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V dubnovém čísle:
— Hrádek má muzeum
— Hasiči, automobilový žebřík
— Obnova zeleně
— Modely plachetnic
— Rallye Lužické hory

Příloha: O skalních pánech 3 

cena 12 Kã

Do kina pfiichází
dal‰í festival

V prvním květnovém týdnu se Hrádek
nad Nisou stane jedním z 12 měst, kde
se bude konat mezinárodní filmový 
festival Neisse. Tým festivalu usiluje už
osmým rokem o představování české,
německé a polské kinematografie bez
ohledu na hranice. V minulých letech tak
měli diváci možnost vidět v kině napří-
klad nejúspěšnější snímky od sousedů.
Situace v kinech je podobná: tak jako 
v Čechách se jen ojediněle promítají 
jiné filmy než domácí nebo americké
produkce, podobné je to i v Německu 
a Polsku. Nabídnout náročnějším filmo-
vých divákům něco jiného se snaží tým
malého kina v německém městečku Gro -
sshennersdorf, které si za dobu své exi-
stence získalo příznivce přijíždějící i z ně-
kolik desítek kilometrů vzdálených měst.

V Hrádku se představí sedm filmů
české a německé kinematografie. Bo -
hužel se nepodařilo získat pro projekci 
v Hrádku žádný z polských filmů. Za to
ale přijdou do hrádeckého kina ve dnech
výročí ukončení druhé světové války dva
úspěšné české filmy Habermannův mlýn
a Protektor.

Festival Neisse bude zahájen 4. května
v žitavském divadle, slavnostní zakon-
čení proběhne 8. května v kině ve Varns-
dorfu. V Hrádku nad Nisou se bude 
promítat od čtvrtka do neděle. V případě
německých filmů budou k dispozici slu-
chátka a bude zajištěno tlumočení do
češtiny. Pokračování na straně 7

Po desetiletích má Hrádek své
muzeum

Od konce března je veřejnosti přístupná výstava představující výsledky archeologického výzkumu centra
Hrádku nad Nisou. Představuje vše podstatné, co archeologický výzkum přinesl. 

Více než 60 let nebyla v Hrádku nad Nisou možnost prezentovat historii města. Chyběly nejen odpo-
vídající prostory, ale obtížně by se sháněly i exponáty pro takovou výstavu. Hrádek nad Nisou přitom 
míval své muzeum. V nevelké sbírce byl i „skrčenec“, objevený v roce 1929 v ulici 1. máje. Po válce ale
muzeum zaniklo, exponáty skončily částečně na skládce a částečně asi i v soukromých rukách. Oboje se
vyřešilo realizovanými projekty minulých let. Prostory pro výstavy se nacházejí v multifunkčním centru
Brána Trojzemí. Základ sbírky pro výstavu poskytl archeologický průzkum. 

Výstava, která je přístupná v 1. patře domu, nese název Znovunalezená minulost. Hrádek nad Nisou
díky archeologickému výzkumu kus své historie odhalil. Návrat muzea do města a řada jedinečných 
nálezů ukrytých po staletí v zemi, ale dávají nový impuls k dalšímu poznávání minulosti města. To dosud
bylo v Hrádku možné jen z několika dostupných knih. Člověk, který ví, jak ve městě žili jeho předchůdci,
jak město budovali a zvelebovali, má k městu určitě blíže. Že o poznání historie města je mezi jeho oby-
vateli zájem, dokazují i vyprodané přednášky, které dosud na toto téma proběhly.

Výstava Znovunalezená minulost 
Právě otevřená výstava byla realizována v rámci projektu Historie a archeologie Trojzemí v textu a obra-
zech. Partnerem projektu byl Spolek přátel žitavského muzea. Díky tomu se podařilo na výstavu zapůjčit
i řadu exponátů z Městských muzeí Zittau. Ty dokreslují historii regionu v dobách, které v Hrádku byly
nálezy zastoupeny jen minimálně.

V deseti vitrínách jsou k vidění předměty z doby bronzové, nádoby z nejstarší stavby v Hrádku nad 
Nisou, nálezy celých keramických nádob z prostoru před restaurací Jelen, kamenina, kachle z kamen i rene -
sanční glazované mísy. Zvláštní místo zaujímají ozdoby a šperky z hrobů v Kostelní ulici. 

Pokračování na straně 6



Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
5. schůze rady města
5. schůze rady města v roce 2011, konaná dne 9. března, se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Digitalizace 

povodňového plánu a VIPS vítězného uchazeče Vladimíra Pavlíka za 
celkovou cenu 60 000 Kč vč. DPH 

— schválila podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu (Krajského
úřadu Libereckého kraje) ve věci stanovení objízdné trasy pro těžkou do-
pravu přes Václavice 

— souhlasila s vydáním souhlasného stanoviska pro Pískovny Hrádek, a. s.,
Václavice ve věci záměru plánu otevírky, přípravy a dobývání (aktuali-
zace těžebních postupů) dobývacího prostoru Václavice I 

— schválila k realizaci rekonstrukce učebny chemie v ZŠ T. G. Masaryka
firmu STAV – AGENCY, s. r. o., Liberec za cenu 140 744,18 Kč bez DPH,
168 983,02 Kč vč. DPH 

— uložila OISM předložit návrh na využití prostor vestibulu bývalého kina
pro nájem služeb (např. pojišťovny)

— neschválila Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR žádost o bez-
platné poskytnutí prostor pro zřízení mobilního pracoviště v budově
Městského úřadu Hrádek nad Nisou

— vzala na vědomí žádost nájemce Lidového domu Ingrid Hrozové 
a souhlasí se snížením nájemného na výši 19 000 Kč měsíčně vč. DPH 
a souhlasila s rozšířením předzahrádky do parkové části, která bude 
instalována v letních měsících, tzn. květen–srpen (poté demontována),
konstrukce bude dřevěná s prvky, které budou zapadat do rázu parku

— souhlasila se zjednosměrněním části Žitavské ul. k Hornímu náměstí 
instalací dopravní značky přikázaný směr jízdy umístěné na výjezdu od
obytných domů a umístěním značky jednosměrná ulice v ulici Žitavská 

— schválila odstranění dopravní značky stůj, dej přednost v jízdě na křižo-
vatce ulic Anglická a Revoluční a doplnění o značku pozor, cyklisté

— schválila instalaci dopravní značky zákaz vjezdu všech vozidel těžších 
8 tun na komunikaci Žitavská ve směru do středu města u objektu 
č. p. 97 a stejnou značku umístit na komunikaci Liberecká ve středu do
směru města u č. p. 76 (farní úřad)

— schválila umístění dopravní značky hlavní komunikace na Horním síd-
lišti na křižovatce před bývalou samoobsluhou

— souhlasila s návrhem na odstranění dopravní značky zákaz vjezdu všech
motorových vozidel v ul. Ke Stadionu

— schválila výběr nejvhodnější nabídky ve výši 1 042 800 Kč vč. DPH na
akci Hrádek nad Nisou – oprava ulic a mostů po povodních – inženýr-
ská činnost, a to IBR Consulting, s. r. o. 

— schválila zapojení města Hrádek nad Nisou do Národního rozvojového
programu mobility pro všechny a ukládá OIaSM vypsat výzvu na kom-
pletní činnost související se zpracováním záměru bezbariérové trasy, 
podání této žádosti v příslušné výzvě na sekretariát vládního výboru 
pro zdravotně postižené občany při Úřadu vlády ČR a zajištění doporu-
čení k financování z Úřadu vlády pro jednotlivá dotační ministerstva (či
fondy)

— schválila uzavření smlouvy na zhotovení studie a výkazu výměr na ob-
jekt DPS na Žitavské ul. za celkovou cenu 37 000 Kč + DPH

— schválila uzavření smlouvy o odborné, technické a organizační pomoci
při aktualizaci pasportu na údržbu, rekonstrukci veřejného osvětlení
města Hrádek nad Nisou s firmou Artmetal Čechy, s. r. o., Ústí nad La-
bem s limitem do 20 000 Kč

— schválila odkup movitého majetku od fy American Leasing Corp., s. r. o.,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 84 950 Kč + 20 % DPH = 101 940 Kč
a souhlasí se započtením proti úhradám nájemného v č. p. 124, Beseda.

6. schůze rady města
6. schůze rady města v roce 2011, konaná dne 23. března, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— po projednání schválila příspěvek na festival Worldfest – Grabštejn 2011

pořádaný Kulturní agenturou ŠtěK ve výši 20 000 Kč, který bude hra-
zen z kapitoly Podpora hudebních festivalů. Schválila bezúplatné 
zapůjčení a převoz městského pódia na festival Worldfest – Grabštejn
2011 formou nepeněžního plnění.

— vzala na vědomí žádost o finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč Řím-
skokatolické farnosti v Hrádku nad Nisou na další restaurátorské práce
na kostele sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou

— schválila vybraného zpracovatele návrhu 15. změny územního plánu
sídelního útvaru Hrádek nad Nisou vzešlého z výběrového řízení 
veřejné zakázky malého rozsahu SAUL, s. r. o., Liberec, za cenu 72 000 Kč
vč. DPH

— schválila pořádání Roadshow FORUM LIBEREC 2011 na Horním náměstí
dne 6. 5. 2011 od 11 do 22 hodin a souhlasí s užitím veřejného pro-
stranství cca 70 m2 za cenu sjednanou

— vzala na vědomí nabídku firmy ČSAD Liberec, a. s., na odkup budov 
a pozemků v areálu ČSAD v k. ú. Hrádek nad Nisou a ZM nedoporu-
čila za těchto podmínek odkup

— schválila vypsání výzvy k podání nabídek na projektovou dokumentaci
na akci Přestavba objektu bez čísla popisného a evidenčního čísla na
pozemku 6/2 v k. ú. v Hrádek nad Nisou na knihovnu.
Komentář: Jedná se o budovu bývalé „pekárny“ ve dvoře č. p. 71.

— na základě doporučení výběrové komise jmenovala podle § 102 
odst. 2 b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a podle článku IV odst. 4.1
zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba Hrádek
nad Nisou Mgr. Šárku Jeníčkovou ředitelkou příspěvkové organizace
Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou

— vzala na vědomí přehled výsadby melioračních a zpevňujících dřevin
v Hrádku nad Nisou – Václavicích.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
2. zasedání zastupitelstva města
2. zasedání zastupitelstva města v roce 2011 konané dne 2. března se 
zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo záměr přestavby objektu bez čísla popisného a evidenčního

čísla na pozemku 6/2 v k. ú. v Hrádek nad Nisou (ve dvoře č. p. 71) na
knihovnu dle návrhu Ing. Arch. Davida. 
Pověřilo starostu města jednáním s vlastníky objektu o jeho převodu
do vlastnictví města Hrádek nad Nisou v souladu s usnesením 
č. 5/238/ZM/10.

— schválilo záměr přestavby objektu kina v Hrádku nad Nisou (ulice 
1. máje, č. p. 428) dle návrhu Ing. Arch. Davida, Projektového ateliéru
DAVID z ledna 2011 – přestavba na 10 sociálních bytů 

— schválilo zveřejnění záměru prodeje objektu č. p. 428 včetně zastavě-
ného pozemku č. 625 o výměře 951 m2 v k. ú. Hrádek nad Nisou za
minimální cenu 2,5 mil Kč. a přilehlých pozemků 626/1 o výměře 
685 m2 a 629/1 o výměře 219 m2 za cenu 316 400 Kč a za dodržení 
následujících podmínek:
a) Přidělování nájemních bytů po dobu deseti let od pravomocného

uvedení objektu do užívání po dokončení rekonstrukce bude v kom-
petenci města Hrádek nad Nisou.

b) Nebytové prostory bude mít město Hrádek nad Nisou pronajaty na
dobu dvaceti let od pravomocného uvedení do užívání za smluvní
nájem obvyklý v čase a místě s možností pronájmu třetí osobě.

c) Prodej proběhne formou smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která
bude naplněna po získání pravomocného stavebního povolení na
přestavbu na sociální byty.

— souhlasilo s odkupem pozemků pod nemovitostmi, které byly po 
povodni v srpnu 2010 zdemolovány, odkoupení pozemků za cenu 
100 Kč/m2

— schválilo privatizaci budovy č. p. 321, ul. Lidická, Hrádek nad Nisou
formou prodeje jednotlivých bytových jednotek dle zákona č. 72/1994
Sb. v platném znění včetně spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a pozemku s příslušenstvím a ukládá tajemnici pořízení
znaleckého posudku a dalších nezbytných kroků k privatizaci tohoto
domu

— vzalo na vědomí předloženou nabídku kompenzací za možnost 
pokračování těžby písku na ložisku Grabštejn (v dobývacím prostoru
Václavice II), zpracovaných formou smlouvy o vzájemné spolupráci se
společností Pískovny, a. s.

— vzalo na vědomí předložení nového návrhu postupu, který bude pro-
jednán s osadními výbory Václavice a Uhelná a bude předložen na 
zastupitelstvu města 30. 3. 2011

— schválilo dohodu o společném postupu při projektové a územní pří-
pravě části průmyslové zóny Oldřichovská (mezi silnicí I/35 a Oldři-
chovem na Hranicích) v Hrádku nad Nisou mezi účastníky 1. město
Hrádek nad Nisou, 2. Ing. Pavel Ouhrabka a 3. VALBEK, spol. s r. o.

— schválilo bezúplatné nabytí nemovitostí darovací smlouvy mezi Libe-
reckým krajem jako dárcem a městem Hrádek nad Nisou jako obda-
rovaným, která se týká pozemků v k. ú. Hrádek nad Nisou p. p. č 195/1,
p. p. č. 708/2, p. p. č. 1 362, p. p. č. 1 514, v k. ú. Loučná p. p. č. 111/2,

2 duben 2011
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Poplatky za inzerci v mûsíãníku

HRÁDECKO
formát cena
6 x 2,5 cm 120 Kã
6 x 5 cm 360 Kã
A6 (ãtvrtstránkov˘) 600 Kã
A5 (pÛlstránkov˘) 1 200 Kã
formát A4 (celostránkov˘) 2 400 Kã

reklamní reportáÏ cena dohodou

Ekonomické okénko
Daňový kalendář (neobsahuje daně spotřební, energetické a biopaliva) 
9. 4. zdravotní pojištění

– odvod doplatku z přehledu za rok 2010 (podání do 2. 5. 2011)
15. 4. daň silniční

– odvod čtvrtletní zálohy na daň
20. 4. sociální pojištění

– odvod zálohy OSVČ za březen 2011
– odvod pojistného za zaměstnance za březen 2011

zdravotní pojištění
– odvod pojistného za zaměstnance za březen 2011

daň z příjmu
– odvod sražených záloh ze závislé činnosti za březen 2011

26. 4. daň z přidané hodnoty
– přiznání + odvod za březen 2011

2. 5. daň z příjmu
– odvod daně vybírané srážkou za březen 2011
– podání vyúčtování daně vybírané srážkou za rok 2010

sociální pojištění
– přehled o příjmech a výdajích za rok 2010

zdravotní pojištění
– přehled o příjmech a výdajích za rok 2010

9. 5. sociální pojištění
– odvod doplatku z přehledu za rok 2010 (podání do 2. 5. 2011)

zdravotní pojištění
– odvod zálohy OSVČ za duben 2011

Sjednocení lhůt pro doplatky sociálního a zdravotního pojištění: 
V současné době se musí rozdíl mezi zálohami a skutečnou výší zdravot-
ního pojištění uhradit do osmi dnů po podání daňového přiznání (9. 4.),
sociální pojištění pak do osmi dnů po termínu pro podání přehledu (9. 5.).
Pro doplatky v roce 2012 by již měl být termín jednotný, a to do 9. 5.

p. p. č. 124/1, p. p. č. 159, p. p. č. 782, v k. ú. Donín p. p. č. 243 včetně
stavby silnic, event. č. III/27 111, III/2 717, III/2 715 a mostů č. III/27
111–1, III/2 715–2, III/2 715–3 a III/2 715–4 na výše uvedených po-
zemcích s podmínkou zajištění finančních prostředků na opravu pře-
váděných nemovitostí ve výši 2 mil. Kč.

— pověřilo starostu města jednáním s Libereckým krajem o smluvním 
zajištění finančních prostředků na opravu převáděných nemovitostí
podle této darovací smlouvy ve výši 2 mil. Kč ještě před podpisem 
darovací smlouvy

— schválilo členy redakční rady měsíčníku: Miroslav Řezníček, Michaela
Horáková, Vít Štrupl.

Dopis Vládû âR od starostÛ 
28 mûst a obcí zasaÏen˘ch povodní

Vážený pane premiére, vážený pane ministře,
následkem bleskové povodně 7. srpna 2010 vznikly městům a obcím

na území Libereckého kraje škody na nemovitém majetku za 1,6 miliardy Kč
(oficiální údaj z povodňového portálu Libereckého kraje).

Obce díky nedostatku finančních prostředků státního rozpočtu mohly
žádat dotační podporu na opravu majetku poškozeného povodní pouze
do výše 75 % způsobených škod.

Kofinancování vlastního podílu obcí k dotacím projektů, v gesci mini -
sterstva pro místní rozvoj na nápravu povodňových škod, je ve výši 10 %.

Na základě těchto údajů a faktů je patrné, že v rozpočtech postižených
obcí a měst vzniká na území Libereckého kraje záporné saldo ve výši více
jak 500 miliónů Kč.

Dalším problémem je neschopnost Libereckého kraje jako majitele 
a správce krajských silnic, která tvoří drtivou většinu páteřní infrastruktury
měst a obcí, garantovat financování oprav zničených vozovek, mostů 
a souvisejících zařízení ve výši 2,2 miliardy Kč.

V případě, že vláda ČR nebude společně se zástupci samospráv posti-
žených obcí Libereckého kraje hledat mechanizmus další pomoci kofinan -
cování projektů řešících nápravu povodňových škod, dojde k nežádou-
címu synergickému efektu povodní – poklesu kvality života v postižených
oblastech na území Libereckého kraje.

Proto žádáme vládu ČR, aby se naším problémem vážně zabývala 
a poskytla Libereckému kraji a obcím postižených povodní ze srpna 2010
garanci a zdroje finančního krytí potřebných prostředků.

Starostové Cvikova, Kundratic u Cvikova, Mařenic, Svoru, Horní Police,
Jestřebí, Žandova, Brniště, Hamru na Jezeře, Mimoně, Velkého Valtínova,
Nového Boru, Okrouhlé, Polevska, Radvance, Skalice u České Lípy, Křižan,
Osečné, Zdislavy, Jablonného v Podještědí, Hrádku nad Nisou, Chotyně,
Bílého Kostela, Chrastavy, Kryštofova Údolí, Mníšku, Nové Vsi, Oldřichova
v Hájích, Liberce, Bílého Potoka, Bulovky, Dětřichova, Dolní Řasnice, Frýd-
lantu, Hejnic, Heřmanic, Raspenavy, Horní Řasnice, Kunratic, Pertoltic,
Višňové, Jindřichovic pod Smrkem, Lázní Libverda a Nového Města pod
Smrkem.

Nûkolika slovy
V měsíci únoru 2011 proběhla na MěÚ kontrola všech plateb za komu-
nální odpad, za psy, za pronájem pozemků a pronájem hrobů. V případě,
že platba nebyla uhrazena a nebylo dohledáno její zaplacení, byly roze-
slány upomínky. Při velkém množství nezaplacených poplatků se stalo,
že obdrželi upomínku i ti, kteří měli vše řádně zaplacené. Městský úřad
se těmto občanům omlouvá za způsobené nepříjemnosti.

Probíhají jednání s Pískovnami, a. s., o rozšíření dobývacího prostoru. Spo-
lečnost nabízí poskytnutí kompenzací za umožnění rozšíření dobývacího
prostoru. Jedná se například o opravu kapličky na Uhelné, údržba alejí na
Uhelné nebo novou komunikaci z Uhelné do Václavic. Po dojednání znění
smlouvy mezi Pískovnami, a. s., a městem Hrádek nad Nisou bude v do-
tčených lokalitách k této smlouvě uspořádána anketa. „Stejně jako v mi-
nulosti bude zastupitelstvo města o podpisu smlouvy hlasovat až po 
anketě, její výsledky budou pro zastupitele výrazným doporučením.
Osobně budu její výsledky při hlasování respektovat“, říká starosta města
Martin Půta.

Byl vyhlášen grantový program města pro rok 2011. Příslušná pravidla 
a formuláře žádostí jsou k vyzvednutí u Jany Válkové (1. patro MěÚ) nebo
ke stažení v el. podobě na www.hradek.cz. Uzávěrka podání žádostí je
22. dubna 2011 ve 14 hodin.

Most k nadûji, o. s.
Terénní program
Program pro lidi v kontaktu s drogou a jejich blízké
Každý pátek od 17 do 18 hodin Na Rybníčku v Liberci (park za kulturním
domem).

Po dohodě ve středu v Hrádku nad Nisou a v Chrastavě
Tel.: 728 485 012, stačí napsat SMS nebo prozvonit
Naše služby:
– služby poskytujeme bezplatně a anonymně
– do léčby nikoho nenutíme, rozhodnutí je na vás
– snižujeme rizika spojená s užíváním drog
– děláme testy na HIV a syfilis, poskytujeme mastičky Heparoid a jiné
– měníme použité stříkačky za čisté + HR materiál (desinfekce, voda,

kyseliny, prezervativy, filtry, alobal ke kouření, zdravotnický mate-
riál, želatinové kapsle, vitamíny, brčka na šňupání)

– první pomoc a základní zdravotní ošetření
– dámské hygienické vložky, těhotenské testy
– základní sociálně právní informační servis
– kontakty na odbornou pomoc
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Postupná obnova hasičské techniky je nutná, nicméně velice nákladná 
záležitost. Hrádeckým hasičům se díky dlouholeté spolupráci s hasiči 
z Žitavy podařilo získat dotaci z jednoho z fondů Evropské unie, která
umožní i rekonstrukci vybrané techniky. V rámci společného projektu
Optimalizace přeshraniční spolupráce hasičů v městě Hrádku nad Nisou
a Žitavě, podpořeného z Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Sasko 2007–2013, byl jednotce v sobotu 2. dubna 2011
předán rekonstruovaný automobilový žebřík.

Rekonstrukce spočívala ve výměně podvozkové části vozidla a celkové
generální opravě nástavbové části. Výběrovým řízením nejúspěšněji 
prošla firma KOV Velim, která tuto opravu provedla za cca 3,7 mil Kč. 
Součástí dodávky bylo vybavení vozidla technickými a věcnými prostředky,
kromě el. centrály a příslušenství k motorové pile.

Jako podvozek byl zvolen MAN 10.220 s výkonem 162 kW při 2 400
ot./min. Celková hmotnost vozidla včetně nástavby je 8 720 kg. Nástavba
je tvořena ocelovým mezirámem ošetřeným žárovým zinkováním a hliní-
kovou skříní se třemi úložnými prostory. V zadní části byly vytvořeny ještě
dvě malé úložné skříně pro podkládací desky a klíny. Pochozí plochy byly
vyrobeny z eloxovaných hliníkových plechů typ slza. V rámci rekonstrukce
byly provedeny drobné úpravy v ovládání žebříkové nástavby, u kterých
došlo ke zlepšení komfortu obsluhy, např. vypnutí motoru vozidla z místa
obsluhy nebo ovládání oranžových zábleskových světel označujících žeb-
říkovou sadu jako překážku v silničním provozu.

Umístění technických a ostatních prostředků je vyrobeno z hliníkových
profilů a voděodolných desek. Jejich zajištění je vyrobeno z textilních 
popruhů opatřených suchým zipem. Součástí dodávky jsou i kurty pro
zdvihání břemen a lezecký materiál pro záchranu osob z výšek. Vozidlem
je možné provést i osvětlení místa zásahu buď pomocí stativu se dvěma
1 000W halogeny, nebo jejich nasazení na konec žebříkové sady. Vozidlo

je dále vybaveno motorovou pilou Husqvarna, elektrocentrálou o celko-
vém výkonu 3,8 kW a dvěma dýchacími přístroji FENZY X-PRO s kompo-
zitními lahvemi.

Realizací první části projektu došlo k dalšímu výraznému posunu 
v akceschopnosti hrádecké jednotky a tím i zajištění bezpečnosti neje-
nom na území Hrádku nad Nisou, ale i možnosti rychlé pomoci v jeho
okolí i u zahraničních sousedů. 

Technická data vozu:
• typ vozidla: MAN 10.220 4x2 BB
• max. výkon motoru: 162 kW/2 400 ot./min (cca 216 psi)
• max. rychlost: 110 km/hod
• převodovka: 6st. manuální
• posádka: 1+2
Rozměry:
• délka x šířka x výška: 8 940 x 2 410 x 3 250 mm
• rozvor: 4 200 mm
• celková hmotnost: 8 940 kg (max. 10 800 kg)
Nástavba:
• max. výška žebříkové sady: 30 m při sklonu 70 st.
Projekt Optimalizace přeshraniční spolupráce hasičů v městě Hrádku

nad Nisou a Žitavě, číslo projektu: 100011835, byl podpořen z Ope račního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko 2007–2013.

Hasiãi mají k dispozici rekonstruovan˘
automobilov˘ Ïebfiík
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Do Hrádku se vrací David Koller
i UDG

Dva a půl měsíce zbývají do letošního Hrádeckého rockového léta. Se-
znam kapel je hotový. Figuruje na něm držitel několika cen Anděl David 
Koller, vítěz Žebříku za loňský rok UDG, kapela Wohnout a 12 dalších jmen 
v širokém rozsahu žánrů: Projekt Parabelum, Atari Terror, Rara Avis, 
Niceland, Prague Conspiracy, Volant, Closeknit, Compromysh, Lock out,
Straight, Eminence, Doo When Blade. Koncept dvou pódií zůstává za-
chován, těšit se tedy můžete na 12 hodin hudby! 

Vstupenky na letošní festival se už prodávají prostřednictvím sítě 
Evstupenka nebo v turistickém informačním centru na Horním náměstí.
Dubnová cena je 239 Kč.

Rozhovor s Tomášem „Jugim“ Staňkem, bubeníkem a textařem
UDG
Nazdar Jugi. Myslíš, že UDG je v současné době v nejlepší formě
ve své historii?
Myslím, že poslední dva až tři roky jsme v dobré formě. Chceme se ale
neustále zlepšovat a růst.
Docela vaši kariéru sleduji a musím říci – všechna čest. Jste snad
s Fixou jedni z mála, kteří si tu popularitu fakt poctivě odjezdili.
Od maličkých zaplivaných klubů se špatným zvukem, od hraní
za pár kaček... A dnes jste jestli ne úplně nahoře, tak skoro pod
vrcholem. Jaký to je pocit? A podotázka: Už vás vzaly české „kon-
zervy“, které si říká, radia, na milost?
Srovnání s Fixou je trefné. Je to ta nejpoctivější cesta a věříme, že díky ní
se na vrcholu budeme dlouho držet. Pocit je to jistě dobrý tak jako z každé
dobře vykonané práce. Největší radostí a odměnou jsou pro nás naši nad -
šení a věrní fanoušci. Jsme taková velká rodina. Konzervy jsou zatím stále
konzervami. Rádia nás stále nehrají tak, jak bychom chtěli. Snad se to 
v budoucnu změní.
Samozřejmě že vás asi nakoplo vítězství v Coca-Cola PopStar
2004. Hned první deska Ztraceni v Inspiracích obsahovala me-
gahity – Hvězdář, Motýl atd. Jak se vám – v tu dobu neznámé
začínající kapele – podařilo na nahrávání dostat tolik slavných
kolegů? Namátkou Honza Homola (Wohnout), Mc Nuc (Sky-
line), Iva Frühlingová... Tak jak?
Kluci Wohnouti byli ve studiu v tom samém termínu, co my točili první
desku. Po večerech jsme hráli fotbal a upekli tuto hostovačku a pak i turné.
S MC Nuc jsem chodil na vejšku a známe se tedy dlouho. Iva se s Pavlí-
kem seznámila na křtu Wohnout a čas spolu chodili.
Jsi textař kapely. Kdy jsi v sobě to básnické střevo objevil? Ně-
které tvé slovní obraty jsou jak od Kainara. „Pusté kurty zrána“.
Kam na to, člověče, chodíš?
Psaní textu mě baví ze všeho nejvíc. Kam na to chodím, ti nepovím. Je to
tam někde uvnitř a na povrch to leze hlavně, když je mi smutno nebo
když jsem opilej :-).
Já už to vím, ale přesto se musím zeptat. Kontrolní otázka: Co
si přestavujete pod takým slovem UDG? A proč jsi ty Jugi, a ne
třeba Skippy?
UDG vzniklo z Useless Demi Gods. Tento anglický název jsme používali
ještě na gymplu. Teď je to jen UDG a necháváme na představivosti a tvo-
řivosti fanoušků. Přezdívku Jugi jsem dostal od táty. Když jsem byl špunt,
miloval jsem hračku – malého gumového džudistu, všude jsem ho tahal
a říkal mu džugi. Táta tak začal říkat mně a nějak se to chytlo :-).
Hrajete opravdu hodně koncertů. Jste pekelně vyhraný, ale 
přesto – není jich přece jenom už moc? A co Damoklův meč
mnoha kapel – ponorková nemoc?
Myslím, že v kapele dominuje pozitivní nálada, chuť koncertovat, dělat
nové písničky a bavit se vším, co ke kapelnímu životu patří. Ponorka může
občas přijít, ale umíme ji překonat. To je strašně důležité.
Co se u UDG chystá nového? A jak k vám zapadl náš kamarád 
a váš nový člen „Voltík“?
Volt zapadl skvěle. Je o něco mladší než my a má v sobě hodně energie
a zaujetí pro kapelu. To je skvělé. Teď vydáváme DVD, které se moc po-
vedlo, a těšíme se na reakce fanoušků. Spřádáme i plány na novou desku,
ale konkrétní termíny ještě nemáme.

Děkuji ti za rozhovor a budeme se na vás moc těšit.
Standa Dlouhý

Obnova zelenû bude pokraãovat 
Po projektech revitalizace alejí na Žitavské ulici a na Uhelné a obnově
parku u Lidového domu bude obnova zeleně pokračovat v městském
parku a v  Oldřichově na Hranicích.

Městu se podařilo na obě akce získat dotaci z Operačního programu
Životního prostředí.

V městském parku budou ošetřeny stávající vzrostlé stromy. Vzhledem
ke zdravotnímu stavu budou pokáceny 2 javory, 3 jasany a 1 dub. Vysa-
zeno bude 16 nových stromů, především v jižní části parku. Bude mezi
nimi buk, magnolie, javory, třešně a sakury. Místa mezi stromy vyplní 
keřové záhony. Součástí projektu je také zcela nová cesta v jižní části 
parku u sokolovny. Novou dominantou parku bude kruhové náměstíčko
s lavičkami. Doplněno bude osvětlení, lavičky, stojany na kola, odpad-
kové koše. Rozpočet projektu je 3, 058 mil. Kč. Na dotacích město získá
téměř 75 % z rozpočtu, 2,3 mil. Kč.

Projekt obnovy byl schválen také pro park v Oldřichově na Hranicích
u bývalé školy. Navržené úpravy ho mají především prosvětlit a oživit 
novou výsadbou. Kácet se budou hlavně tůje, které dnes dosahují výšky
přes 6 metrů. Nové podobě ustoupí také 3 smrky s vícenásobnými a vy-
chýlenými kmeny a 1 borovice. Nové cesty spojí park s hřištěm. Park 
dostane nové oplocení a mobiliář. Dřeviny budou nahrazeny javory,
okrasnými višněmi a dvěma keřovými záhony. Náklady na obnovu parku
v Oldřichově na Hranicích budou 670 tisíc Kč, dotace je schválena ve výši
500 tisíc Kč. Vít Štrupl

Václav Vydra bavil zaplnûnou
Besedu

Jarní divadelní představení přilákalo do DK Beseda přes dvě stě lidí. Tři
povídky odehrávající se v turecké kavárně spojuje především postava
herce Václava Vydry, představujícího dvakrát inspektora policie a jednou
chudáka pana ministra ve výslužbě. Komiku Václava Vydry, který se na
pódiu bavil stejně jako diváci, podporovala Naďa Konvalinková, Jana
Boušková a Martin Kubačák.
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Dokončení ze strany 1
Několik z dvou desítek vystavených fotografií dokumentuje některé z vy-
stavených exponátů přímo v místě nálezu. Další zachycují dnes již nee-
xistující objekty – úvozovou trauttmansdorfskou cestu v hloubce 3 metry
pod úrovní náměstí, haťovu cestu na Žitavu v Husově ulici, nejstarší dře-
věnou stavbu a polozemnice v místech dnešního kina, hroby v kostelní
ulici.

Unikátním vystaveným exponátem je 1,4 metru dlouhá část trámu z
nejstarší stavby, nalezené v místech vestibulu dnešního kina. Téměř 800
let staré dřevo doslova přepsalo pohled na vznik města, o němž existuje
první písemná zmínka z roku 1287.

Výstavu doplňuje 10 velkých bannerů s texty k jednotlivým nálezům
včetně základů morového sloupu, středověkých studní a hrádeckého
vampýra. Popsán je i dům č. p. 71, ve kterém se muzeum nachází. Veš-
keré texty včetně popisů jsou přeloženy do německého jazyka.

Na výstavě zatím nemohly být ukázány ostatky vampýra Tobiáše. K vi-
dění je ale rekonstrukce Tobiášovy podoby. Kosterní pozůstatky budou
vystaveny až v srpnu ve speciální vitríně ve sklepě domu.

V době, kdy byla výstava dokončována, proběhla první z přednášek o
výsledcích archeologického průz kumu v Hrádku nad Nisou. Vyprodáno
na ni bylo za tři dny. Užaslí posluchači dostali některé z exponátů hned
na začátku přednášky do rukou. Nestává se často, aby člověk držel v ruce
hrnec ze 14. století. Radost z výstavy nezakrýval ani jeden z jejích tvůrců,
Mgr. Petr Brestovanský: „Jsem rád, že to, co se v Hrádku našlo, bylo také
vystaveno. Nálezy z výzkumů dnes v mnoha případech končí v depozi-
tářích muzeí. Sice to bylo hektické, některé nálezy sem putovaly rovnou
z laboratoře, ale výsledek stojí za to. Je potřeba také říci, že Hrádek nad
Nisou je první město, které se k nálezům postavilo tak, že změnilo pro-
jekt podoby náměstí proto, aby obyvatelé města a jeho návštěvníci viděli
kus z historie – základ morového sloupu, studny, dlažby ze starých cest,
místo, kde se našel Tobiáš. Svým přístupem se Hrádek nad Nisou stal pří-
kladem pro další města, třeba Frýdlant.“

K archeologické expozici je k dispozici speciální program pro školy. Do
prodeje se chystají repliky některých nalezených nádob. Výstava je otev-
řena denně od 10 do 16 hodin, vstup je zdarma.

Vít Štrupl

Poděkování partnerům a tvůrcům výstavy:
Steffen Gärtner, předseda „Zittauer Geschichts – und Museumsverein“, 
Dr. Gunter Oettel, archeolog muzea v Zittau, Dr. des. Marius Winzeler,
ředitel Městská muzea v Zittau, Mgr. Petr Brestovanský, vedoucí archeo-
logického výzkumu v Hrádku nad Nisou, Mgr. Ivan Peřina, autor stavebně
historického průzkumu domu č. p. 71, ThMgr. Hedvika Zimmermannová,
projektový manažer, Mgr. Vít Štrupl, ředitel Brána Trojzemí o. p. s., 
vedoucí projektu Historie a archeologie Trojzemí v textu a obrazech.

Po desetiletích má Hrádek své muzeum
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Dokončení ze strany 1
Program filmového festivalu Neisse v Hrádku nad Nisou
Tři pacienti (3 Patienten) – čtvrtek 5. 5. od 17 hodin
SRN, 2010, 70 min., německy + český překlad (sluchátka)
Záchranář Matthias Kurowski se rozhodl, že již nebude činit žádná rozhodnutí.
Tíha jeho každodenního utrpení a bolesti mu leží jako břímě na bedrech, které
snáší pouze s cynismem (a dobrou hudbou). S pacienty, které zachránil, ne-
mluví, protože nechce vědět, co se díky jeho počínání děje. Nechce vidět, jestli
záchrana životů má vždy smysl. Ale jednou se jedna z jeho zásad prolomí a vše
se začne měnit. Film o smyslu života, životy zachraňující medicíně a vyrovná-
vání se s etikou pomoci umírajícím. Film, který se snaží čelit hektickým všedním
dnům a povrchnosti lidských vztahů.
Nesvatbovo – čtvrtek 5. 5. od 20 hodin, dokumentární, ČR, 2010, 72 min
Starosta středně velké vesnice se snaží dát dohromady třicátníky, kteří zbyli
na ocet. Slovenská vesnice Zemplínske Hámre pomalu ale jistě vymírá. Její
starosta, generál ve výslužbě, se ale nechce vzdát. Ke svému boji s třicát-
nickou samotou používá různé prostředky: nabízí nemalou finanční od-
měnu za každé nově narozené dítě, nabádá místní rozhlasem k plození dětí
a nakonec uspořádá seznamovací večírek pro „nezavrabčené“. Najdou si
naši hrdinové konečně životní partnery? Sociální inženýrství 21. století v si-
tuačním dokumentárním filmu Eriky Hníkové, který výběrem tématu a způ-
sobem zpracování navazuje na předchozí úspěšné snímky Ženy pro měny
a Sejdeme se v Eurocampu.
Tarzan v důchodě – pátek 6. 5. od 17 hodin – dokumentární, ČR, 2008,
52 min. Nedávno objevený světový fotograf z Kyjova, který žije celý život
mimo společnost.
Dokumentární film o jedinečném fotografovi Miroslavu Tichém. Tento ky-
jovský Diogen v roztrhaném kabátu si od šedesátých do devadesátých let
sám vyráběl z běžných věcí a materiálů fotoaparáty a fotografoval ženy na
ulici, v obchodech a na koupališti. Před čtyřmi lety se Tichého dílo prosa-
dilo na mezinárodních výstavách. Retrospektivou v Centre Pompidou 
a v Muzeu Moderního umění ve Frankfurtu se Tichý stává zřejmě meziná-
rodně nejuznávanějším českým výtvarníkem posledních dvaceti let. O svém
obdivu k jeho dílu se ve filmu vyznávají takové osobnosti jako například
Nick Cave či Michael Nyman, přičemž ve snímku zazní také skladby, které
oba světoví hudebníci přímo pro M. Tichého složili. 
Na mizině (Abgebrannt) – pátek 6. 5. od 20 hodin
SRN, 2011, 102 min, německy + český překlad (sluchátka)
Realitě blízká studie prostředí, které se daří jisté klišé – protagonistkou
filmu je žena, která imigrovala a pobírá příspěvek v nezaměstnanosti
„Hartz IV“ – trošku rozhoupat. Postavy, především protagonistka Pelin,
jsou představeny velmi diferencovaně. Její řeč je nehezká, bez užití
„slangu spodních vrstev“. V průběhu filmu nás čekají překvapivé zvraty,
které útočí na naše očekávání.
Habermannův mlýn – sobota 7. 5. od 17 hodin
ČR/Německo/Rakousko, 2010, drama/historický/válečný, 104 min
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverz-
nějších kapitol českých dějin, poválečný odsun Němců, při němž se spra-
vedlivý hněv často mísil s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely 
ne sma za telnou krvavou stopu. Jednou z obětí dějin psaných vítězi měl
být i německý průmyslník Habermann, který žil s rodinou na severní 
Moravě. Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné. Filmový příběh
se jeho životním osudem pouze volně inspiroval, ale paradoxy nejšíle-
nějších let dvacátého století prezentuje hrůzně dokonale.

Zoufalci – sobota 7. 5. od 20 hodin
ČR, 2009, komedie/drama, 102 minut
Jak být spokojený a přitom nebýt sám? 
Pozoruhodné herecké výkony v čele se Simonou Babčákovou v realistické
komedii o šestici bilancujích třicátníků. Kdysi spolu studovali a postupně
se všichni přestěhovali z Jablonce do Prahy. Po společném setkání na ve-
čírku ve svém rodném městě je jim jedno jasné – vědí, co v životě nechtějí,
ale zároveň ještě nepřišli na to, co by chtěli. Zatímco první z nich se snaží
urputně otěhotnět, druhá pije o něco víc, než je „společensky“ přijatelné,
třetí zjišťuje, že žije v manželství s neškodným tyranem. O nic lépe na tom
není ani trojice mladých mužů – jeden studuje devátým rokem vysokou
školu a jeho přítelkyně ho podvádí se svým bývalým, další čeká na příle-
žitost, jak sdělit matce, že je gay a třetí neváhá konzultovat své trable s psy-
chiatrem. Na řadu tak přichází dávný nápad – společný život na statku, po
kterém kdysi všichni tak toužili. Vyjde jim tenhle nový pokus o štěstí? 

Protektor – ČR, 2008, drama/romantický, 98 minut
Co všechno jste ochotni zradit pro lásku? Příběh osudového vztahu dvou
lidí, kteří na pozadí válečného dramatu prožívají vlastní drama soukromé.
Příběh o skutečných citech, o lásce, která v extrémních dobách může vést
až na samou hranici sebedestrukce, a přesto má v sobě sílu a naději. Ris-
kantní hra o kariéru, cit, lidskou důstojnost a nakonec o život v temných
časech Protektorátu. Rozhlasový reportér Emil Vrbata a herečka Hana jsou
manželé. Píše se rok 1938, atraktivní Hana slaví první úspěchy ve filmu,
je obletována ctiteli. Emil žárlí. Německá okupace a začátek války obrátí
jejich životy naruby. Hana je konfrontována se svým židovským původem,
z výšin nadějně rozběhnuté kariéry padá na dno společenského žebříčku.
Emil využije šanci zachránit a zároveň ovládnout Hanin život. Odmítne
rozvod, v zájmu Haniny ochrany setrvá v „rasově smíšeném manželství“
a stane se hlasem německé propagandy. Smlouva s ďáblem si ale vybírá
daň... Více o festivalu na www.neissefilmfestival.de.

Jeden svět zhlédly čtyři stovky diváků
V rámci filmového festivalu Jeden svět, který pořádá obecně prospěšná spo-
lečnost Člověk v tísni, se v Hrádku promítalo 18 filmů. Většinu tvořily do-
polední projekce pro školy, kterých se zúčastnila většina dětí ze ZŠ Lidická
a ZŠ T. G. Masaryka.

Festival Jeden svět neznamená jen promítání filmů. Po zahájení festivalu
duem Deši z Ústí nad Labem proběhla debata s prvním z hostů, poslan-
cem Parlamentu ČR a starostou Semil Janem Farským. O osobní zá žitky 
ze zemětřesením postiženém Haiti se přijel podělit Jaromír Dolanský, který
před rokem spoluorganizoval pomoc obyvatelům této země v podobě 
vyslání české nemocnice, která dosud na Haiti působí.

Do kina pfiichází dal‰í festival

polečenskápolečenská
rubrikarubrika
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
březnu 2011 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.

70 let Erich Vietze
80 let Helena Chlumová
81 let Zdenka Novodvorská,

Hildegarda Jínová, Miluše Nevečeřalová,
Milena Dvořáková

82 let Soňa Procházková
83 let Drahomíra Matoušová
84 let Jiří Malý, Jan Lysík
85 let Josef Bláha, Erna Morávková
86 let Karel Míšek, Františka Černohubová
88 let Zdenka Krejčová
89 let Jarmila Kronová
90 let Miluše Baťková

Marie Zimová, matrikářka
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Rychl˘ zásah hodn˘ profesionálÛ
Ráno dne 19. 2. 2011 se pro mne stalo strachem a obavami o život naší
mámy. V 7.30 mě vzbudila sousedka p. Kovačová s tím, že moje máma,
která bydlí o patro výše, bouchá a volá o pomoc. Po několika minutách
jsem zjistil, že máma leží 12 hodin ve vaně a naříká. Dveře zamčené, klíče
v zámku. Ihned jsem se obrátil na tísňové volání. Neuplynulo 5 minut 
a hrádečtí hasiči, policie i záchranná služba byli na místě. Profesionálním
způsobem a bez velikého poškození dveří byt otevřeli. Maminku vyndali
z vany a předali lékařům, kteří ji rychlou sanitkou převezli do liberecké
nemocnice. Chtěl bych touto cestou poděkovat p. Kovačové, záchranné
lékařské službě, Policii ČR a především hrádeckým hasičům za bleskový
zásah, který je jak jsem uvedl hodný profesionálů.

Milan Suchánek

MASÁÎE
KLASICKÁ, 

LYMFATICKÁ,
LÁVOVÉ KAMENY

Info a objednávky 
na tel. 607 503 244

Strmá 353, Donín, Hrádek nad Nisou
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Stejně jako vloni se od 6. do 8. května po hladině Kristýny rozjedou 
modely historických plachetnic, aby se utkaly v soutěžích Evropského 
poháru. Modely se vloni setkaly s velkým diváckým zájmem a často jste
se ptali, zda modely soutěží v nějakých kategoriích a jak se tyto kategorie
dají rozeznat. Základní rozdělení modelů do čtyř kategorií NSS, označe-
ných A až D, je podle typu oplachtění. 

Kategorie NSS-A, bermudské oplachtění, je asi nejvíce známé ze sou-
časných plachetnic, které můžeme vidět na našich přehradách i na 
dovolených u moře. Oplachtění tvoří výhradně plachty trojúhelníkového
tvaru. Počet stěžňů nerozhoduje. Tyto lodě, a to jak velké, tak jejich 
modely, se vyznačují výbornými plavebními vlastnostmi, velkou stoupa-
vostí při jízdě proti větru a jednoduchostí ovládání. V této kategorii se 
potkávají modely postavené podle předloh z dvacátých a třicátých let mi-
nulého století, kdy se toto bermudské oplachtění začalo masivně prosa-
zovat, až po modely dnešních super-jachet postavených z karbonových
materiálů.

Kategorie NSS-B jde poněkud více do historie a na hladinu vrací slavné
škunery, kutry, lodivodské čluny a vše, co mělo takzvané gaflové oplach-
tění. Tyto lodě jednoduše poznáte tak, že alespoň jedna z plachet má tvar
lichoběžníku. Přestože tyto lodě v současné době prožívají velký návrat,
ať už jako repliky dávných předloh, nebo i současné konstrukce, v pla-
vebních vlastnostech poněkud zaostávají za bermudským oplachtěním 
vystrojenými loděmi. Proto jim také patří jiná kategorie. Jejich předlohy
na mořích sloužily rybářům, lodivodům i plavbě pro zábavu již od deva-
tenáctého století, možná i dříve. Tyto modely jsou při jízdě majestátnější
a vděčnější pro diváky. Přeci jen jsou mezi námi snílci, kteří v dětství pře-
četli pár knih o velrybářích či Mořského vlka Jacka Londona, a tyto lodě
nás více vrátí do našich představ z dětství.

Třetí kategorií, označenou NSS-C, jsou lodě s alespoň jednou příčnou
plachtou. Předchozí dvě kategorie měly v poloze nejvíce přitažených otěží
všechny plachty vždy v podélné ose lodi. U kategorie NSS-C musí být 
alespoň jedna plachta napříč osy lodi. Tato kategorie jde ještě více do 

historie a nabízí možnost postavit i modely lodí, které brázdily oceány
před více než sto lety. Po technické stránce jsou modely této kategorie
technický oříšek. Hlavní problém jsou právě ony příčné plachty. Někde je 
jejich účinnost maximální, například při jízdě na zadní vítr, někde jsou
zase naopak pro model až nebezpečné, to zase když se do nich vítr opře
ze špatné strany. Tady už jednoduchost předchozích dvou kategorií ne-
stačí a je nutno vymýšlet technická řešení umožňující plachtu ve vhodný
okamžik svinout, nebo naopak rozvinout či natočit do vhodného směru.
U těchto modelů srdce diváků – snílků začínají tlouci naplno. Ano, to jsou
ony plachetnice, které vozily piráty s náklady zlata či objevitele nových
kontinentů. Do této kategorie také spadají i lodě s latinskými plachtami,
vídané dnes ponejvíce v arabských vodách.

Poslední kategorií je NSS-D. Dalo by se říci, že sem spadá vše, co se 
jinam nevešlo. Jsou zde zastoupeny vícetrupé lodě, katamarany a trima-
rany, a také lodě s různými netradičními druhy oplachtění, například ve
tvaru pevných křídel či rotorů. Vícetrupé lodě mohou dosahovat vyšších
rychlostí díky vyšší stabilitě a menšímu ponoru. Mají většinou klasické
bermudské oplachtění a jízda s nimi přináší více adrenalinu do žil.

Přijďte se na modely historických plachetnic podívat – letošní Kristýna
zažije premiéru hned několika modelů kategorie NSS-C na českých 
vodách (vloni nesoutěžil ani jeden). Soutěžní jízdy (tzv. regaty) budou
probíhat v pátek 6. a v sobotu 7. května od 9 do 18 hodin, závěrečná spo-
lečná regata všech zúčastněných modelů bude startovat v neděli 8. května
v 10 hodin dopoledne.

Text © Jiří Kreisel, info@minisail.cz

Modely historick˘ch plachetnic opût na Krist˘nû

Rallye LuÏické hory odstartuje
uÏ o Velikonocích

Jediná severočeská rallye se letos vrátí se svým startem na opravené Horní
náměstí. Rychlostní zkoušky se ale letos Hhrádecku úplně vyhnou. Dů-
vodem pro toto rozhodnutí organizátorů bylo především obtížné hledání
cest a silnic, které by nebyly poškozené loňskou povodní.

Závod letos proběhne ve dnech 22.–23. dubna. Přejímky aut budou
na parkovišti na Kristýně. Servisní prostory budou opět na vnitřním ob-
chvatu města a na hasičské louce. Start, který bude v sobotu od 9 hodin,
se vrátí na Horní náměstí před budovu České spořitelny. Zde bude okolo
16. hodiny i cíl. Závod letos oproti minulým rokům minimálně omezí pro-
voz ve městě. Uzavřen bude pouze vnitřní obchvat a v době startu krátký
úsek Žitavské ulice vedoucí na náměstí a Husova ulice.

Nejbližší z rychlostních zkoušek bude v Bílém Kostele, odkud auta po-
jedou přes Buk republiky do Kryštofova Údolí. Další povede z Křižan přes
Výpřež do Liberce. Pak se rallye přesune na Frýdlantsko. Jedna ze zkou-
šek se pojede z Jindřichovic přes Řasnici do Frýdlantu a druhá z Kunratic
na státní hranici. Po prvním kole se auta vrátí do Hrádku nad Nisou na
servis a vyrazí na každou z rychlostních zkoušek podruhé. Během jediného
dne najedou 246 km, z toho při rychlostních zkouškách 76 km.

Letos už popáté je rallye součástí Lužického poháru a je jeho prvním
závodem. Druhou soutěží je polský Rajd Karkonoski v Jelení Hoře 
10.–12. června. Zde odstartují soutěžní vozy již pošestadvacáté a můžeme
se těšit na rychlostní zkoušky v podhůří Krkonoš. Závěrečnou soutěží bude
již tradičně ve dnech 29. 9.–1. 10. dvanáctý ročník ADMV Lausitz rally
v okolí Boxbergu. Sem přijíždějí posádky užívat si krásných šotolinových
rychlostních zkoušek. Již podle předběžných informací se příznivci 
motoristického sportu mají na co těšit. Už v Hrádku avizuje svoji účast 
například tým Mathiase Kahleho, který se představí v jednom z atraktiv-
ních vozů značky Škoda.

Můžeme se těšit i na to, zda Jiří Tošovský zaútočí na hattrick vítězství 
v celkovém pořadí Lužického poháru. Nostalgii určitě opět navodí po-
sádky s vozy Trabant, Wartburg, Lada, staršími typy škodovek, robustními
vozy Volvo, ale také vozy specifikace WRC, S2000 nebo kit car.

Pronajmu byt 1 + 3,

sídli‰tû Liberecká, tel. 602 841 385
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Kouzlo kolorovaného kraje
Končí komplot kusů ker, křehkých krápníků, kalamitních kluzišť – kle-
notů krášlících kletbu kolosální kosy. Kvinde klopýtání kalem, krutému
krupobití, kladení kůry, kusů klád, kvanta koksu ku kamnům. Konečně
kategoricky kraluje kolorování kraje! 

Kudy kráčím, koukám kol kolem. Klikám Kodakem. Koláž kamenů, 
kompozice kosodřevin, kvetoucí krokusy, kmeny kymácejících kaštanů,
kapradiny, kopřivy, keře korálových kalin, kapánek květů kosatců, kalíšky
krémových kamélií koupených květinářkou ku kochání… Kdesi kovář kárá
kladivem kovadlinu, kdáká kvočna, kropenatá kuřátka klovají klásky,
krotká karolinská kachnička koupe křidélka. Kdosi konejší klubko kňou-
rajících kalifornských koťátek, kordon kolébajících kačenek, kousajícího
kokršpaněla.…  

Koriguji konzumaci kofeinu, koly, koktejlů, kakaa, kukuřice, koblih,
karamelu. Klidně kladu khaki kanistr ke kaluži, konám, kondičně kalku-
luji kapacitu káry. Kdepak kabriolet, kamarádi! Kumštýřská kreace! 
Kousek kapoty, kabiny, karburátor, klakson, kvalt, kliky, kola, kvantum
kapek kapaliny… 

Košíky kouzelně kreslených kraslic, kvítka kašmírových kočiček, 
kytička konvalinek, kvítečka kdouloně kolektivně krášlí kaple, kostely,
kláštery, kanceláře, kabinety, knihovny, kadeřnictví, kantýny, konzumy,
kabarety, kvartýry. 

Kluci kulantně koulí kuličky, konečně kopou kopačkami, kasají košile,
kratochvilně korzují Kristýnou, kufrují kempem. Konzervativní klan 
kavalírů komentuje konkrétní komuniké. Komedie! Kolega konstábla
kontroluje katastrofickou kolizi – kapitán kickboxu kontra krupiér kou-
řící kubo. Konsekvence: kradený kolt, kroucené kníry, kriticky krvácející
klíční kost, končetiny, klouby (kolena, kyčle), kůže. 

Každá kultivovaná „kočka“ kompletně katapultovala kožené kozačky,
kalhoty, kabáty, kapuce, kulichy ke komodám. Kterákoli královnička 
krášlena kartáčem, kulmou, kosmetikou, karneolovými korálky, krystalky
křišťálu, klipsy, kramflíčky, kabelkou, krátkými kraťasy kazí koncentraci
kolektivu kopáčů konajících kilometry kvalitní kamenité komunikace. 

Kuriózní koexistence kláves klavíru, klarinetu, kapely konipasů, kon-
certu koňader, kantáty kukaček, kvintetu kosů klasicky korunuje kulisu 
klíčícího kultu krásy. Kane krůpěj. Kompletně kapitální kouzlo!

inzerce

Šťastné a veselé velikonoční svátky přejí všem obyvatelům Hrádku nad Nisou 
a okolí Jiří a Alena Hojsákovi – mechanizované zemní a stavební práce

(www.jircat.cz).
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