roãník 29, ãíslo
říjen 2020

Milí čtenáři,

naše země se opět ocitla v nouzovém
stavu. Začínají také platit opatření,
která znovu zasáhnou do našich životů. Opět dojde k omezení kulturních
a sportovních akcí a dají se očekávat
další restrikce. V září, kdy všechno bylo
ještě „v normálu“, jsme si mohli užít
hned několik společných setkání.
O těchto krásných akcích si můžete
přečíst v nejnovějším vydání HRÁDECKA. V příštím čísle budou pravděpodobně články tohoto typu chybět.
Nenechme si tím ale zkazit náladu
a věřme v lepší zítřky. Pozitivních věcí
je kolem nás naštěstí stále dost. Těšit
se můžeme třeba z toho, že Hrádecké
stavby bodovaly v soutěžích. A protože
město se nechystá, opojené úspěchem,
usnout na vavřínech, v běhu jsou už
další zajímavé projekty, které nám
v budoucnu jistě také udělají radost.
Umíte si představit rozhlednu v centru
města? Že ne? Pak se začtěte do článku na straně 3. Uvidíte, že i to, co se na
první pohled zdá být trochu bláznivé,
vůbec není nereálné. Stále je na co se
těšit a z čeho se radovat. Přejeme vám
proto radostné a pozitivní dny.

Knihovna uspěla v soutěži o stavbu roku
Nová hrádecká knihovna byla otevřena před necelým rokem. Stále oprávněně poutá pozornost široké
veřejnosti, a to nejen čtenářů. Zvláště v letních měsících si ji chodili prohlédnout i turisté, navštěvující
město. Že jde o stavbu mimořádně vydařenou, nyní potvrdila i odborná porota soutěže Stavba roku
Libereckého kraje. Při vyhlášení výsledků Soutěže Karla Hubáčka v jabloneckém Eurocentru převzal
starosta města Josef Horinka cenu pro třetí místo. V konkurenci ostatních přihlášených staveb jde
bezpochyby o velký úspěch. Většinu ocenění odborné poroty, a nakonec i cenu veřejnosti, získalo nové
sídlo společnosti Lasvit v Novém Boru. Úspěch hrádecké knihovny v konkurenci mnoha staveb těší
o to více, že jde o budovu financovanou bez dotací a z městských zdrojů.
Nová městská knihovna byla oceněna již v loňském roce v soutěži Komunální projekt roku, kde byla
úspěšná ve své kategorii i v hlavní soutěži. Letos se ještě uchází o cenu v celostátní soutěži Stavba roku.
Porota ji po návštěvě všech 84 přihlášených staveb nominovala do finále. Slavnostní vyhlášení proběhne v Praze v polovině října.
Připomeňme, že knihovna ve dvoře multifunkčního centra Brána Trojzemí byla postavena na místě
bývalé pekárny podle projektu libereckého Projektového ateliéru David, s. r. o. Stavěla ji První podještědská stavební společnost, spol. s r. o., a město stála asi 15 mil. Kč.
Do soutěže Stavba roku Libereckého kraje přihlásilo město Hrádek nad Nisou ještě kompletní
opravu Schubertovy vily. Konkurence v kategorii rekonstrukcí byla ještě větší. Schubertova vila nakonec nebyla mezi oceněnými stavbami, ale odborná porota ji z třiceti přihlášených rekonstrukcí vybrala
mezi šest nominovaných. To lze rovněž považovat za velký úspěch. Porota ocenila přístup města
k rekonstrukci, díky kterému se podařilo zachránit pro další generace hodnotnou stavbu s řadou
autentických detailů a přitom ji využít pro účely Komunitního centra. Stejně jako v případě městské
knihovny stavbu připravoval Projektový ateliér David, s. r. o. Dodavatelem stavby byla společnost
Trigema Building, a. s. Rozpočet činil 40 mil. Kč, z toho 18 milion korun město získalo jako dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.
Pokračování na straně 3

Za tým HRÁDECKA Věra Baumgartnerová

V říjnovém čísle:
Úspěch hrádecké knihovny
Geopark Oldřichovská
Budoucnost komína v Bekonu
Dožínky a oslavy
Mikroregionu
— Otevření Schubertovy vily
— Rozhovor s kronikářkou
— Lužická 50
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—
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—

Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: hradecko@hradek.eu,
tel.: 605 265 709 nebo písemně na MěÚ.
Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ.
Internetová podoba časopisu vychází na www.hradek.cz.
Uzávěrka listopadového čísla je 26. 10. 2020.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 5. 11. 2020.
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lnformace z radnice

Usnesení rady města

24. schůze rady města
Rada města na svém 24. zasedání, konaném dne 9. září 2020, mimo jiné:
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Lužický sportovní
spolek, Hrádek nad Nisou, ve výši 30 000 Kč na podporu činnosti spolku
(náklady na nákup týmového oblečení, startovné na závody)
— odstoupila od smlouvy ze dne 27. 5. 2020 na stavební práce s názvem: „Hrádek nad Nisou, ulice Stará – chodník (opakované zadání)“
uzavřené se subjektem BASLET, s. r. o., Chotyně, z důvodu nepřidělení dotace, ze které mělo být dílo spolufinancováno
— schválila vítězného uchazeče (dodavatele) veřejné zakázky s názvem:
„Oprava komunikace a chodníku, ul. U Gumovky“. Práce provede
1. jizerskohorská stavební společnost, Hodkovice nad Mohelkou, za
celkovou cenu 2 353 353 Kč bez DPH.
— nemá námitek ke stavbě „VGP Park Hrádek nad Nisou 2, okružní křižovatka na silnici III/27110 na pozemku p. č. 388/7, 11287/1, 354/2
k. ú. Oldřichov na Hranicích“, kdy je stavba v souladu s ÚP obce
a jedná se rovněž o veřejně prospěšnou stavbu, přičemž toto vyjádření je poskytováno pro účely vydání územního a stavebního povolení
— schválila cenovou nabídku společnosti DECOLED, s. r. o., Praha 5, na
dodávku vánočních světelných prvků pro rok 2020 za celkovou cenu
330 956 Kč.

25. schůze rady města
Rada města na svém 25. zasedání, konaném dne 23. září 2020, mimo jiné:
— schválila převod finančních prostředků z rezervního fondu ve výši
118 020 Kč organizace Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad
Nisou do fondu investic, a jejich čerpání na úhradu dodavatelské
faktury za nákup vestavných skříní do školních dílen
— souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 18 126 Kč na úhradu
obědů pro čtyři nezletilé žáky Základní škola, Hrádek nad Nisou –
Donín, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., se sídlem
Praha 4
— souhlasila s přijetím finančního daru v celkové výši 1 322 Kč od společnosti Oblastní charita Liberec do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, pro potřeby
organizace
— schválila vítězného účastníka (dodavatele) veřejné zakázky s názvem
„Oldřichov na Hranicích – nová infrastruktura na mezinárodní trase
Hřebenovka“. Práce provede společnost JIB, s. r. o., Brandýs nad Labem, za celkovou cenu 855 638,50 Kč bez DPH.
— schválila investiční záměr, a to vypracování technické studie komunikací a inženýrských sítí na akci „Hrádek nad Nisou, obytný areál
Zlatá výšina“, a schválila jeho plnění. Práce provede PO Nýdrle – projektová kancelář, Liberec 30, za celkovou cenu 279 500 Kč bez DPH.
— schválila dodatek ke smlouvě o dílo na akci pod názvem Sociální bydlení Hrádek nad Nisou mezi městem Hrádek nad Nisou a firmou
Pozemní stavitelství, s. r. o., Liberec, kdy předmět dodatku je specifikace nepředvídatelných víceprací a méně prací. Celková cena díla
bude navýšena o 440 361,70 Kč s DPH, rovněž dojde k úpravě termínu na výsledný 19. 10. 2020.
— schválila přidělení zakázky na opravu havarijního stavu zdroje chlazení RTAD115 (výměna stávajícího ventilátoru, zámku rozvaděče, výměna pojistných ventilů), k zajištění chlazení Městského kluziště
v Hrádku nad Nisou, ve výši 100 309 Kč včetně DPH firmě TRANE ČR,
Praha 8
— schválila podporu a přiklonila se ke společnému stanovisku: Evropa
a Polsko musí zabránit negativním dopadům těžby dolu Turów, aby
zajistily dostatek vody a klimatickou spravedlnost, které je iniciováno
Libereckým krajem. Smyslem stanoviska je upozornit na potřebu: „zabránit odtékání vody do dolu Turów a ochránit místní obyvatele před
destruktivními vlivy těžby uhlí“.

Ze zasedání zastupitelstva města

6. zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města na svém 6. řádném zasedání, konaném dne
30. září 2020, mimo jiné:

z radnice
— schválilo přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí v rámci
Operačního programu životní prostředí 2014–2020 na projekt
„Instalace systému nuceného větrání s rekuperací do kuchyně
a jídelny budovy ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou“ ve výši
4 036 209,10 Kč a zajištěném spolufinancování ve výši 1 729 803,90 Kč.
— schválilo uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Hrádek nad Nisou žadateli
FK SLOVAN Hrádek nad Nisou, uzavřené dne 3. 6. 2020. Předmětm
dodatku je navýšení částky spolufinancování projektu „Modernizace
areálu FK SLOVAN Hrádek nad Nisou, z. s.“, z původní částky
4 730 038,15 Kč na novou částku 5 106 148,15 Kč (navýšení o částku
376 110 Kč).
— schválilo darovací smlouvu ve výši 60 850 Kč se spolkem HRÁDEK nad
Nisou – OSTROV ŽIVOTA, z. s.
Příští řádné zasedání Zastupitelstva města se bude konat 21. října
2020 od 17 hod v multifunkčním sále Brány Trojzemí

Krajské a senátní volby

Ve dnech 2. a 3. října proběhly volby do krajských Zastupitelstev a třetiny Senátu Parlamentu ČR.

Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje
V Libereckém kraji zvítězili potřetí za sebou Starostové pro Liberecký
kraj. Druhé skončilo ANO a třetí Piráti. V novém Zastupitelstvu budou
mít zastoupení také ODS a Svoboda a přímá demokracie.
1. Starostové pro Liberecký kraj 38,57 % (22 mandátů)
2. ANO 2011 17,85 % (10 mandátů)
3. Česká pirátská strana 9,86 % (5 mandátů)
4. Občanská demokratická strana 8,59 % (5 mandátů)
5. Svoboda a přímá demokracie 6,09 % (3 mandáty)
Ostatní strany nezískaly potřebných 5 % pro vstup do Zastupitelstva
kraje.
Pro KRAJinu (4,02%), Společně pro Liberecký kraj (3,83 %), KSČM
(3,22 %), Trikolóra hnutí občanů (2,42 %), ČSSD (2,16 %), Změna pro
lidi a pro krajinu (1,53 %), Demokratická strana zelených (0,52 %), Soukromníci a Svobodní (0,50 %), Str. pro otevřenou společnost (0,39 %),
ROZUMNÍ – Petr Hannig (0,25 %), Dělnic. str. sociální spravedl. (0,12 %)
Volební účast v Libereckém kraji byla 40,41 %.
V Hrádku nad Nisou přišlo krajské zastupitele volit 39,73 % oprávněných voličů. V devíti okrscích vhodili do uren celkem 2 438 obálek.
28 hlasů bylo neplatných. 65,72 % voličů dalo hlas Starostům pro Liberecký kraj, 13,31 % hlasů získalo hnutí ANO a 5,18 % lidí volilo SPD. Čtvrtá
KSČM dostala v Hrádku 3,19 % hlasů. Ostatní strany získaly méně než
2 % hlasů.

Volby do Senátu Parlamentu ČR
O něco nižší byla volební účast v senátních volbách. Hrádek nad Nisou
patří do senátního obvodu Česká Lípa. Možnost dát hlas některému
z kandidátů využilo v rámci celého obvodu 31,70 % oprávněných voličů.
O post senátora na příštích šest let se tu ucházelo celkem 10 kandidátů.
Do druhého kola postoupil z prvního místa současný senátor Jiří Vosecký
(SLK, STAN), který získal 29,59 % hlasů. Jeho vyzyvatelem bude Vít Vomáčka (ODS), kterého v prvním kole podpořilo 15,28 % voličů.
V Hrádku nad Nisou byla volební účast v senátních volbách 30,37 %.
Voliči odevzdali celkem 1 794 hlasů, z nichž 140 bylo neplatných. Drtivé
vítězství (53,09 % hlasů) si v Hrádku připsal Jiří Vosecký. Jeho soupeř pro
druhé kolo Vít Vomáčka u nás získal 4,77 % hlasů.
Druhé kolo senátních voleb se koná v pátek a sobotu 9.–10. října
2020.

2. kolo voleb do Senátu se koná v pátek a sobotu
9. a 10. října 2020.
Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin
a v sobotu od 9 do 14 hodin.
Hlasovací lísky pro druhé kolo nepřijdou do schránek.
K dispozici budou přímo ve volebních místnostech.

10. ãíslo,
říjen 2020

z radnice

Komín Bekonu jako
rozhledna nebo hnízdo pro čápa?
Každý obyvatel i návštěvník našeho města si při procházení kolem areálu
bývalého Benaru (později Bekonu) jistě klade otázku, jaká bude jeho
budoucnost. Areál město koupilo v roce 2015 za 6 milionů korun, především proto, aby mělo kontrolu nad jeho využitím. Nápadů, jak celý prostor
oživit a co v něm zbudovat, od té doby bylo mnoho. Nejen „vysněných“
v hlavách radních a zastupitelů, ale i těch více propracovaných, které se
urodily v hlavách odborníků. Město má k dispozici několik studií, které
možnosti využití nastiňují. Pracovali na nich renomovaní architekti i ti,
kteří se architekty teprve mají stát. V rámci svých semestrálních prací se
prostorem bývalé textilky, mimo jiné, zabývali také studenti architektury
Technické univerzity v Liberci. Pravdou je, že některé z jejich nápadů byly
z říše snů, ukázalo se nicméně, jaký potenciál areál Bekonu má.
Nejen díky své strategické poloze, ale i pro jeho velikost můžeme uvažovat o bydlení, komerčních prostorách, vzniknout zde mohou obchody,
ordinace lékařů, bydlení pro seniory, sportovní plochy, a tak bychom
mohli pokračovat do nekonečna. O finální podobě Bekonu se povede
ještě mnoho debat, vzniknou další studie a přijdou další nápady. Ruku
v ruce s tím přijdou také názorové neshody. Co se líbí jednomu, nemusí
se líbit druhému. Na čem ovšem panuje vzácná shoda, je zachování
alespoň některých částí v industriálním stylu tak, aby odkazovaly na historii areálu.
Jedním z nejvýraznějších prvků z tohoto pohledu je komín. Není jen
symbolem bývalé továrny, je zároveň i součástí siluety našeho města.
Komín zkrátka k městu patří, a proto je na místě usilovat o jeho zachování. Ještě předtím, než se rozhodne, jakému účelu bude v budoucnu
sloužit, je potřeba vyřešit jeho havarijní stav. Na ten poukázal odborný
posudek, který nechala radnice vypracovat. Z provedené diagnostické
prohlídky je zřejmé masivní narušení zdiva komínové hlavy. Řešením
je odbourání narušeného zdiva ve výšce zhruba 5 metrů a zastřešení
komína proti vnikání srážkové vody. Dále bude nutné opravit povrch,
spáry a trhliny a ochranným nátěrem ošetřit veškeré ocelové a hromosvodné části. Práce na základním zabezpečení komína přijdou odhadem
na 600 tisíc korun. Tuto částku město vyčlení v rozpočtu na příští rok.
A co s komínem dál? I na to myslí odborníci z architektonického studia David, kteří se jednou z dominant našeho města zabývali. Zajímavou
možností, která se nabízí, je využití komína jako základního prvku rozhledny. Návrh počítá s principem dvou proplétaných schodišť ve tvaru
šroubovice, která ovíjejí samotný komín. Po jednom by se stoupalo nahoru a po druhém scházelo dolů. Hlavní podesta rozhledny je navržená
ve výšce zhruba 55 metrů. Svým umístěním v údolí by sice nenabízela
pohled kamsi do dálky, mohli bychom si ale z ptačí perspektivy prohlédnout centrum města. Druhá varianta pak nabízí možnost využití
opraveného komína pro periskop, který by rovněž umožnil zájemcům
rozhlédnout se po okolí. Zařízení periskopu by bylo umístěné uvnitř komína. Nejjednodušší a patrně také nejlevnější se zdá být varianta komín
zasanovat a nechat ve stabilizovaném stavu. Možná by se pak dalo uvažovat o vybudování podesty pro hnízdo čápa, který tu a tam na našem
komíně sedává. A možná, že všechno bude nakonec jinak a v průběhu
diskuze, která k tomuto tématu bude nezbytná, se objeví nápady úplně
nové.
Věra Baumgartnerová
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Knihovna uspěla v soutěži
o stavbu roku

Dokončení ze strany 1

Na obě velké loňské stavby může být město oprávněně pyšné. Je chvályhodné, že se dlouhodobě daří pečovat o památky, připomenout můžeme postupnou rekonstrukci DK Beseda s restaurací Camelot s novými
okny, fasádou a střechou, záchranu kaple na Uhelné, Grösselovy kaple,
pořízení repliky morového sloupu nebo péči o drobné památky, jako
jsou sochy a křížky v krajině. Nejnověji se můžeme těšit z rekonstrukce
bývalého kina a jeho proměny na bytový dům. Kino sice není památkou,
ale i tak se budově vrací tvář z roku 1910, kdy byla postavena. To je postup, který se ve městě uplatnil například i při rekonstrukci Ruské vily,
která vloni při soutěži Stavba roku Libereckého kraje získala třetí místo
v hlasování veřejnosti.
Vít Štrupl

Nová střecha na Azylu
Jednou z právě probíhajících investičních akcí v našem městě je rekonstrukce střechy na bytovém domě Azyl. V první etapě dojde k nahrazení
stávajícího asfaltového šindele přírodní břidlicí v horní části až po římsu.
Součástí je i oprava a výměna klempířských prvků. Azyl je jednou z nemovitostí v majetku města zapsaných na seznamu kulturních památek
Ministerstva kultury, také proto se podařilo získat na rekonstrukci dotace, které pokryjí část nákladů. Práce na obnově střechy přijdou na
1,1 milionů korun vč. DPH. Přispěje na ně Ministerstvo kultury částkou
200 tisíc korun a grantem z programu na obnovu památek se bude podílet i Liberecký kraj. V druhé etapě přijde na řadu výměna krytiny na
zbytku střechy a také výměna oken. I tady se město pokusí o získání
dotací.
Věra Baumgartnerová
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ze společnosti

Slavnostní otevření Schubertovy vily

V sobotu 19. září byla poprvé v rámci slavnostního otevření zpřístupněna široké veřejnosti velkoryse opravená Schubertova vila. Slavnostní
otevření vily bylo díky koronakrizi o několik měsíců odloženo. Prostory
jedné z architektonicky nejzajímavějších staveb v Hrádku nad Nisou ale
už od jara slouží jako Komunitní centrum. Poskytují zázemí neziskovým
organizacím, které pomáhají obyvatelům v Hrádku i okolí.
Možnosti nahlédnout do jindy jen velmi omezeně přístupných prostor
využilo během dne více než sto padesát lidí. Největší zájem byl o komentované prohlídky, ale řada lidí dala přednost samostatné procházce po
vile.
V budoucnu dojde ještě k revitalizaci zeleně v okolí vily. Nejde přitom
jen o plochy viditelné z Václavské ulice. Krásné stromy se nacházejí i za
vilou a podoba těchto ploch je plánována v kontextu s dalším využitím
areálu Bekon.

Společnost Člověk v tísni, o. p. s., nabízí v rámci komunitního centra registrované sociální služby Terénní programy a Odborné sociální poradenství, zaměřené specificky na dluhovou problematiku.
Společnost je připravena v případě zájmu nabídnout i služby v oblasti
podpory vzdělávání, např. doučování dětí v rodinách a volnočasové aktivity.
Služba Terénní programy
Konzultační hodiny: úterý 9.00–13.00
Služba Odborné sociální poradenství
Konzultační hodiny:
Pondělí 9.00–16.00
Úterý 13.00–17.00
Středa 9.00–12.00
Jednota bratrská Hrádek nad Nisou
E-mail: jbhradek@jbcr.cz
Webová stránka: https://www.jbhradek.cz/
Nabízené služby:
Manželské a rodinné poradenství. Podpůrná práce s rodinou. Rozvoj rodinných kompetencí. Provoz Tátovy dílny – komunitní dílna pro rodiče
s dětmi.
Maják Hrádek, z. ú.
E-mail: simon.mayer@majakhradek.cz
Webová stránka: www.majakhradek.cz
Nabízené služby:
Maják Hrádek, z. ú., nabízí preventivní, sociální a poradenské služby pro
děti a mládež a mladé dospělé ve věku 12–26 let prostřednictvím nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NZDM Depo.
Cílem této služby je zabezpečit mladým lidem podporu pro zvládnutí
obtížných životních událostí, snížení sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací a způsobu jejich života, zvýšení sociálních
schopností a dovedností, posilování motivace vzdělávat se, smysluplné
trávení volného času, lepší orientaci v jejich sociálním prostředí a podporovat je v začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti.
Občanské sdružení D.R.A.K., z. s.
E-mail: korych@sdruzenidrak.org
Webová stránka: www.sdruzenidrak.cz
Sociální služby a odborné sociální poradenství.
Mateřské centrum Korálek, z. s.
E-mail: mc.koralek@seznam.cz
Nabízené služby:
Rodinám nabízí přátelské prostředí, kde se mohou neformálně stýkat,
předávat si zkušenosti a vzájemně si pomáhat. Pro děti organizují programy, pomáhají jim navazovat nové vztahy a získávat nové zkušenosti.
Slouží ve městě a blízkém okolí jako prostředek prevence sociálního vyloučení zejména rodičů pečujících o děti. Je zaměřen na zlepšování a posilování zdravých mezilidských vztahů.

Organizace působící v Komunitním centru:
Přístav 3V, z. ú.
E-mail: vokal@pristav3v.cz
Webová stránka: www.pristav3v.cz
Nabízené služby:
Sociální poradenství zaměřené na klienty – seniory a osoby se zdravotním
postižením, formou osobního kontaktu za účelem povzbuzení a motivace k aktivnímu stylu života, návratu do společenského prostředí, pomoci při vyřizování osobních záležitostí a potřeb, které klient sám není
schopen zařídit, snaha o eliminaci samoty klienta.
Člověk v tísni, o. p. s.
E-mail: lukas.prucha@clovekvtisni.cz
Webová stránka: https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/socialni-pracev-cr/liberec
Nabízené služby:

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s.
E-mail: liberec@czplk.cz
Webová stránka: www.czplk.cz
Nabízené služby:
Poskytování služeb osobám starším 15 let věku v obtížné životní situaci,
která nastala v souvislosti se zdravotním postižením nebo věkem, které
k jejímu řešení požadují a potřebují odbornou pomoc při uplatňování
práv a oprávněných zájmů nebo odbornou radu v oblastech příspěvků
a výhod pro osoby se zdravotním postižením, orientace v sociálních
systémech a platné legislativy, práva, sociálního zabezpečení, odstraňování bariér, vzdělávání, pracovního uplatnění, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a dalších individuálních problémů souvisejících se
zdravotním postižením nebo věkem.
Spolek HRÁDEK n. N. – OSTROV ŽIVOTA, z. s.
E-mail: hradek.ostrovzivota@email.cz
Webová stránka: www.ostrovzivota.cz
Komu pomáhá? Jednoduše řečeno každému, kdo to potřebuje. Každému,
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kdo je vážně nemocný, žije mezi námi a je v silách spolku mu pomoci.
Pacientům s těžkým onemocněním přispívá například na ortopedické
a zdravotní pomůcky, ozdravné pobyty, nutriční výživu, onkologické léky
a masti, které se doplácejí, zdravotní matrace či antidekubitní pomůcky.
Poskytuje ale například i příspěvky na hospicovou péči rodinám, které by
si ji jinak nemohly dovolit.
Kromě toho nakupuje či od soukromých dárců získává nejrůznější
zdravotní pomůcky, které pacientům a potřebným lidem půjčuje. Jedná
se o polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka, sedátka do vany apod.
Jednotlivé organizace postupně v tomto a dalších číslech HRÁDECKA
blíže představíme:
Jednota bratrská
Jednota bratrská se věnuje především práci s rodinami a malými dětmi
ve věku od narození do šesti let, pro které je určen klub Mašinka. Klub
Mašinka se schází každý čtvrtek a pátek v prostorách Bekonu. Ve čtvrtek
je určen rodinám s dětmi ve věku od dvou do šesti let a v pátek rodinám
s dětmi mladšími. „Návazně na to pak realizujeme další aktivity, jako je
drakiáda, den otců, různé rodinné výlety nebo cyklozávody na odrážedlech. Během léta pravidelně pořádáme také týdenní rodinnou dovolenou s Mašinkou, které se účastní právě ty rodiny, které náš klub navštěvují,“ říká Patrik Müller, který má činnost na starosti. I činnost Jednoty
bratrské v Hrádku ovlivnila známá omezení. „S ohledem na situaci se
snažíme dělat maximum, abychom se s rodinami mohli stále scházet.
Vymýšlíme i různé venkovní alternativy, protože v návaznosti na tuto
práci realizujeme také semináře o výchově dětí, manželské a rodinné poradenství, ale třeba i manželské večery. To je prostor vytvořený pro to,
aby páry mohly mít rande a samy, pouze ve dvojici, reflektovat některé
životní etapy, rodinné situace a podobně,“ dodává Patrik Müller.
Jednota bratrská spolupracuje také se soukromým majitelem pozemků, díky čemuž může realizovat komunitní práci v sadě a v lese.
„Například během jarní karantény s námi mohli lidé chodit do lesa,
relaxovat na čerstvém vzduchu nebo třeba i sázet stromky. Pro spoustu
z nich to byla nová zkušenost, ale hlavně mohli spolu s rodinou trávit čas
venku,“ dodává Patrik Müller.
Na podzim otevře Jednota bratrská v Schubertově vile ve spolupráci
s organizací Maják Hrádek Tátovu dílnu. „Ve sklepě vily vznikl prostor, jehož účelem je, aby mohli taťkové se svými dětmi pracovat v rukodělné
dílně. Byť tam budeme mít i stroje jako je soustruh, pokosová pila a elektrický hoblík, tak by se mělo jednat hlavně o rukodělnou činnost,“ říká
k nejnovější aktivitě Patrik Müller.

EDUCA bude online
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Vzhledem k vývoji situace ve vztahu k pandemii COVID-19 a zejména k vyhlášení opatření platných od pondělí 5. října pod režimem nouzového
stavu v celé republice, není veletrh vzdělávání a práce realizovatelný ve
FYZICKÉ podobě. Dlouho jsme se snažili, aby se veletrh uskutečnil a nedošlo tak k úplnému zastavení významné akce, která slouží nejen pro žáky
a studenty Libereckého kraje, ale i pro tisíce lidí, kteří na EDUCE hledají
svoji novou profesní cestu nebo impuls ke změně. Rizika s fyzickým uspořádáním EDUCY jsou nyní ovšem tak veliká, že vyhlášená opatření přijímáme a věříme, že všichni celou situaci zvládneme ve zdraví a bez újmy.
I přes všechny komplikace se ale nevzdáváme a vzhledem k tomu, že na
EDUCE 2020 bylo odvedeno kus práce, chceme zachovat pro studenty, jejich
rodiče a ostatní zájemce možnost zorientovat se v souhrnném přehledu
nabídky středních škol a dalších kariérních oblastech. Chceme poskytnout
důležité kariérní poradenství studentům volícím si střední školu, a co možná
nejvíce informací o dané škole a daném studijním oboru, proto jsme připravili novou platformu veletrhu – EDUCA ONLINE 2020.
Věřím, že tento alternativní produkt bude sloužit jako dlouhodobá
prezentace škol a společností nejen našeho kraje ve formě, která bude
přínosná pro studenty, rodiče nebo obyvatele, kteří hledají nový profesní impuls. EDUCA ONLINE bude od 15. října, informace najdou zájemci na www.educaliberec.cz.
Martin Trita, manažer veletrhu EDUCA MYJOB LIBEREC 2020

Na Oldřichovské ulici vznikne Geopark
Vít Štrupl

V letním čísle HRÁDECKA jsme informovali o dvou projektech, které
město připravuje s polským partnerem – městem Bogatynia. Jedním
z nich je Geopark na Oldřichovské ulici. Vznikne v prostoru za mateřskou školou, v blízkosti nového dětského hřiště, kde se nachází jedna
z přístupových cest do lesoparku Cihelna. Celý prostor projde rekultivací, počítá se s terénními úpravami, novou výsadbou a mimo jiné také
například s instalací přírodních kamenů. Ty budou součástí naučné

stezky zaměřené na geologii a těžbu surovin v Trojzemí. Geopark s Cihelnou propojí nově vysázená třešňová alej. Celý prostor se tak spojí
v atraktivní místo, kde mohou trávit čas celé rodiny, uprostřed přírody,
mimo městský ruch a silnice. Obě lokality i jejich propojení budou navíc bezbariérové, vhodné jsou proto jak pro maminky s kočárky, tak například pro seniory.
Park podobného charakteru se nachází také na polské straně –
v Jasné Góře / Bogatynii. Součástí projektu je i virtuální propojení obou
míst a společná propagace. Jednou z aktivit, která tomu má napomoci,
je příprava dvou questových tras. Questing je outdoorová aktivita, která
slouží jako nástroj k poznávání místního přírodního a kulturního dědictví. Jde o putování podobné známé a oblíbené „stopované“ za pokladem. Nepostupuje se však podle šipek, ale podle orientačních bodů.
Účastníci hledají indicie, luští tajenku a stejně jako u stopované je na
závěr čeká „poklad“.
Předpokládané výdaje na projekt jsou ve výši zhruba 1,5 milionů korun. Dotace z programu Přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká
republika – Polsko pokryje polovinu. Druhá polovina půjde z rozpočtu
města. V tuto chvíli se připravují zadávací podmínky a bude se hledat
dodavatel stavby. Když všechno půjde dobře, nový Geopark rozšíří možnosti trávení volného času v našem městě už v příštím roce.
Věra Baumgartnerová
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Těším se, že zase budu více učit

Rozhovor s bývalou ředitelkou ZŠ T. G. Masaryka Editou Poláčkovou
Základní školu T. G. Masaryka od 1. srpna řídí Mgr. Karel Kocourek ve
funkci pověřeného ředitele, jeho zástupkyní je Mgr. Jana Czuchová.
Mgr. Edita Poláčková, která školu vedla více než dvacet let, ze své funkce
k poslednímu červencovému dni odstoupila, stejně jako její zástupkyně
Mgr. Hana Prchlíková. Paní Poláčková ale ve škole nadále zůstává a naplno
se věnuje učení, které je pro každého ředitele bohužel jen malou částí
jeho práce.
Paní Poláčková se do Hrádku přistěhovala v roce 1990. Tehdy začala
učit na Základní škole Lidická a její tehdejší manžel Mgr. Jaroslav Poláček učil v Základní škole T. G. Masaryka. Po pár letech se ale Jaroslav Poláček přihlásil do konkurzu na ředitele Lidické, stal se jejím ředitelem
a podle tehdejších předpisů nemohla být jeho manželka jeho podřízenou. Oba si tedy vyměnili své působiště. V listopadu roku 1994 se Edita
Poláčková stala zástupkyní paní Gertrudy Hrdé a ředitelkou školy v roce
1999.

Ředitelkou školy jste byla dlouhých 22 let. Co vás vedlo k tomu,
jak se říká, položit funkci a znovu začít „jen“ učit?
Vedla mě k tomu řada věcí. V posledních letech jsem si začala uvědomovat, že dělám práci, která nemá s pedagogickou praxí už skoro nic
společného. Když jsem v té funkci začínala, tak jsme plánovali spoustu
akcí a aktivit pro děti. Pak přišla právní subjektivita a začaly se kupit papíry, předpisy a je toho pořád víc a víc. Potom přišly školní vzdělávací
plány, které jsou z dnešního pohledu také nesmyslné. Následovaly každoroční rekonstrukce – osm let za sebou se na škole především o prázdninách něco budovalo. Všechna ta administrativa a nové projekty pak
zabíraly tolik času, že jsem byla ve škole i dlouho poté, co šli ostatní domů,
anebo jsem pracovala z domova. Už dlouho jsem nebyla na pořádné
dovolené...
Měla jsem jednoduše pocit, že když zrovna neběhám s nějakým
projektantem po škole, tak sedím u počítače a vyplňuju různé formuláře,
tabulky, dotazníky, výkazy a na tu pedagogickou práci už nezbývají
síly. Cítila jsem, že mě to nenaplňuje, a protože jsem se chtěla věnovat
rodině, vnoučatům, ale i sobě, tak jsem se rozhodla takto.
Je to teprve pár dnů (rozhovor jsme pořizovali začátkem září –
pozn.), kdy zase spíše učíte, spadl z vás už ten stres?
První mé takové vnitřní uvolnění přišlo už ve chvíli, kdy jsem rezignaci
odeslala písemně. Pravda je ale ta, že jsem chtěla předat všechno v naprostém pořádku, a tak jsem s výjimkou pár dní byla ještě celý červenec
ve škole a třídila vše potřebné. V srpnu jsem pak s novým panem ředitelem, Karlem Kocourkem, dokumenty procházela a po vzájemné dohodě
se snažím pomáhat i nadále podle toho, jak je třeba.
Ale nedávno jsem šla třeba domů v půl druhé, to jsem nebyla zvyklá,
a doma jsem najednou nevěděla, co dělat. Musím se naučit s tím časem
pracovat a jít třeba za vnoučaty.
Když teď budete „jen“ učit, máte chuť připravovat si některé
věci jinak? Přidalo vám to rozhodnutí i učitelskou energii?
Myslím si, že ano. Těším se jak na matematiku, tak i na dílny. Ty teď navíc máme úplně nové – bude nové nářadí, nové ponky...
Těším se, že budu moci vytáhnout zápisy z různých školení, na která
jsem pořád pravidelně jezdila, a vím, že budu učit v různých třídách různě
podle toho, jak bude potřeba. V jedné třídě například máme pět žáků
s individuálním vzdělávacím plánem, kde mi bude pomáhat i paní asistentka. Ale nebojím se toho, těším se na děti.
Třicet let je dlouhá doba. Obzvlášť u matematiky se říká, že
oproti dobám minulým hodně zaostáváme. Vy to teď můžete
poměřit. Máte pocit, že jste za tu dobu musela slevit z nároků,
aby děti látku zvládly a na vysvědčení prospěly?
Nemyslím, že bychom úplně slevili z nároků, ale spíš z obtížnosti. Vlastně
díky školnímu vzdělávacímu plánu jsme mohli některé oblasti učiva vypustit, ale učivo se zase rozšířilo do dalších oborů, které je nutné učit.
Myslím, že ta hlavní motivace k učení se u žáků opadla v době, kdy se
rozšířily střední školy tak, že se na školu s maturitou dostanou i děti, které
mají trojky od shora až dolů. To dříve nebývalo.
V posledních letech jsme například upustili od čtvrtletních písemek.

Máme tématické práce, které dětem hlásíme týden dopředu. Ale když
se pak zeptám, kdo se učil, přihlásí se dva žáci. Myslím, že hlavním
problémem je taková nějaká nechuť dětí učit se nebo i cokoli vymyslet.
Mají pocit, že všechno najdou na internetu, nechce se jim přemýšlet. Ale
naštěstí se ani toto nedá říci plošně. Jsou i třídy, ve kterých je radost učit.

Je něco, na co byste si za dobu třiceti let v hrádeckém školství
ráda vzpomněla?
Já nemám pocit, že bych na něco nevzpomínala ráda. Nekritizuju. Prostě
jsem si to tak udělala a teď jsem se rozhodla, že je čas na změnu. Hrozně
ráda ale vzpomínám na ty začátky, na ty první aktivity, na školní jarmarky,
noční výsadky, noční vyučování, na projekt Kompetence, kde jsme se
setkávali s kolegy z dalších škol. Prostě na ty akce s dětmi, ale i na to, že
jsme byli s učiteli pohromadě.
Děkuji za rozhovor.
Vít Štrupl

Divadlo na dvorku

Po dvou letních koncertech „na dvorku“ Brány Trojzemí, na které přišli
hlavně dospělí posluchači, obsadily atrium děti. Herci Nezávislého divadla, které některé děti znají ze školky, přijeli v září s pásmem pohádek
O pejskovi a kočičce. Bylo znát, že většinu klasických Čapkových pohádek děti znají, protože zvláště když pejsek s kočičkou vařili dort, herce
chvílemi vyváděly z míry radami, jak dál.
Pokud to různá omezení dovolí, na další pohádku, tentokrát v knihovně, se děti mohou těšit na začátku listopadu.
Vít Štrupl
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Hrádecké dožínky a Oslavy Mikroregionu
Hrádecko–Chrastavsko

Hrádecké dožínky probíhaly v letošním roce v našem městě souběžně
s pátými Oslavami Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko. Krásný den tak
nabídl celou řadu akcí. Dopoledne patřilo sportu. Na Kristýně byl už
ráno zahájen turnaj v plážovém volejbale a proběhl závod na inline
bruslích, na hřišti před Základní školou Tomáše Garrigue Masaryka,
podobně jako při ostatních sportovních disciplínách, změřili své síly
účastníci z celého mikroregionu při rodinném čtyřboji.
Po poledni se program přesunul na Hasičskou louku. Hudební vystoupení na pódiu zahájila Celestýnka. Před dalšími účinkujícími, skupinou
Mareks, plnící se hlediště pozdravili zástupci obcí mikroregionu, včetně
místostarosty města Hrádek nad Nisou pana Pavla Farského, předsedkyně mikroregionu a starostky obce Chotyně paní Jany Mlejnecké a senátora, starosty Chrastavy, pana Michaela Canova.
Specificky dožínkovým vstupem bylo přibližně o hodinu později žehnání chlebu a úrodě i darům přírody, kterého se za asistence starosty
Hrádku nad Nisou Josefa Horinky, hejtmana Libereckého kraje Martina
Půty a předsedy představenstva Agro Chomutice Ing. Vladimíra Tichého
ujala farářka Církve československé husitské a členka Rady města Hrádku
nad Nisou ThMgr. Hedvika Zimmermannová.
Na Hasičské louce běžel celé odpoledne také doprovodný program.
Ve stáncích se prezentovaly jednotlivé obce mikroregionu, od poutače
Agra Chomutice vonělo z grilu maso a na opačné straně prostranství
byla k vidění moderní zemědělská technika i malá telátka. Agro připravilo také každoročně populární soutěž v pití mléka na čas. Obdiv si
vysloužil stánek hrádeckých zahrádkářů plný barevných květů i vypěstovaných dobrot. Před stanem se dokonce mlátilo obilí, což si s cepem vyzkoušel i starosta Hrádku s hejtmanem. Přítomní byli i chovatelé, drobní
prodejci nebo zástupci spolku Lužické a Žitavské hory. Dětem byly určeny rukodělné dílničky v rámci dožínkového Ekodne, které připravila
Společnost pro Lužické hory.
Kulturní program vyvrcholil v podvečer vystoupením Tomáše Linky se
skupinou Přímá linka a večerním koncertem nesmrtelných Rangers.
Roman Sedláček
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Lužická padesátka

Nezadržitelně se blíží jubilejní padesátá Lužická padesátka. Lehce se to
rýmuje, mnohdy obtížně připravuje. Navíc dnes těžko odhadnout, čím
může příští rok překvapit. Letošní, čtyřicátý devátý ročník, rozhodně na
růžích ustláno neměl.
Stejně, jako téměř všechny ostatní větší akce, poznamenala přípravy
i průběh situace způsobená koronavirem. Startovalo se stejně jako v minulých letech u Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Hrádku nad
Nisou, nutností však bylo dodržení přísných hygienických podmínek.
Zakončení ve školní jídelně možné nebylo, turisté tak museli pro cíl pochodu nalézt jiné zázemí. Měli šťastnou ruku. Nové útočiště v areálu
hřiště na Dolním Sedle se většině účastníků líbilo. Na ohništi se opékaly
špekáčky, v klubovně čekalo na příjemně unavené poutníky občerstvení.
Posezení na závěr v hezky upraveném areálu bylo ideální.

Jednotlivci, rodiny i celé skupiny sem docházeli z tras dlouhých 10,
15, 25 a 50 kilometrů. Nejdelší padesátikilometrová trasa startovala už
v šest hodin ráno. Startující stráví téměř celý den šlapáním, ti nejrychlejší dochází do cíle odpoledne kolem čtvrté. Letos si tuto nejtěžší variantu
vybralo z celkových 220 na 60 účastníků.
Lužická padesátka se tentokrát konala až v září. Pravidelný květnový
termín vzal za své díky koronaviru. Pro jistotu organizátoři zvolili vedle
pozdějšího termínu i komornější variantu. Pozvánky na padesátku neputovaly do celé republiky. Plánovitě byla akce pro tentokrát určena turistům z Hrádku nad Nisou a blízkého okolí. Určitou kompenzací byla účast
výpravy našich severních sousedů. Jádro tvořili Poláci pracující na Hrádecku. Když se dozvěděli o Lužické padesátce, chtěli se zúčastnit. Spolupráce se začala domlouvat na konci zimy. Slovo dalo slovo a mimo
početné polské skupiny na startu (jen na 50 km trasu vyrazilo 47 Poláků)
si hosté z Bogatynie vzali na starost i jednu z pěti kontrol.
Mgr. Zdenka Vachková, předsedkyně hrádecké organizace Klubu
českých turistů v Hrádku nad Nisou, dorazila do cíle po poledni. V posledním týdnu před konáním akce jí onemocnělo pět kolegů. V počtu přibližně tři desítky dobrovolníků na startu, kontrolách, u občerstvení,
v koutku pro děti a v cíli to byla velká komplikace. Vedle organizace celého pochodu tak musela pomáhat na startu s administrativou i s mnoha
jinými činnostmi.
V klubu je více než 30 let a smutně poznamenává, že dlouhé roky
byla nejmladší členkou. Situace se však mění, mladší lidé si znovu začali
nacházet do hrádecké organizace cestu. V letošním roce přibyla dokonce celá rodina.
Časům největší slávy pěší turistiky se současnost prozatím v našem
regionu neblíží ani vzdáleně. Hodně by o tom mohly vypovědět staré
kroniky klubu. Ty však k velké škodě zničila povodeň. Zůstaly alespoň
poznámky jedné z legend klubu, pana Antonína Procházky. Podle nich
se rekord Lužické padesátky blížil dvěma tisícům účastníků. „To bychom
dnes organizačně nezvládli“, říká předsedkyně klubu. „Naše akce je
součástí celostátního i krajského kalendáře akcí Klubu českých turistů.
Jezdívali k nám lidé z celé republiky. Měli jsme i cenu pro nejvzdálenějšího účastníka. V současnosti má už pochod spíše regionální charakter.“
Pojďme se na chvíli vydat proti proudu času. Psal se rok 1972. Nadšený horolezec Helfrid Volkert, kterému dnes stejně jako tenkrát nikdo
neřekne jinak než Fredy, stál na zaplněném Horním náměstí v Hrádku

ze společnosti

nad Nisou. Historicky první ročník Lužické padesátky přilákal spoustu
jemu podobných. Turistika i dálkové pochody byly v sedmdesátých letech minulého století velice populární. Účastnila se jich spousta lidí,
kteří se navzájem povzbuzovali. Fascinoval je pohyb ve volné přírodě,
poznávání zajímavých míst, setkávání s příjemnými lidmi a často i navazování přátelství. „První ročník začínal na Horním náměstí. Zázemí pro
organizátory i účastníky poskytl dnešní kulturní dům Beseda. Nejdelší
trasa zavedla turisty na vrcholy Hvozdu a Luže. Přes Jablonné v Podještědí pokračovala na Ještědský hřeben do oblasti Vápenného vrchu
a zpět do Hrádku”, vypráví pan Volkert a dodnes se nemůže zbavit dojmu, že byla dokonce delší než oněch padesát kilometrů v názvu akce.
Velkému zájmu se těšily i následující ročníky. Přijížděli lidé z celých
Čech i Moravy. Mezi účastníky byla slyšet také němčina. Hosty z Berlína,
Lipska a Drážďan Fredy společně s německým kolegou večer doprovázel
na ubytovny v tělocvičnách škol a v sokolovně, aby zbytečně nebloudili.
V jeho vyprávění se objevují i důležitá jména, bez kterých by Lužická
padesátka možná nevznikla. U jejího zrodu stál Ladislav Řežáb a Jaroslav
Fořt. Do podoby tras významně zasáhl i úspěšný hrádecký dálkový běžec Luděk Simandl. Musel je vést výhradně po českém území. Poctivě se
značily cedulkami, které na sobě nesly číselný údaj s délkou trasy. Ty
často opouštěly značené turistické cesty, proto od jedné muselo být vidět na následující. Celá řada lidí měla problémy s orientací podle map,
proto někteří z nich i přes velkou snahu organizátorů poznali na vlastní
kůži bloudění. Mladším čtenářům pro úplnost doplním, že původně vojenský systém GPS Navstar, předchůdce dnešních navigačních systémů,
začal vznikat v roce 1973 a užívání GPS pro civilní účely bylo umožněno
až na přelomu tisíciletí, tedy téměř třicet let po událostech, kterými se
dnes zabýváme.
Nadšení, se kterým tenkrát lidé přistupovali k turistickým akcím, symbolizuje jedna z Fredyho příhod. V roce 1976 se vracel ze služební cesty
z Německa v noci před Lužickou padesátkou. Na start se dostal jen díky
obětavým přátelům těsně před zahájením. Času nezbývalo, tak padesátikilometrový pochod absolvoval tak, jak byl – v saku a barexových
polobotkách, asi nejnevhodnější obuvi, jakou si na podobnou akci můžete obout.

Antonín Procházka pomáhá s organizováním padesátky i ve svých
91 letech. Dokáže dobře poradit, má velké zkušenosti. Se značením tras
začal v roce 1982. Na horských stezkách vystřídal dalšího z nestorů
Lužické padesátky – Miroslava Vinklárka. Když měl pan Procházka na
starost 28 km variantu přes Vápenný vrch, prošel stejnou cestou i čtyřikrát za sebou. Poprvé hledal nejlepší cestu, podruhé ji s předstihem poctivě vyznačil cedulkami. Ráno před padesátkou mu to nedalo a vyrazil
ještě jednou. Co kdyby značení někdo úmyslně poškodil. Kam by potom
turisté došli? Při čtvrté, poslední obchůzce musel ještě všechno značení
řádně odstranit a uklidit.
Na své turistické kořeny nezapomínají ani ostatní dříve narození.
Další pořadatelkou, se kterou jsem si v cíli letošní Lužické padesátky povídal, byla paní Alena. V osmdesáti letech už jejímu toulání nastavily
hranice zdravotní stav a věk. Přesto se pravidelně vydává do donínských
ulic a uliček, aby se udržela v kondici. Zároveň má přehled o tom, jak se
tato část města od dob, kdy tudy v zaměstnání doprovázela na vycházkách
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děti, mění. Členkou turistického klubu v Hrádku nad Nisou je přibližně
15 let, organizovanou turistkou ještě daleko déle. Podobně jako další
hrádečtí turisté-senioři stále vypomáhá při přípravě a pořádání akcí
klubu.
Vyznavače pěšího putování drží pohromadě mimo jiné i setkávání
v hrádecké Konírně. Na kus řeči sem přicházejí pravidelně každé pondělí. Ti, co se turistice věnují aktivně, vypráví ostatním o svých výletech,
zajímavých místech i zážitcích. Na přetřes přijde samozřejmě i řada
vzpomínek nebo událostí z osobního života. O těchto setkáních jsem při
své práci slyšel z vyprávění již mnohokrát. Vždy nadšeně a v dobrém.
Příprava padesátky není v současnosti již tak náročná. Účastníků je
méně, značených turistických cest více. Přesto Zdence Vachkové akce
před termínem konání každoročně nedává spát. A to doslova. Uprostřed
jedné takové noci beze spánku vymyslela i místo, kde letos padesátka
končí. Probděné noci jí jistě připraví i následující padesátý ročník. Na
otázku, čím bude výjimečný, zatím přímo neodpoví, své plány ale jistě
má. Jen naznačuje, že má radost ze stále většího počtu dětí na startu.
Vzpomíná, jak někdy atrakce určené dětem zbyly jen dospělým. Skákat
v pytlích nebo střílet z luku pro ně byla samozřejmě také zábava, ale
není to ono. Dětí však přibývá, letos jich bylo v cíli požehnaně. Padesátý
ročník tedy možná přinese nějaká překvapení hlavně nejmladším účastníkům. Navíc je v klubu nová krev, inovace se dají očekávat i od ní.
Při dotazu na spolupráci s městem Hrádek nad Nisou se paní Zdeňka
usmívá: „Město chválím, kudy chodím. V první řadě vyhlašuje granty,
které samozřejmě každoročně využíváme. Místostarosta Pavel Farský
nám tak pomohl s placením autobusu. Seniory a rodiny s dětmi vyvezeme až na Horní Sedlo. Při svém putování mohou vidět nádherné
Horní a Vraní skály. Na krátkých trasách by se tak daleko od Hrádku bez
autobusu nedostaly. Ano, město je na prvním místě mezi těmi, kdo nám
pomáhá.“

Ještě jednu zvláštnost přinesla letošní padesátka. V cíli se mnozí chlubili i podivovali nad houbařskými úlovky. Ze svého pochodu je přinášeli
téměř všichni účastníci. V taškách, šátcích, mikinách. Tak velké množství
hub přímo kolem cest nikdo nečekal a každý si chtěl alespoň nějaké odnést domů. Často se člověk musel až pousmát nad vynalézavostí, v čem
se houby ve velkém dají přenášet.
Držme hrádeckým turistům pěsti, aby se jim za rok jubilejní ročník Lužické padesátky důstojně vydařil. Možná by přivítali i trochu pomoci.
Zaslouží si jí. Za těch bezmála padesát let udělali svým pochodem radost tisícovkám poutníků. Kdo ví, možná zas přijde doba, kdy se víc lidí
s chutí vydá za zábavou i poznáním výhradně po svých.

Již třetí rok po sobě udělaly radost václavickým i přespolním místní dožínky na Wohlmanově statku. Návštěvníci, nejčastěji celé rodiny, tu znovu
mohli strávit téměř celý den v příjemném vesnickém prostředí mezi milými hostiteli.
Ve dvoře se hodovalo, děti i dospělí se mohli ledasčemu přiučit formou
rukodělných aktivit i zajímavých ukázek, jak to na takovém statku před lety
chodívalo. Asi nejatraktivnější bylo mlácení obilí. Nejprve se zrno oddělovalo cepy a o něco později na opačné straně stodoly i důmyslnou historickou mlátičkou se vzduchovým čištěním poháněnou dalším místním
skvostem – stabilním motorem Slávia ze třicátých let minulého století.
Tématem letošních dožínek byly bylinky. Celý den se tak míchaly čaje
na jednotlivé neduhy a odpolední sezení patřilo povídání o tom, jak
pozitivně mohou tyto dary přírody působit na každého z nás. Usedlost
obklopená zelení i výběhy s hospodářskými zvířaty nabízí také možnost
vycházky stromovou alejí kolem studánky k Wohlmannovu kříži na nedalekém návrší, kam se o dožínkách vydal nejeden návštěvník.
Václavické dožínky každoročně chystá majitel hospodářství Matouš
Kirschner s rodinou, přáteli a spolkem Wohlmannův statek. Pod jejich
taktovkou se tu konají i další společenské akce.

Naše krátké povídání neobsáhlo všechno, co program Václavických
dožínek nabízel. Zlákat se můžete nechat i vy, ale až za rok.
-rs-

Roman Sedláček

Václavické dožínky na Wohlmannově statku
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Kroniky neslouží nám, ale příštím generacím
Rozhovor s hrádeckou kronikářkou

Každé město i obec v naší republice má zákonnou povinnost vést kroniku. Tato letitá tradice je cenným zdrojem informací o naší historii už od
dob, kdy zapisování nejrůznějších událostí byla jediná možnost, jak
uchovat vzpomínky na život našich předků a dozvědět se, jak se naše
města a jiná sídla v historii času proměňovala. Způsob zapisování jednotlivých událostí se v průběhu staletí měnil, stejně, jako se měnili kronikáři. V dřívějších dobách byly kroniky téměř uměleckým dílem, dnes
už ruční psaní téměř vymizelo a ilustrované stránky nahradily fotografie.
Svou důležitou roli ale mají dodnes. Pro Hrádek nad Nisou tuto nelehkou a záslužnou práci už čtvrtým rokem dělá paní Jiřina Vávrová. Trochu
překvapivě není z Hrádku, ale žije v Oldřichově v Hájích. A protože s Jiřkou se osobně znám a navíc mám tu čest každým rokem do naší kroniky
před jejím uložením do archivu nahlédnout, požádala jsem o krátký rozhovor.
Kdo je Jiřina Vávrová, představ se nám trochu…
Tak to jsi, Věrko, opravdu nezačala lehkou otázkou. Manželka, matka,
dcera, sestra… Poněkud hyperaktivní žena povoláním filmařka, původně
dokumentaristka… už dvanáctým rokem vesničanka… žena mnoha zájmů, že se to ani nedá stihnout… vášnivá sběratelka příběhů…

Já jsem si dříve představovala, že kronika města je jako kniha,
která vypráví příběhy a čte se podobně jako beletrie. Teď už
vím, že to tak v mnoha případech není, i když mnozí kronikáři
ještě „vyprávěcí“ styl drží. Jakým způsobem ke kronice přistupuješ ty?
Bohužel kronika už vůbec není beletrie! Pravidla psaní kronik jsou poměrně striktně daná a v dnešní době kvůli GDPR do kroniky není možné
psát ani žádné údaje o lidech, vlastnictví, narozeních, úmrtích atd. Je to
vlastně dost nudné čtení.
Ráda čtu příběhy ze starých kronik, někdy to je detektivka, někdy přímo
červená knihovna. Těch nemanželských dětí co bylo! Komu zabavili bolševici majetek! Kdo co kde ukradl a komu uřknuli dobytek! Kdo uměl
léčit nemoci a kde bydlela jaká andělíčkářka! Dnes už se nic takového
z kroniky nedozvíme. Kronikář se musí oprostit od drbů a zaznamenávat
informace pokud možno nezaujatě. Žádný osobní názor a postoj. Osobnost kronikáře by se neměla do kroniky promítat. A hlavně – kroniky
neslouží nám, ale příštím generacím. Trochu mě mrzí, že jednou někdo
bude listovat kronikami a bude si říkat: „Žádné drby, to je nuda.“

Vedení kroniky má svá pravidla, některá jsou dokonce zakotvená v zákoně, musela ses na roli kronikářky nějak zvlášť
připravit? Je k tomu třeba nějaké oprávnění, certifikát?
K vedení kroniky jsem se dostala náhodou. Oldřichov v Hájích, kde žiji,
neměl sedm let nikoho, kdo by byl ochotný kroniku vést, takže jsem se jí
ujala jako opuštěného štěněte. Absolvovala jsem několik seminářů, které
jsou určené kronikářům. Oprávnění ani certifikát pro kronikáře není potřeba, vlastně o práci kronikáře nikdo moc nestojí. Obce jsou obvykle rády,
že vůbec někoho přemluví, aby kroniku vedl.
A co tedy musí mít dobrý kronikář?
Dobrý kronikář podle mě musí být pečlivý systematik. Badatel. Archivář.
Sběratel. Musí mít zájem o dění kolem sebe. Musí být tak trochu drbna.
Všetečka. Tak jako pořád „šmejdit“ po obci. Musí umět naslouchat. A psát.
A pracovat s textem. A umět vyfiltrovat podstatné informace…
Jak tě napadlo vést kroniku města, ve kterém nežiješ, a jaké jsou
tvoje vazby k Hrádku nad Nisou?
Ke kronice Hrádku jsem se dostala jako slepý k houslím – jednoho dne mi
zavolala paní Zahrádková z hrádeckého městského úřadu, jestli bych nevedla kroniku Hrádku. Dost mě to překvapilo a samozřejmě jsem hned
namítla, že přeci v Hrádku nebydlím. Paní Zahrádková mě nicméně přemluvila, abych se přihlásila do výběrového řízení, že nemůžete v Hrádku
nikoho sehnat.
Z Hrádku pochází polovina rodiny z manželovy strany. Náš děda byl
z neodsunuté německé rodiny. Po válce šel do první třídy a neuměl ani
slovo česky… co zažil šikany od českých spolužáků! Jeho vyprávění bylo
vždycky tak živé… Tyhle sudetské příběhy já v podstatě sbírám. Ta přetržená historická kontinuita, ta dynamika česko-německých vztahů, to, jak
se velké dějiny promítají do malých dějin jednotlivých rodin… tak to mě
velmi zajímá.

Stále mě udivuje, že kronikář nemusí být místní, a přesto dokáže
historii daného místa zaznamenat. Odkud čerpáš informace?
Než jsem se rozhodla, že hrádeckou kroniku povedu, podívala jsem se na
web města. Za prvé – vaše město opravdu žije! To bylo pro mě rozhodující. Za druhé – web je dobře vedený, celkem přehledný a máte šikovné
fotografy. Takže web města je hlavní zdroj informací, pak také i HRÁDECKO, facebook, kde mám v merku všechny možné hrádecké stránky,
facebook starosty, Hrádecká zastavení a prostě všechno, na co na internetu narazím.
V Oldřichově mám samozřejmě informace mnohem lépe dostupné,
protože sama organizuji spoustu akcí, jsem v zastupitelstvu, rediguji
místní časopis, spravuji obecní webové stránky a facebook a hlavně
u všeho osobně jsem. Každý den se proběhnu nebo projdu po obci,
poklábosím se sousedy a dozvím se někdy i to, co nechci (smích).
Používáš u Hrádecké a Oldřichovské kroniky stejný styl nebo je
rozdíl ve větším městě a v malé obci?
V Oldřichově člením kroniku podle témat (např. stavební akce obce,
doprava, společenská kronika, akce atd.), v Hrádku sestavuji zápis chronologicky, člením po měsících. V malé obci, jako je Oldřichov, by zápis
po měsících byl poněkud chudý, někdy tady celý měsíc ani neštěkne pes,
jak se říká. Chronologický zápis je v kronikách obvyklejší a mně osobně
se zdá i lepší, dává ucelený pohled na život obce.
Nahlížíš i do kronik jiných měst? Hledáš třeba nějakou inspiraci?
Ze začátku jsem hodně zkoumala, jak vypadají zápisy do kroniky v různých obcích. Zjistila jsem, že je to všude dost podobné, takže teď už jsem
dlouho žádnou současnou kroniku neviděla. Zato starých kronik jsem prolistovala spoustu.
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A je pro tebe nějaká z prolistovaných kronik něčím krásná?
Hodně se zabývám historií Oldřichova a sbírám úplně všechno, co se ho
týká. Podařilo se mi třeba získat starou německou kroniku místní školy,
kterou postupně překládáme a která vychází v našem občasníku. Mám
ráda i rodinné kroniky, dnes už je ale málokterá rodina píše. Každá kronika je unikát cenný pro určitou komunitu. Protože vím, jak náročné je
systematicky zaznamenávat dění, cením si každého takového počinu,
takže jmenovat nějakou konkrétní kroniku opravdu nemůžu. Inspirativní
jsou vlastně všechny.
Když se vrátíme k naší hrádecké kronice… Je nějaká událost
nebo něco, o čem jsi v minulosti psala a co se nějakým způsobem vymyká? Něco, co tě opravdu zaujalo natolik, že to považuješ za výjimečné?
Obdivuji, s jakým nasazením se v Hrádku pracuje. Pamatuji Hrádek jako
šedivé, nevlídné, zanedbané město a dnes bych ho ani nepoznala. Skutečně vzkvétá. A žije. Tu spoustu aktivních a obětavých lidí, kteří pracují
pro město, by vám leckde mohli závidět. Velmi se mi líbí příhraniční spolupráce a přátelství lidí z Trojzemí. Přátelství mezi národy, o kterém se
všude jenom mluví, je tady skutečností. Fandím vám v boji s dolem Turów.
V neposlední řadě oceňuji, jak Hrádek opravuje drobné památky. A závidím vám novou knihovnu. Opravdu myslím, že je radost v Hrádku žít.
To já si myslím taky a spolu se mnou určitě většina hrádečáků. Jiřko,
moc děkuji za rozhovor a přeji tobě, a vlastně i nám všem, aby tě i nadále zaznamenávání historie našeho města bavilo a přinášelo ti radost.

Vítání občánků

Věra Baumgartnerová
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polečenská
rubrika
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci září 2020
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let
80 let
83 let
85 let
86 let
89 let
95 let

Jan Krečman, Jaroslav Moravec,
Květa Jará
Zdeňka Čápová, Zdeňka Trkolová,
Ingrid Lissnerová, Václav Šimáček
Helga Sekerešová
Vlasta Lopraisová, Michal Buša
Helmut Prchlík, Věra Málková
Josef Petržilka, Jaroslava Brahová
Anna Šedivá
Monika Korbelářová, matrikářka

Na druhé letošní vítání nejmenších hrádeckých občánků jsme si tentokrát museli trochu počkat. Tradiční jarní termín přerušila pandemie
koronaviru. Mrňata narozená v posledním čtvrtletí loňského roku tak
mezi hrádecké občany přivítal místostarosta Pavel Farský až v pátek
4. září. Některé děti už by skoro mohly přijít po svých, památku na slavnostní akt v podobě fotografie v kolébce ale mají všechny, byť v ní už
většinou sedí a udržet je tam pro ten správný záběr byl oříšek nejen pro
rodiče. Veselého setkání v obřadní síni se zúčastnilo se svými rodiči všech
pozvaných 19 dětí. Druhé zářijové vítání občánků proběhlo 25. září.
Tentokrát se slavnostního aktu účastnilo 14 dětí, které přišly na svět
v prvním čtvrtletí letošního roku.
-vbDne 4. září 2020 byli v obřadní síni hrádecké radnice uvítáni
noví hrádečtí občánci:
Charlotte Urbánková, Václav Říčař, Vojtěch Sedmidubský, Matyáš Rubín,
Max Morgenstern, Tomáš Martinec, Apolena Bobková, Jiří Zeman, Dominik Doubek, Daniel Doubek, Viktorie Riegerová, Emílie Vítová, Matěj
Vlček, Róza Hobrlantová, Markéta Hlaváčková, Filip Fujaček, Daniel
Gaži, Kristýna Matějková, Samuel Arnold.

Vzpomínka na Rudolfa
Zárybnického
17. září uplynulo 82 let od chvíle, kdy byl při ostraze hranic zákeřně
zastřelen Rudolf Zárybnický. Před dvěma lety byl nedaleko místa této
tragické události zřízen pomníček. 16. září uctili památku Rudolfa Zárybnického hejtman Libereckého kraje Martin Půta, za město Hrádek
nad Nisou místostarosta Pavel Farský, za město Chrastava paní Zita Václavíková a zástupci Československé obce legionářské.

Dne 25. září 2020 byli v obřadní síni hrádecké radnice uvítáni
noví hrádečtí občánci:
Radovan Rosák, Viktorie Heindörferová, Adéla Podlipná, Eliška Podlipná,
Adéla Sekvardová, Petr Štefan, Vítek Brož, Malvína Salacki, Mikuláš
Miler, Jiří Vondráček, Tereza Koželuhová, Amálie Krejčí, Michaela Tvrzníková, Viktorie Vávrová.
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Nový heliport ZZS LK v Liberci

Letecké posádky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje už
budou moci v Liberci na své domovské základně bez obav přistávat i po
soumraku. Nový heliport, který slavnostně uvedl do provozu ředitel ZZS
LK Luděk Kramář spolu s hejtmanem Martinem Půtou, jeho statutární
náměstkyní pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitkou
Volfovou a náměstkem pro oblast zdravotnictví Přemyslem Sobotkou, je
již osvětlený.
Právě osvětlení heliportu bylo podmínkou Úřadu pro civilní letectví,
bez jejíhož splnění hrozilo omezení rozsahu denního letového provozu.
A právě v Liberci byla poslední základna HEMS, která ji zatím nesplňovala. „Pokud bychom nový heliport nepostavili, reálně hrozilo omezení
jeho provozu, vrtulník by se musel vracet vždy před soumrakem,“ vysvětlil Luděk Kramář. Doplnil, že letecká základna ZZS LK neprovozuje
noční lety, ale pouze denní (tj. od svítání do soumraku – tento čas je
v průběhu roku proměnlivý), nicméně pilot a posádka vrtulníku mnohdy
nemohou odhadnout přesnou dobu návratu na základnu a neosvětlený
heliport jim ho tedy komplikoval.
Práce na novém heliportu začaly v únoru letošního roku, jeho stavba
skončila v srpnu. Jeho celková cena je 6,7 milionů korun a ZZS LK ji
zaplatila z účelové dotace, kterou poskytl Liberecký kraj. Stavební část
heliportu si vyžádala náklady 3 miliony korun, 3,4 milionu korun stály
použité technologie a 300 tisíc ZZS LK zaplatila za projektovou dokumentaci. Dobudovat je třeba ještě hasicí systém, který bude stát necelé

tři miliony korun. Nový heliport vyrostl na pozemku, jenž původně patřil městu Liberec, díky rychlému a vstřícnému jednání zainteresovaných
institucí se jej však velmi rychle podařilo vyměnit za jiný, který patřil
Libereckému kraji. „Městu i kraji bych za tuto vstřícnost velmi rád poděkoval. Stejně jako Aeroklubu Liberec za dohodu o provozu na letišti,“
řekl Kramář.
„Zajištění dostupnosti zdravotní péče je naší prioritou, bez letecké
záchranné služby by to nešlo. Jsme rádi, že naše záchranka disponuje
skvělými posádkami, které se pravidelně cvičí a připravují tak, aby
mohly pomáhat lidem i ve velmi těžkých a nepřístupných podmínkách,“
řekl hejtman Martin Půta. Ocenil i spolupráci s Horskou službou, jejíž
zástupci záchranářům velmi často pomáhají.
Zvláštní vzpomínku při uvedení heliportu do provozu věnovali bývalému kolegovi, pilotu Michalu Benešovi, který loni tragicky zahynul.
Právě on se podílel na prvních jednáních o novém heliportu a měl být
jeho odborným garantem.
U příležitosti otevření nového heliportu záchranáři představili také
nový vůz Škoda Octavia, který v rámci projektu ŠKODA AUTO POMÁHÁ
v létě ZZS LK převzala od společnosti Škoda Auto, a. s. Vůz, který ZZS LK
získala i díky tomu, že má certifikaci ISO 9001, je určen pro potřeby
pracovníků Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), kteří poskytují podporu zejména příbuzným, známým a svědkům nečekaných
a náhlých událostí, při nichž dochází k náhlému poškození zdraví v důsledku nehody, náhlého onemocnění či úmrtí.

S Mašinkou do Pohádkového lesa

Úprava dětských hřišť
Poslední zářijovou sobotu bylo počasí, do kterého by nikdo ani psa nevyhnal. Studená fronta a celodenní déšť vybízel spíše k sezení u zapáleného krbu než k práci. Někteří jste si v Hrádku všimli party mladých lidí,
kteří se nezalekli počasí a opět upravovali dopadové plochy kolem našich
hrádeckých hřišť. Ani dívky zima a déšť neodradily. Je to už několikaletá
tradice, kdy se parta mladých lidí z Jednoty bratrské zapojuje do aktuálně potřebných prací v našem městě. V předchozích letech jsme se
podíleli na úklidu města, výsadbě stromů, úpravě dětských hřišť a na
dalších projektech. Při práci nás podpořili mládežníci z Liberce, Chrastavy a Hrádku. Moc jim všem děkujeme za nasazení a ochotu.
Patrik Müller

Klub pro rodiny s dětmi Mašinka, který provozuje Jednota bratrská
v Hrádku nad Nisou, pořádal druhou zářijovou neděli cestu Pohádkovým lesem. Na hřišti na Dolním Sedle se sešlo více než sto padesát účastníků. Na cestě lesem čekaly jednotlivé rodiny různé pohádkové úkoly.
Počasí nám přálo, a tak mnozí tatínkové využili cestu lesem i na lov houbových úlovků. V závěru jsme se sešli u ohniště, upekli si buřtíky, snědli
všechny buchty, které maminky napekly, vypili několik litrů kávy a čaje,
a to vše v přátelské atmosféře, kterou vytvářeli všichni účastníci. Děkujeme také Osadnímu výboru Dolní Sedlo za zapůjčení zázemí a dlouholetou spolupráci.
Bude-li situace v naší zemi příznivá, tak se již nyní můžete těšit na
tradiční podzimní Drakiádu, o které Vás budeme informovat na našich
facebookových stránkách.
Patrik Müller

Hrádecký rodinný čtyřboj

Na druhé zářijové dopoledne připravil Dům dětí a mládeže Drak 12. ročník Hrádeckého rodinného čtyřboje. Soutěž se letos konala v rámci oslav
mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko, a tak se do ní zapojilo hned několik „přespolních“ týmů. Mezi trojicemi a čtveřicemi si dokonce odvezly
vítězství. Ve dvou až pětičlenných družstvech si ve čtyřech disciplínách
zasportovalo bezmála devadesát lidí. Ještě před společnou rozcvičkou
vystoupily se svou sestavou hrádecké mažoretky. Než byly na závěr dopoledne spočítány výsledky a rozdány ceny, předvedli své dovednosti
mladí hrádečtí hasiči.
Vít Štrupl
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12. ročník triatlonu patřil domácímu Tomáši Strnadovi

Hrádecký triatlon se letos, stejně jako srpnový závod horských kol Bike
Babí léto, přesunul v rámci areálu Kristýna na louku poblíž panelky. Přišel tak o panorama Lužických hor, které tvořilo 11 let kulisu závodníkům
i divákům. Závodníci si na něj ale cestu našli zase v počtu několika stovek, atmosféra závodu byla opět parádní. Jak shrnul ředitel závodu
Standa Dvořan: „Triatlon Hrádek nad Nisou je takový, protože se koná
v nádherné krajině Lužických hor, vždy máme otevřené dveře v Hrádku
nad Nisou v čele s Pepou Horinkou, máme úžasné a obětavé pořadatele
a závodníky, kteří každoročně vytvoří takovou atmosféru, až z ní mrazí.
A to mě (a nás) žene vpřed k dalšímu, již 13. ročníku. Ten se bude konat
v neděli 5. září 2021. Letošní proběhnuvší ročník vnímám velmi pokorně
a jako ostrůvek, na kterém jsme mohli alespoň pár hodin zapomenout
na starosti dnešního světa. Kdo nebyl, neuvěří.“
Domácí závodník Tomáš Strnad reprezentující Cycology Bike Shop
absolvoval hrádecký závod po sobotním nevydařeném startu na Xterra
Czech 2020, který by součástí evropského a světového poháru. A náležitě si spravil chuť. Z vody vybíhal na 4. místě, ale na kole dokázal zajet
nejrychlejší čas. V běhu sice byli dva soupeři rychlejší, ale i tak Tomáš

doběhl do cíle s náskokem tří sekund na prvním místě. Mezi ženami
byla nejrychlejší Maja Betz z Německa.
-vš-

Časovka do sedla pod
Popovkou

Děti ze Cvičení Lída
závodily na paddleboardech
V neděli 6. září proběhl nultý ročník Soustředění paddleboardů na Máchově jezeře. Změřit síly v této stále populárnější disciplíně vyrazilo také
9 dětí ze Cvičení Lída. Soutěžilo se ve třech kategoriích, kdy pro žáky
1.–3. tříd byla připravená trať dlouhá 50 metrů, pro 4.–7. třídu 100 metrů a ti nejstarší se utkali na vzdálenost 200 metrů. Závodilo se jak ve
sprintu, tak na vytrvalost v kleče nebo ve stoje. Každý účastník obdržel
sladkou odměnu a medaili, vítězové pak diplom a drobné ceny. Hrádečtí
si z paddleboardového klání přivezli hned tři stříbrné medaile. Ve svých
kategoriích je vybojovali Adéla Šrajbrová, Kačka Vinklárková a Míra Janeček.
Lída Robová

Na svatého Václava se konal tradiční hrádecký závod do vrchu Časovka
do sedla pod Popovkou, který letos oslavil půlkulatiny svým 15. pokračováním. Navzdory chladnému počasí se jednalo o rekordní ročník z hlediska účasti cyklistů. Letošních 46 cyklistů předčilo maximum 45 z roku
2016, k nim se přidali 4 běžci a v součtu se na trať vydalo 50 sportovců,
stejně jako v roce 2018! Netradičně jsme se letos odchýlili z trati, po
které jezdíme již od roku 2011, vynechali jsme hraniční singltrek a německou část závodu a vrátili se na trať kopírující modrou turistickou
značku.
Byli jsme zvědaví, jestli by třeba letos nepadl traťový rekord nastavený
v roce 2006 elitním domácím bikerem Jirkou Novákem na této variantě
trati, „Ňumi“ tehdy závod zajel za 15:58. Letos byl opravdu blízko celkový vítěz Zbyněk Růžička, kterému se ale stopky zastavily na hodnotě
16:03. A že Zbynďa zajel opravdu dobře, je vidět z odstupu druhého
v celkovém pořadí, domácího Ivo Machka, který zaostal o 1:15 (čas
17:18), i celkově třetího Aleše Vohanky z Varnsdorfu (čas 17:43, ztráta
1:40). Mezi ženami byly letos nejlepší sestry Loubkovy, Ivana byla celkově 1. v čase 22:44 a Kateřina dojela na 2. místě v čase 23:55. Skvělého
času dosáhla na celkovém 3. místě domácí juniorka Tereza Martincová
v čase 24:15.
Již několik let je závod otevřen i pro běžce, kterých bylo letos zatím
nejméně – 4. Vyhrál varnsdorfský Arnošt Haufert, kterému by jeho čas
26:14 stačil na 40. místo mezi cyklisty! Na 2. místě přiběhl Adam Haufert a 3. dokončil Ivan Šolín. Jediná běžkyně dokončila závod v čase
43:34, byla jí domácí veteránka Hana Zelenková a její čas by stačil na
předposlední místo mezi cyklisty!
Pavel Hobrlant
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tip na výlet

V našich tipech na výlet se čas od času objevují také hrady a zámky v našem kraji. Není to proto, že bychom si mysleli, že přinášíme něco
nového. Tradiční památky, jako Sychrov, Trosky, Frýdlant a podobně,
pravděpodobně alespoň jednou navštívil každý z nás. Mnohdy je to ale
už mnoho let, a hrady a zámky v posledních letech nabízí spoustu novinek. Mění se expozice, opravují fasády a nové prohlídkové okruhy přibývají jako houby po dešti. To, že se veřejnosti otevře zcela nový zámek,
ale zas tak obvyklé není. Jeden takový máme docela nedaleko. S dnešním
tipem na výlet míříme do Doks.

Zámek Doksy
Zámek Doksy se nachází v samém centru města. Do roku 1945 sloužil
jako rodinné sídlo mnichovohradišťské větve Valdštejnů. Po konfiskaci
přešel do rukou státu. Po krátkém působení vojenského výzkumného
střediska sloužily od roku 1962 rozsáhlé zámecké prostory střední odborné škole a učilišti. Kromě tříd byl v renesančním křídle zřízen internát
pro žáky. Z tohoto důvodu nebyl zámek nikdy veřejnosti přístupný.
V roce 2012 byla škola zrušena, zámek byl vystěhován, odpojen od elektřiny a nabízen veřejnosti za 45 milionů korun. Lukrativní místo v turisticky atraktivní oblasti přímo vybízelo k tomu, aby se zámecký areál
proměnil například v hotel s luxusní restaurací. Toho se ovšem obávalo
vedení města Doksy a začalo proto intenzivně jednat s Libereckým krajem o převzetí zámku. Zároveň v roce 2014 nechalo v anketě rozhodnout
občany, zda takový závazek na svá bedra převzít. Většina obyvatel se

vyjádřila pro, a to už byl jen krůček k tomu smělý plán provést. Od Libereckého kraje město bezúplatně zámek převzalo roku 2015 a pustilo
se do rozsáhlé rekonstrukce.
Od samého počátku bylo rozhodnuto, že do opravených prostor se
přestěhuje městské informační centrum, knihovna a také Muzeum Čtyřlístku, které do té doby sídlilo v nedostatečných prostorách. To se podařilo už na sklonku loňského roku. Nový prohlídkový okruh, který ukazuje
historii zámku, je přístupný od letošního července. Nečekejte však tradiční „zámeckou“ prohlídku. Historii zámku a rod Valdštejnů představí
tříplátnové kino, další informací naleznete v multimediálních kukátkách,
3D obrazovce, velkých dotykových panelech či tabletech ve Valdštejnské
knihovně. Lovecký salónek není jen výstavou trofejí a zbraní, ale i místem, kde se můžete vyfotit před velkou foto stěnou s medvědem či jelenem. V literárním a hudebním salónku si pak za doprovodu barokní či
renesanční hudby můžete nakreslit vlastní obraz na digitální plátno.
V místnosti rytinek, též nazývané Grafický kabinet, si jednotlivé obrazy
prohlédnete promítnutím na zeď s možností zvětšení a podrobného studování grafického zpracování sbírky obrazů.
Komu by to snad bylo málo, může navštívit už zmíněné muzeum
Čtyřlístku nebo Labyrint strašidel, který se rozkládá v celém jednom
křídle zámku. Svůj výlet pak můžete završit procházkou po unikátním
rozsáhlém anglickém parku z 19. století, který je součástí areálu.
Věra Baumgartnerová

inzerce

10. ãíslo,
říjen 2020

15

Autodoprava Jiří Bistiak
Hrádek nad Nisou
přijme řidiče.
Požadujeme řidičský průkaz skupiny C
+ profesní průkaz.
Vhodné též brigádně.

Kontakt:
sídlo firmy U Gumovky 379
Hrádek nad Nisou

tel. 777 788 182
email: autodoprava.bistiak@seznam.cz
Poplatky za inzerci v měsíčníku

HRÁDECKO

formát
9 x 2,5 cm (na šířku)
9 x 5 cm (na šířku)
A6 (čtvrtstránkový, na výšku)
A5 (půlstránkový, na šířku)
A4 (celostránkový, na výšku)
Smíšená (reklamní reportáž)
Vkládací (za vložený a dodaný ks)

cena
200 Kč
500 Kč
1 000 Kč
1 600 Kč
3 000 Kč
cena dohodou
2 Kč

ceny jsou uvedeny bez DPH, (sazba DPH je 21%)
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