dýchacích cest, kdy zahlenění nemocným hodně komplikuje život. Jitrocelové listy je nejlepší
sbírat od května do srpna, nejlépe v době, kdy rostlina kvete. Sbíráme je

za suchého počasí, v době, kdy už na listech není rosa. Na výrobu sirupu
se hodí jitrocel kopinatý, tedy ten s dlouhými špičatými listy. Natrhejte
jitrocelové listy, budete jich potřebovat docela hodně. Omyjte je
a osušte a napěchujte do zavírací sklenice, vždy jeden centimetr jitrocele
a jeden centimetr cukru (nejlépe třtinový). Naplněné sklenice nechte
stát na teplém slunném místě, dokud jitrocel nepustí šťávu a cukr se
nerozpustí (zpravidla to trvá 8–12 dní). Po přecedění získáte ze dvou zavařovacích sklenic od okurek cca 500 ml sirupu. Naplňte do skleněných
láhví až po okraj. I když ho nebudete dále sterilovat, vydrží vám v láhvi
v lednici celou zimu.
Bezový sirup od Jindřišky: Můžete si z něho v létě připravit limonádu
na osvěžení nebo v zimě přidat do čaje proti chřipce a nachlazení. Spolehlivě zahání bolest v krku, ulehčuje vykašlávání a podporuje pocení.
Květy bezu obsahují velké množství vitamínů A, B, C. Převařte 2 litry
vody a nechte vychladnout. Do vody vložte 25–30 opláchnutých a očištěných květů bezu a 56 g kyseliny citrónové nebo jeden na plátky
nakrájený a chemicky neošetřený citrón a vše nechte stát 24 hodin
v chladu. Poté směs přeceďte přes plátno a přidejte 2 kg cukru a míchejte
průběžně tak dlouho, až se cukr rozpustí (trvá to asi 24 hodin). Skleněné
láhve naplňte sirupem až úplně po okraj a skladujte v chladu a temnu.
A tak vám na počátku léta přeji, aby vám kouzelný lektvar z třezalky
pomohl od všech chmur všedních dní, kvítek pomněnky přinášel pocit
věrnosti těch, které máte rádi, a aby čaje a sirupy z bylinek přinášely
úlevu a zdraví vašemu tělu i duši.
Hedvika

Víla Nisa pfiivezla své poselství
Víla Nisa, která každým rokem putuje od pramenů Lužické Nisy a navštěvuje obyvatele v obcích podél řeky, tentokrát přijela do Hrádku pořádně
zmrzlá. Třídenní putování po řece za počasí, které rozhodně nepřipomínalo astronomické léto, skončilo na Trojmezí. Nikomu se nechtělo prodlužovat muka na vodě a pokračovat do Ostritz, nebo dokonce jako vloni
až na soutok s Odrou. Víla na Trojmezí předala své poděkování za péči
o řeku a vodu v ní starostovi města Josefu Horinkovi a také primátorovi
Žitavy Arndtu Voigtovi. Tentokrát byla ušetřena pravidelné koupele,
kterou na závěr plavby v Nise vždy vyzkoušela. Nedobrovolně se ale po
lehké ztrátě stability vykoupala na Trojmezí posádka tvořená starostou
Hrádku nad Nisou a primátorem Žitavy. Oba pak ve 14 stupních a do půli
těla zmáčení statečně vydrželi každoroční ceremoniál.
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Firma DELTA HL, spol. s r. o.,
Jablonné v Podje‰tûdí
přijme do stálého pracovního poměru tyto profese:

Svářeč CO2
– požadujeme praxi a platné svářečské osvědčení

Technolog pro svařované a CNC obráběné
konstrukce
– požadujeme praxi v oboru strojírenství

Zámečník
– požadujeme vyučení v oboru a praxi

Nabízíme:
velmi dobré platové podmínky,
zaměstnanecké benefity

Bližší informace na tel.: 487 763 192
(paní Juračková)
e-mail: Lenka.Jurackova@delta-hl.cz
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