
Jak velké je zadluÏení mûsta?
Rozsáhlé rekonstrukce centra města, přilehlých ulic, rekonstrukce a přístavba multifunkčního centra,
odstraňování povodňových škod – to jsou největší investiční akce posledních let, které v souhrnu stály
nebo ještě budou stát stovky miliónů korun. Není kvůli nim město zbytečně zadlužené? Zvládne svoje
dluhy, nebo bude muset v dalších letech výrazně šetřit?
Podobné otázky asi napadnou spoustu obyvatel města. 

Odpověď na to, kolik město dluží, lze napsat jedním
číslem. Aby byl ale obraz o zadlužení realistický, je 
potřeba další vysvětlení. Některé dosud nezaplacené
úvěry totiž město přijalo kvůli nutnosti tzv. předfinanco-
vání investičních akcí, které byly z větší části hrazeny 
z dotací Evropské unie. V praxi to znamená, že dotační
peníze obdrží až po realizaci celého projektu nebo ně-
které jeho části. Nejdříve je potřeba zaplatit faktury, 
potom předložit kontrolnímu orgánu žádost o platbu. Až
po její kontrole město získá zpět dotační prostředky. Tento
proces někdy trvá i rok. 

K poslednímu dni roku 2011 město dlužilo celkem 
41,8 mil. Kč. V této částce jsou započítány i ony úvěry na
předfinancování investičních akcí. Ty budou letos zapla-
ceny. Na konci tohoto roku bude dluh města vůči ban-
kám necelých 24 miliónů korun.

Jaké úvěry v současnosti město splácí? Dva z těch dlou-
hodobých byly uzavřeny v letech 2000 a 2001 na rekon-
strukci a výstavbu bytů v Azylu a bytovou novostavbu na
křižovatce Lidické a Nádražní ulice. Dosud nesplacená
částka je 11,5 mil. Kč.  

Pokračování na straně 3

Svoz odpadu zlevní. Pokud
budete tfiídit!

Motivační systém, který těm, kteří budou třídit odpad, umožní ušetřit na poplatku za svoz komunálního
odpadu, chystá město Hrádek nad Nisou.

Myšlenka je jednoduchá: vytříděný odpad se uloží do pytle. Ten se označí jedinečným čárovým kó-
dem, podle kterého bude probíhat identifikace, kdo odpad vytřídil. Společnost, která odpad sváží, bude
vytříděné množství evidovat. Dosažená sleva bude započítána při placení poplatku v následujícím roce. 

Prozatím se bude tímto způsobem třídit papír a PET láhve. Za 1 kg papíru bude počítána sleva 
0,40 Kč, za 1 kg PET láhví 1,20 Kč.

Město by na motivačním systému nemělo prodělat. Sleva, kterou poskytne, bude vyrovnána 
úsporami za likvidaci netříděného odpadu a prodejem vytříděného odpadu. Navíc se možná podaří
uspořit i na místech pro sběr tříděného odpadu. Naopak, systém by měl zvětšit chuť obyvatel odpad
třídit.

V budoucnu by se mohl systém rozšířit ještě o další komodity. Závisí to především na pohybu cen 
vykupovaných surovin.

Zatím není rozhodnuto o termínu spuštění motivačního systému. Novou vyhláškou se bude zastu-
pitelstvo města zabývat v březnu. Vít Štrupl

Jízdní fiády 
doznaly zmûn

S pravidelnou změnou jízdních řádů ke 
4. březnu přibylo několik nových spojů.
Společnost KORID, která je krajským koor-
dinátorem veřejné dopravy, tak reagovala
na kritiku, která přicházela zvláště z men-
ších obcí.

Jednou ze změn je vedení ranního škol-
ního spoje z Václavic přes Donín, což
 usnadní dojíždění žákům do donínské
školy.

Byly také posunuty odjezdy některých
spojů, aby se zlepšila jejich návaznost. Tím
bylo do značné míry omezeno riziko, že 
navazující spoje ujely např. díky zpoždění
způsobenému dopravní situací. Daní za
toto opatření je o několik minut prodlou-
žená doba jízdy. 

Přibyl například spoj z Chrastavy do
Hrádku nad Nisou s příjezdem v 5.30 
a spoj v opačném směru s odjezdem 
z Hrádku nad Nisou ve 4.40.

Znovu upozorňujeme, že autobusové
spoje, které jezdí do liberecké průmyslové
zóny (odj. 4.40, 12.40 a 20.40 z Hrádku
nad Nisou), je možné využít jako běžný
 linkový autobus. Ranní a odpolední spoje
ale nezajíždějí do centra Liberce. Cestující
proto musí přestoupit do navazujícího
spoje už v Chrastavě nebo se z průmyslové
zóny vrátit do centra Liberce autobusem
MHD č. 22.

Vít Štrupl

V březnovém čísle:
— Zadlužení města
— Oprava koryta Nisy
— Literární soutěž
— Klub mládeže
— Festival filmů
— Program kina
— Kalendárium
— Příloha: Toulání časem…

Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: strupl@branatrojzemi.cz, 
tel./fax: 725 357 278 nebo písemně na MěÚ, paní Vinšová. 
Můžete také využít schránku  ve vstupní chodbě MěÚ. 
Internetová podoba časopisu vychází na www.hradek.cz. 
Uzávěrka dubnového čísla je 18. 3. 2012. 
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 7. 4. 2012.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
3. schůze rady města
3. schůze rady města v roce 2012, konaná dne 1. února, se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou STAVREKOL, s. r. o., v ceně 

54 396 Kč vč. DPH na 1. etapu stavebních úprav Úřadu práce
— udělila souhlas s budoucí výstavbou výrobny elektřiny – malé fotovol-

taické elektrárny na střeše budovy školy č. p. 220, Loučná za účelem 
zajištění stanoviska majitele energetické distribuční sítě pro společnost
Freitag Project Development, s. r. o., s tím, že nájemní smlouva bude
uzavřena až po předložení ekonomiky provozu celého zařízení

— souhlasila s vypsáním výběrového řízení na poskytovatele komplexního
servisu při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího uchazeče pro 
dodávku elektřiny a zemního plynu

— schválila pozemky určené pro náhradní výsadbu v Hrádku nad Nisou 
— vzala na vědomí stanovisko osadního výboru Uhelná k rekonstrukci 

a využití místní kapličky a varianty řešení podle návrhů Daniela Gabryše.
Uložila odboru investic a správy majetku vypsat poptávkové řízení na 
zakázku malého rozsahu na akci Vypracování projektové dokumentace
pro stavební povolení na rekonstrukci kapličky na Uhelné v souladu 
s návrhem Daniela Gabryše. Uložila starostovi města projednat se
správní radou Fondu rozvoje Václavic a Uhelné financování tohoto pro-
jektu z prostředků fondu.

— vzala na vědomí informaci projektanta stavby Poldr – Oldřichov na Hra-
nicích Ing. Frolíka o možnosti změny projektu, který se týká posunu
hráze, a vzala na vědomí informaci, že tato změna projektu by si vyžá-
dala zvýšené náklady s projektovým odhadem 1 383 308 Kč. Uložila 
odboru investic a správy majetku zapracovat tento materiál jako součást
připravované směny pozemků.

— vzala na vědomí informaci odboru dotací a kultury o možnostech zís-
kání dotace z Programu prevence kriminality na rok 2012. Uložila pově-
řenému strážníkovi a zastupiteli pověřenému řízením městské policie 
zahájit zpracování koncepce prevence kriminality města Hrádek nad 
Nisou, která bude zpracována v souladu s metodikou Ministerstva vnitra
České republiky a Programem prevence kriminality. Uložila spolupraco-
vat na zpracování koncepce prevence kriminality města Hrádek nad 
Nisou komisi pro bezpečnost.

— schválila dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně pro-
spěšných prací a poskytnutí příspěvku na zřízení koordinátora veřejné
služby. 

4. schůze rady města
4. schůze rady města v roce 2012, konaná dne 15. února, se zabývala těmito
záležitostmi:
— vzala na vědomí informaci o prominutí daně u projektu Digitální kino

v Hrádku nad Nisou
— schválila vypsání výběrového (zadávacího) řízení na veřejnou zakázku

malého rozsahu na služby s názvem Realizace výběrových řízení v rámci
projektu Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod
Hrádek n. N. – Zittau. Ustanovila Janu Válkovou, vedoucí odboru ODK,
jako pověřenou osobu pro vyhodnocení nabídek uvedené veřejné za-
kázky malého rozsahu.

— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
o poskytnutí dotace na projekt Nákup ochranných prostředků požární
ochrany pro práci na vodě z Fondu požární ochrany Libereckého kraje
na rok 2012, kdy bude financování akce zajištěno z rozpočtu města –
organizace Hasiči Hrádek

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu na služby s názvem Management projektu Protipovodňová
ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n. N. – Zittau

— schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč manželům
Šípovým, bytem Oldřichov na Hranicích, na obnovu domu po požáru
z rozpočtu OV Oldřichov na Hranicích

— schválila poskytnutí finanční podpory Oblastní charitě Liberec ve výši
40 000 tis. Kč jako příspěvek na částečnou úhradu nákladů provozu
Domova sv. Vavřince Chrastava pro rok 2012

— uložila názvoslovné komisi připravit podklady pro pojmenování jed-
notlivých ulic v lokalitě Nová Loučná

— schválila smlouvu o dílo na zpracování návrhu 16. změny územního

plánu Hrádek nad Nisou se společností SAUL, s. r. o., v ceně 36 000 Kč
(včetně DPH) 

— souhlasila s provedením stavebních oprav a úprav vnitřních ploch 
v nebytovém prostoru č. 2, č. p. 73, Horní náměstí do výše 110 000 Kč
včetně DPH s tím, že po řádném dokladování výše uvedené částky bude
tato předmětem zápočtu proti měsíčnímu nájemnému ve výši 4 000 Kč
měsíčně 

— schválila zveřejnění záměru o výpůjčce nemovitého majetku obce –
rodinný dům č. p. 215, ul. Žitavská, Hrádek nad Nisou (Koník) s parc. 
č. 162 o výměře 236 m2 za účelem přípravy projektové žádosti do pro-
gramu LEADER.
Podmínka zveřejnění
Program LEADER ČR využívá investiční prostředky ze státního rozpočtu
na základě zákona o státním rozpočtu České republiky na příslušný
rok. Je určen na jedné straně místním partnerstvím venkovských území
(místním akčním skupinám), která vytvářejí a realizují společné roz-
vojové strategie a záměry, a na druhé straně místním subjektům, které
realizují konkrétní projekty. 

Finanční prostředky jsou určeny místním akčním skupinám na re-
alizaci záměru místní akční skupiny, tzn. místní akční skupiny si mo-
hou na svém území působnosti vybírat projekty konečných příjemců
podpory. Projekty konečných příjemců podpory musí být v souladu se
záměrem místní akční skupiny.

Program LEADER ČR je zaměřen především na nové formy zlepšo-
vání kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického
prostředí a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví. Celkovým 
cílem programu je zlepšení organizačních schopností subjektů půso-
bících ve venkovských územích.

— schválila vyhlášení výběrového řízení na výběr společnosti zajišťující
zadání veřejné zakázky na dodavatele sdružených dodávek plynu 
a elek trické energie formou elektronické aukce pro zadavatele a orga-
nizace jemu podřízené včetně společností s majetkovou účastí města
na období 12 měsíců

— schválila spolupráci mezi městem Hrádek nad Nisou a Autoklubem 
Hrádek nad Nisou při pořádání akce Rallye Lužické hory 2012. Uložila
odboru investic a správy majetku uzavření smlouvy o užívání veřej-
ného prostranství s tím, že úhrada veřejného prostranství 28 260 Kč
bude započtena jako spoluúčast města Hrádek nad Nisou. Schválila
bezplatné zapůjčení místností na Městském úřadě v Hrádku nad Ni-
sou na akci Rallye Lužické hory 2012 v termínu 27.– 28. 4. 2012.

— schválila uzavření smlouvy o dílo na zakázku jednostupňové pro -
jektové dokumentace Propojka Žitavská–Větrná s firmou Valbek, 
spol. s r. o.

— schválila uzavření smlouvy o technické pomoci se společností Develop
Servis CZ, s. r. o., týkající se technickoorganizační přípravy pro prodej
pozemků v průmyslové zóně Hrádek nad Nisou za cenu 550 Kč bez
DPH (včetně DPH 660 Kč) za každou hodinu vykonané práce. Finan-
cování bude realizováno z organizace – Příprava průmyslové zóny.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
2. zasedání zastupitelstva města
2. zastupitelstvo města v roce 2012, konané dne 22. února, se zabývalo 
těmito záležitostmi:
– schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Hrádek nad Nisou

– vzalo na vědomí informaci o přípravě obecně závazné vyhlášky o míst-
ním poplatku za odpady a uložilo finančnímu odboru připravit na další
jednání zastupitelstva města návrh znění této vyhlášky 

– schválilo změny v názvech komunikací vzniklé výstavbou komunikace
Okružní a přiřazuje č. p. 786, 159 do ulice 1. máje a č. p. 131, 132 do
ulice Václavské

– vzalo na vědomí informativní zprávu o průběhu pojmenování jednot-
livých ulic v lokalitě Nová Loučná a souhlasilo s pokračováním přípravy
podkladů pro pojmenování ulic v této lokalitě 

– schválilo navrhované znění Grantového programu města na rok 2012
a vyhlášení všech výzev k podání žádosti o dotaci, které jsou vyhlašo-
vány v souladu s podmínkami a postupy pro podávání žádostí o dotace
do jednotlivých příspěvkových programů uvedených v tomto programu

– schválilo obsazení hodnotící komise pro hodnocení žádostí v příspěv-
kovém školském programu, v příspěvkovém programu na projekt 
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a v příspěvkovém programu na člena ve složení: Josef Horinka, Mgr. La-
dislava Jurková, Mgr. Jaroslav Poláček, Jana Válková, Mgr. Hana Prchlí-
ková, Miroslav Řezníček

– schválilo zástupce města do Společné rady svazku měst Malý trojúhel-
ník v následujícím složení: Martin Půta, Josef Horinka, ThMgr. Hedvika
Zimmermannová, Mgr. Jaroslav Poláček, Mgr. Hana Prchlíková, Jan
Krečman

– schválilo změnu výše členského příspěvku města Hrádek nad Nisou do
rozpočtu svazku měst Malý trojúhelník z původně schválené výše 
0,50 eur na obyvatele na novou výši, která se skládá z pevné částky 
5 000 eur na město a 0,30 eur na obyvatele

– vzalo na vědomí informace starosty města o jednání s firmou H-therma
za účelem dodávky tepelné energie a teplé vody pro objekty v Hrádku
nad Nisou. Uložilo radě města postupovat při výběru dodavatele te-
pelné energie a teplé vody pro objekty č. p. 587, 767, 768 a 454 v Hrádku
nad Nisou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.
ve znění pozdějších předpisů. 

– schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o zákazu požívání alko-
holických nápojů na veřejném prostranství 

– vzalo na vědomí informaci starosty města o jednání ve věci zlepšení
hospodaření společnosti TS Hrádek, s. r. o., zajišťující službu doprava
raněných nemocných a rodiček v regionu Hrádecko a Chrastavsko. 
Uložilo starostovi města předložit do 31. 8. 2012 další zprávu o hospo-
daření společnosti a koncepci zajištění služby doprava raněných, ne-
mocných a rodiček.

– souhlasilo s připojením města Hrádek nad Nisou k mezinárodní kam-
pani Vlajka pro Tibet, která proběhne 10. 3. 2012

– schválilo, aby novými členy správní rady Brána Trojzemí, o. p. s., byli 
s platností od 25. 2. 2012 Ing. Romana Cermanová, Mgr. Jaroslav Po -
láček, Martin Půta a sl. Jana Válková na období v souladu se zákonem
o obecně prospěšných společnostech

– vzalo na vědomí informaci finančního odboru o vývoji dlouhodobých
a překlenovacích úvěrů města Hrádek nad Nisou dle důvodové 
zprávy. 

Dokončení ze strany 1
V roce 2004 si město půjčilo 10 mil. Kč na financování přípravných prací

na rekonstrukci centra města a na další investiční akce v tomto roce. „Ze
současného pohledu vnímám tento úvěr jako nejméně výhodný a řešit
stejnou situaci dnes, preferoval bych úspory ve výdajových kapitolách
města před zvýšením úvěrové angažovanosti,“ vysvětluje starosta 
města Martin Půta. Z tohoto úvěru zbývalo na konci roku 2011 doplatit
3,2 mil. Kč.

Dalšími dvěma úvěry z let 2007 město hradilo nákup pozemků pro 
průmyslovou zónu a koupi městské sokolovny. Z původních 4,3 mil. Kč
zbývá doplatit 2,4 mil. Kč.

Půjčením peněz od banky město řešilo i výstavbu 36 bytových jedno-
tek v ulici 1. máje. Na stavbu bytů získalo 23miliónovou státní dotaci 
a úvěrem se financoval vlastní podíl města na akci. Ekonomika projektu
je nastavena tak, že splátky úvěru jsou nižší než nájemné vybírané v domě.
Úvěr je tedy z tohoto pohledu rozpočtově neutrální a výdaje na splátky
jsou plně kryty příjmy z nájemného. V dalších letech městu zbývá zapla-
tit ještě 9,2 mil. Kč.

V minulém období byl ještě splácen úvěr MUFIS na plynofikaci města.
Jeho splácení začalo v roce 2003. Ten měl původně úrokovou sazbu 
18 %. Výši úroků se ale podařilo snížit na 6 % a tím navýšit splácení půj-
čené částky. Úvěr na plynofikaci města byl zaplacen v roce 2010. 

Město si půjčovalo ještě na realizaci projektu Terminál přeshraniční 
veřejné dopravy, ale i tento úvěr je již splacen.

Zbývající část současného dluhu města vůči bankám tvoří tzv. překle-
novací úvěry, které jsou používány na již zmíněné předfinancování sta-
veb realizovaných s podporou Evropské unie. Zcela zaplacené jsou již
úvěry na rekonstrukci ulic Žitavská–Václavská a na Multifunkční centrum.

Otevřené jsou ještě tři: úvěr na revitalizaci centra města, na rekonstrukci
hasičského žebříku a na nákup hasičské cisternové stříkačky. Dohromady
činí dosud nesplacená částka 15,5 mil. Kč. Tyto úvěry ale budou zapla-
ceny ještě letos a prostředky se městu vrátí přijetím zbývajících částí do-
tací. „Bez úvěru na pokrytí období realizace velkých evropských projektů
v celkové výši přes 160 milionů korun v období tří let by tyto investiční
akce nebyly možné. Město by tak nemělo zrekonstruované centrum
včetně nových chodníků, silnic, vodovodů, kanalizace a další potřebné
infrastruktury, nestálo by Multifunkční centrum Trojzemí a hasiči by ne-
měli dva nové vozy potřebné k fungování výjezdové jednotky. Investice
byly navíc pořízeny s vlastním podílem nižším než 20 % z celkové částky.
I když se rozhodnutí o úvěrech za více než 100 milionů korun může zdát
jako riskantní, bylo přijaté riziko podle mého názoru přiměřené. Využili
jsme mimořádné příležitosti a šance k investicím, která se bude opakovat
nejdříve po roce 2014 v rámci nového finančního období Evropské unie,“
vysvětluje kroky vedení města v posledních letech Martin Půta.

Z pohledu celkového zadlužení byl pro město nejhorší rok 2010, kdy
byl celkový dluh ke konci roku 93,8 milionů korun a v součtu s řešením
povodňových škod se město ocitlo v rozpočtově nejtěžším období od roku
2002. Pro srovnání: na konci roku 2003 bylo celkové zadlužení města 
34,9 mil. Kč, na konci roku 2011 to bylo 41,8 mil. Kč a očekávaný stav na
konci letošního roku již zmíněných 24 mil. Kč. Průběžně se také zvyšuje
hodnota městského majetku z 653 milionů korun na konci roku 2002 na
988 milionů na konci roku 2011. 

„V těchto dnech se jedná o restrukturalizaci úvěrů města. Chceme 
z šesti platných úvěrových smluv vytvořit jednu, která umožní snížení 
úrokové sazby a při zachování splátek tak urychlí splácení dluhu města,“
sděluje plány, co se zbývajícími dluhy, starosta města.                  Vít Štrupl

Jak velké je zadluÏení mûsta?

Oldfiichov 
s Kopaczówem
spojí opraven˘

most
Ještě v loňském roce byla zahájena rekonstrukce
mostku v Oldřichově na Hranicích. V současnosti oba
břehy Oldřichovského potoka spojuje provizorní
lávka. 

Most, který je v majetku Libereckého kraje, bude
mít parametry mostu pro automobilovou dopravu.
Auta tudy ale jezdit nebudou. Zároveň bude rekon-
struován povrch komunikace mezi mostkem a příjez-
dovou komunikací do Oldřichova. Pozemky sousedící
s opravenou komunikací budou po stranách chráněny
násypy a rigolem před stékající vodou. 



4

Hrádek nad Nisou 
symbolicky podpofiil 
Tibet – uÏ podesáté

Letos už podesáté vystřídala tibetská vlajka před radnicí v Hrádku nad 
Nisou po zbytek roku vlající státní vlajky České republiky a našich sou-
sedů. V pátek před 53. výročím tibetského národního povstání ji vyvěsili
starosta města Martin Půta spolu s místostarostou Josefem Horinkou. 
Hrádek nad Nisou alespoň takto symbolicky podpořil spolu s dalšími více
než čtyřmi stovkami českým měst Tibet, zemi, ve které jsou soustavně 
porušována lidská práva, potlačována svoboda a snaha o národní své-
bytnost.

Připojení se k akci Vlajka pro Tibet schválilo Zastupitelstvo města Hrá-
dek nad Nisou. Vít Štrupl

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

Grantov˘ program mûsta 2012
Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 22. 2. 2012 znění
Grantového programu Města Hrádek nad Nisou na rok 2012. V rozpočtu
města je na příspěvky připravena částka 810 000 Kč – stejně jako v loň-
ském roce.

Grantový program je složen z několika příspěvkových programů 
zaměřených na různé oblasti podpory a v letošním roce je možné žádat
o dotace v těchto programech: 
1) Příspěvkový program na kulturní památky (určen pro použití při 

obnově nebo údržbě kulturních památek na území města). 
2) Příspěvkový program na reprezentaci, propagaci a kulturní akce ve

městě (určeno na mimořádné kvalitní počiny a akce reprezentující
město nebo na významné kulturní akce pořádané ve městě). 

3) Příspěvkový školský program (určeno pro školy a školská zařízení na
vlastní projekty a také na spolufinancování podílů projektů získaných
z jiných dotačních zdrojů). 

4) Příspěvkový program na projekt (určeno pro neziskové organizace –
spolky, občanská sdružení, sportovní kluby apod. a ostatní subjekty
působící na území města). 

5) Příspěvkový program na člena (určeno pro neziskové organizace –
spolky, občanská sdružení, sportovní kluby apod. a ostatní subjekty
působící na území města). 

6) Příspěvkový program obnovy majetku (určen k obnově majetku, zej-
ména nemovitého, ve vlastnictví neziskových organizací a dalších vy-
braných subjektů na území města Hrádek nad Nisou). 

Do programu č. 1) a 2) je možné žádat průběžně v průběhu roku. Žá-
dosti o dotace do programů 3), 4), 5) je možné předkládat na městský
úřad do 16. března 2012 a do programu č. 6) je možné předkládat žá-
dosti až do 10. dubna 2012.

Výzvy, včetně pravidel a formulářů obsahujících všechny podmínky
pro získání podpory v jednotlivých programech, jsou zveřejněny na in-
ternetových stránkách města, v sekci Odbor dotací, rozvoje města a kul-
tury – Grantový program a dále jsou také rozeslány jednotlivým organi-
zacím. Konkrétní informace o jednotlivých programech a případnou
pomoc při podávání žádostí poskytuje 
slečna Jana Válková tel.: 482 411 431, e-mail: valkova@muhradek.cz.

Jana Válková vedoucí odboru ODK

Na jafie zaãne oprava 
koryta Nisy

Zatímco opravy komunikací poškozených povodní v roce 2010 jsou již 
z větší části hotovy a dokončeny budou letos, hlavní část obnovy koryta
řeky teprve začne. Do dnešních dnů byla opravena jen nejvíce nebez-
pečná místa. Jakou podobu bude koryto Nisy a její břehy mít, představili
veřejnosti zástupci projektanta, společnosti HG partner, už na podzim 
při Dni starosty. V současnosti investor, kterým je státní podnik Povodí
Labe, provádí výběr zhotovitele stavby.

Obnova 5,5 km dlouhého úseku toku Nisy v Hrádku nad Nisou by měla
začít na jaře. Poslední práce jsou plánovány do konce roku 2013. 

Povodí Labe bude obnovovat především poškozené opevnění břehů.
Bude ale probíhat i čištění koryta od nánosů a srovnání jeho podélného
sklonu. Budou pokáceny nemocné stromy nebo stromy silně nakloněné
a nacházející se v průtočném profilu řeky. Celkem bude odstraněno 
164 stromů. Místo nich bude muset Povodí Labe provést náhradní vý-
sadbu 100 stromů ve vybraných lokalitách.

Povodeň v roce 2010 vymlela v březích řadu nátrží a dutin. Po jejich
zaplnění a zhutnění budou břehy znovu zpevňovány. Základ budou 
tvořit kamenné záhozy u paty svahu. Tam, kde je vyšší břeh, bude 
svah obložen tzv. kamennou rovnaninou, tedy kameny o hmotnosti
200–500 kg skládanými na sucho. Na nejvíce zatížených místech bude
postavena opěrná betonová zeď o výšce 2–3,3 m. Týká se to několika
úseků levých i pravých břehů mezi oběma mosty v Doníně. Cílem re-
konstrukce je i odstranění tzv. hrdel, tedy míst, kde je průtočný profil řeky
zúžen. 

Firma, která bude stavbu provádět, bude jistě využívat i pruhy 
pozemků podél toku. Ty patří soukromým i právnickým osobám. Už na
podzim byly s majiteli pozemků sepisovány smlouvy o souhlasu s prove-
dením stavby. Před zahájením stavby bude zhotovitel stavby komunikace
i pozemky pasportizovat a po jejím ukončení uvádět do původního stavu.
Všechna realizovaná opatření mají především zlepšit odtokové poměry
řeky v Hrádku nad Nisou. Vít Štrupl
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Literární soutûÏ 
Pfiíbûh stfiedovûkého vamp˘ra Tobiá‰e

Dne 3. března 2010 byly v Hrádku nad Nisou nalezeny kosterní pozů -
statky nezvykle pohřbeného člověka, kterému dnes říkáme Tobiáš. Bě-
hem dvou let byly jeho ostatky zkoumány mnoha vědci. Dnes díky tomu
víme o Tobiášovi až překvapivě hodně. Jeho životní příběh ale neznáme.
Dáváme proto příležitost veřejnosti od dětí školou povinných po dospělé
a vyhlašujeme literární soutěž. Zkuste vymyslet Tobiášův životní příběh!
Soutěž je vyhlášena jako celostátní, ale budeme rádi, když nejvíce prací
bude právě z Hrádku.
Kategorie:
a) žáci 1. st. ZŠ
b) žáci 2. st. ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií
c) studenti středních škol
d) dospělí
Ceny: knižní, dle vlastního výběru (formou poukázek). 

Pro autory nejlepších prací připravíme Noc v muzeu s možností 
spaní u Tobiáše.

Všechny vítězné práce zveřejní na svých internetových stránkách vědecko-
populární magazín Českého rozhlasu Meteor. Nejzajímavější dílo se pak
v průběhu května 2012 objeví i v rozhlasovém vysílání tohoto pořadu.

Pravidla:
Práce bude mít formu povídky. Maximální rozsah práce je 5 normostran
(8 000 znaků). Příběh nesmí odporovat faktům, která byla o Tobiášovi
zjištěna a která jsou uvedena níže. Porušení tohoto pravidla povede k vy-
řazení práce z dalšího hodnocení. Hodnotit se bude nápad a úroveň li-
terárního zpracování.

Práce přijímáme v elektronické i tištěné formě. Práce musí být doru-
čena do 3. 5. 2012 do 12:00 hod. SEČ – v tištěné formě na uvedenou po-
štovní adresu nebo v elektronické formě na uvedený e-mail.
Kontaktní údaje:

Brána Trojzemí
Horní náměstí 71
Hrádek nad Nisou
463 34
e-mail: info@branatrojzemi.cz

Další informace:
www.BranaTrojzemi.cz
www.meteor.rozhlas.cz

Partnerem soutěže je ZŠ T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou.
Jak byl vampýr Tobiáš pohřben?
Pouhých 25 cm pod povrchem Kostelní ulice v Hrádku nad Nisou.
Mimo prostor hřbitova, půl metru za hřbitovní zdí. 
V poloze na břiše.
Nebyl pohřben do rakve, ale přímo do země (což ale bylo v té době 
obvyklé).
U lokte levé ruky byly položeny 4 stříbrné pražské groše Jana Lucembur-
ského.
Pravá ruka byla v rameni mírně vytočena, pokrčena v lokti a sevřena v pěst.
U hlavy a u pat byly nalezeny kameny.

Co víme o vampýru Tobiášovi ze zkoumání vědců?
Podle DNA patří ostatky muži.
Zemřel nejdříve po roce 1311, kdy se začaly razit groše Jana Lucem-
burského.
Byl asi 170 cm vysoký.
Měl robustní stavbu těla.
Zemřel ve věku okolo 50 let.
Zemřel na jaře.
Na ostatcích nebyly shledány stopy po násilné smrti. Samozřejmě nelze
vyloučit násilnou smrt, která nezanechá stopy na kostře.
Živil se obilovinami kromě prosa, dále ovocem, masem a mlékem ovcí 
a koz a výjimečně skotu, nejedl vepřové maso. Netrpěl nedostatkem 
potravy.
Jeho genetičtí příbuzní žijí ponejvíce v prostoru dnešní Albánie.
V Hrádku nad Nisou se nenarodil a nežil tam. Do města přišel relativně
krátce před smrtí. Narodil se a minimálně posledních deset let života
trvale žil na místě, kde jsou v podloží staré hornin.y
Během života přišel o všechny stoličky. Některé ze zubů, jež mu zůs-
taly (celkem 11 zubů), byly zkažené. Jeden kaz dokonce proděravěl
kost čelisti.
V levé kyčli měl mírnou artrózu.

Vysvětlení ke vzniku k pojmenování ostatků jménem Tobiáš: Jméno To-
biáš vzniklo fikcí: porovnáním výsledků zkoumání DNA s databází 
Ysearch.org byl zjištěn žijící příbuzný, užívající rodové jméno Toviah, česky
Tobiáš. V době, kdy Tobiáš žil, se ale rodová jména nepoužívala. Jeho sku-
tečné jméno tedy neznáme.

Zachování dopravy 
nemocn˘ch je prioritou

Od roku 2004 zajišťují Technické služby s. r. o. dopravu nemocných, 
raněných a rodiček pro oblast Hrádecka a Chrastavska. Tato služba je 
jedinou činností společnosti. Výsledky hospodaření jsou přímo závislé 
na počtu přepravených pacientů a také na hodnotě bodu, kterým jsou
ohodnoceny výkony zdravotnických služeb. Tato hodnota dosáhla v loň-
ském roce vůbec nejnižší výše od r. 2004. 

Společnost hospodařila od roku 2008 s mírným ziskem, v loňském roce
se ale v důsledku snížení hodnoty bodu ocitla ve ztrátě. Důsledkem je, 
že společnost není schopna financovat obnovu svého majetku, tedy 
případný nákup nových sanitních vozů.

Situací se proto opakovaně zabývala rada města a v únoru také zastu-
pitelé. V dlouhé diskusi se jednoznačně shodli na potřebě službu v Hrádku
zachovat. Zároveň by ale společnost měla být finančně soběstačná včetně
obnovy majetku, aby nebylo nutné ji dotovat z městského rozpočtu. Byly
navrženy tři varianty řešení. 

První počítá s úsporami uvnitř společnosti. Druhou variantou je 
prodej společnosti jinému provozovateli. Další možností pak je spojení 
s jiným podnikatelským subjektem, např. akciovou společností Kristýna.

Možnost prodat Technické služby jinému provozovateli dopravy ne-
mocných, raněných a rodiček nezískala na zastupitelstvu podporu. Město
by tak ztratilo vliv na kvalitu poskytované služby. V tomto směru byl 
oceněn i přístup zaměstnanců Technických služeb ke klientům. Spojení 
s jiným subjektem sice nabízí sloučení některých činností a tím úsporu
nákladů, nese s sebou ale riziko, že se nepodaří znovu získat licenci na
provozování služby. Nový subjekt by musel podepisovat nové smlouvy se
zdravotními pojišťovnami. Trend je dnes ale opačný – pojišťovny se snaží
počet subjektů snížit. Mohlo by se tak stát, že v Hrádku bude společnost
schopná službu poskytovat, ale pojišťovny by odmítly za její služby 
platit.

V rámci úsporných opatření byl k 31. 3. rozvázán pracovní poměr 
s jedním z řidičů. Služba tak bude nadále poskytována třemi zaměstnanci.
Toto opatření by mělo přinést úsporu nákladů a přinést zisk potřebný 
k tvorbě fondu určenému na obnovu majetku.

Zastupitelé zároveň rozhodli, že dopady přijatého opatření na hospo-
daření společnosti budou vyhodnoceny nejpozději do konce října le
tošního roku. Vít Štrupl
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Dne 5. května 2012 pozná Liberecký kraj svou první
Miss po deseti letech. Slavnostní večer soutěže Miss Li-
berec open 2012 proběhne v Domě kultury v Liberci.
Šanci stát se nejkrásnější dívkou regionu mají slečny od 
17 do 24 let, svobodné, bezdětné, které trvale bydlí nebo
studují, případně pracují v Libereckém kraji. Uzávěrka
přihlášek je 19. března. Liberecký casting proběhne už
22. března. Samotné castingy jsou neveřejné a dívky se
do nich musí předem přihlásit na webových stránkách www.misslibe-
rec.cz. Z nich vybere porota deset finalistek a dvě náhradnice.   
Pořadateli Miss Liberec open 2012 jsou VIP models, s. r. o., a P. J. Art Pro-
duction, s. r. o. „V roce 1996 jsem si soutěží Miss Liberec prošla jako sou-
těžící. Mám na to milé vzpomínky. Byla to velká zkušenost, která mi po-
mohla odstartovat mou kariéru. Myslím, že nadešel čas vrátit Liberci tuto
soutěž. Pevně doufám, že Miss Liberec open 2012 bude jedna z nej -
atraktivnějších kulturních akcí v regionu v letošním roce,“ věří Veronika
Šťastná, ředitelka soutěže a majitelka společnosti VIP models. „Navíc jsem
přesvědčená, že tady u nás žije velké množství půvabných dívek, které už
mají své cíle, názory a představy o životě, chtějí prezentovat svou osob-
nost a nebojí se vystoupit na veřejnosti,“ doplňuje Šťastná. 
Kromě titulu Miss Liberec open 2012 budou dívky soutěžit o další tři –
Miss Sympatie, Miss Internet a Miss Press. Soutěž získala silné partnerské
zázemí. Po desetileté odmlce je tak pro dívky připravena velmi důstojná

vábnička. „Ceny, které pro vítězky máme, výrazně pře-
kračují standardy regionálních soutěží. Automobil
Škoda Citigo, diamanty, wellness pobyty, luxusní kos-
metiku nebo třeba kuchyňské spotřebiče. Musím říct,
že jsme se prakticky v celém kraji setkali se zájmem. 
I proto jsme rádi, že soutěž bude vysílat regionální te-
levize Genus Plus,“ říká výkonný producent projektu
Pavel Jakubec a majitel P. J. Art Production. 

Účastnice finále se předvedou ve čtyřech klasických soutěžních disci-
plínách, jednou z nich bude samozřejmě divácky nejoblíbenější prome-
náda v plavkách. „Samotná soutěž není ‚jen‘ o finálovém večeru. Chceme,
aby si lidé soutěž užili. Mladí jistě ocení naše aktivity na sociálních sítích,
v dubnu plánujeme doprovodné akce, kdy soutěžící budou vidět mezi
lidmi. Celé je to organizačně velmi náročné, ale věřím, že to bude bavit
nejen finalistky, ale i širokou veřejnost,“ plánuje marketing manager 
Denis Tomáš.  

Finálový večer proběhne 5. května 2012 od 18.30 v Domě kultury v Li-
berci. Večerem provede Libor Bouček, vystoupí Ladislav a Tereza Kernd-
lovi. „Do poroty Miss Liberec open 2012 přislíbily účast zajímavé osob-
nosti z řad umělců, celebrit a odborníků. Velmi si vážíme podpory pana
architekta Bořka Šípka, který je s Libereckým krajem úzce spjat. Pro finá-
lový večer zapůjčí některá ze svých děl na výzdobu a pro vítězku soutěže
vyrobí speciální cenu,“ prozrazuje ředitelka soutěže Šťastná.  

Po 10 letech se do Liberce vrací Miss

polečenskápolečenská
rubrikarubrika
Životní výročí

Občanům, kteří v měsíci únoru 2012 oslavili 
významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Marie Seifertová 
80 let Gert Jiranek, Herta Baladová,

Marta Krejbichová 
81 let Josef Stehlík, Zdeňka Měchurová
82 let Július Koska, Vlasta Valentová
84 let Emil Braun
85 let Květoslava Reichlová
87 let Ladislav Kořínek, Božena Kožíšková,

Marcela Suchánková 
89 let Josef Šidlák, Marie Georgievová 
97 let Marie Kabelková

Vítání nových občánků
V pátek 10. 2. 2012 byli v obřadní síni radnice uvítáni

noví hrádečtí občánci 
Libuše Týřová, Natálie Kurešová, Filip Černý, 

Vanesa Lédlová, Tobiáš David Pazdera, Jiří Zelený, 
Sára Trnková, Blanka Kozáková, Eliška Matějíčková,

Adam Hiža, Dorota Motlová.
Marie Zimová, matrikářka

Prodám byt 3 + 1 v Chotyni (bytovky pod nádražím).
Byt je v osobním vlastnictví po celkové rekonstrukci.

Informace na tel.: 605 162 186.
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V˘tvarná ‰koliãka 
pokraãuje…

Za finančního přispění městského úřadu a díky organizačnímu zázemí
DDM Drak v Hrádku opět funguje výtvarná školička.

Na první lednové schůzce nás bylo 6, ale současně se scházíme v počtu
24 dětí. Pracujeme ve třech skupinách. Jedna skupinka předškoláků má
hodinu každou středu v budově ZŠ Donín.

V pátek do Klubu u ZŠ T. G. Masaryka přicházejí další dvě skupiny dětí.
Nejdříve školáci a po nich předškoláci.

Děti se zde učí novým nebo méně známým výtvarným technikám, roz-
víjejí si výtvarné povědomí, získávají cit pro kompozici a barvy. 

Blanka Trnková

M· se baví
Každý měsíc mezi sebou soutěží 5 mateřských škol z Hrádku nad Nisou:
Rosnička, Beruška, Motýlek, V Zahrádce a Sluníčko. Ta školka, která získá
nejvíc bodů, si odnese do školky Putovní pohár. Na konci školního roku
zůstane té školce, která nasbírala během všech soutěží nejvíc bodů. 
A v čem se soutěžilo v měsíci únoru? No přece v Člověče, nezlob se! A jak
to dopadlo? Věřte, nevěřte, celých 19 bodů získala MŠ Sluníčko z Václa-
vic. Blahopřejeme! DDM Drak

Vstupenky v prodeji
Nejvýhodnější vstupenky na Hrádecké rockové léto jsou už v prodeji

Letošní jubilejní 10. ročník Hrádeckého rockového léta se rychle blíží.
Už jsou proto známa jména prakticky všech vystupujících kapel. Většina 
z nich si už v Hrádku na festivalu zahrála, některé dokonce i několikrát.
Pozvány byly kapely, které u posluchačů zaznamenaly největší úspěch.
Nepřekvapí proto Krucipüsk, Pěchota či Pankix. Do Hrádku se chystají
také znovuvzkříšená Těla. Nejblíže to bude mít domácí Kanystr. A pro-
tože žijeme v Trojzemí, přivítáme hosty z Německa i Polska, kteří to mají
jen o kousek dál než Kanystr. Z Žitavy přijedou Hurricannation, z Boga-
tynie Amanita Muscaria. Novinkou bude noční dojezd ve stanu, který 
obstará originální písničkář, který už v Hrádku také hrál – i když to bylo
na Koncertu pro Hrádek. Je jím Xavier Baumaxa.

Na začátku března se rozběhl také web letošní festivalu. Ty nejaktuál-
nější informace, rozhovory s účinkujícími a fotografie z loňského ročníku
najdete na www.hradekrocksummer.cz.

Prvním březnovým dnem začal také předprodej vstupenek. Stávající
cena 199 Kč za minimálně 8 hodin muziky je garantována do konce
dubna. Pak cena lístků poskočí výš. Nejdražší vstupenky budou přímo na
místě. Proto dlouho neváhejte – ušetřené peníze můžete utratit třeba
přímo na festivalu – a kupte si svůj lístek včas! Zároveň tím podpoříte 
festival, který dělají hrádečáci sobě.

10. Hrádecké rockové léto proběhne 23. června opět na louce za 
areálem Kristýna.

Florbalisté od Lídy 
pfiivezli druhé místo

Liberecká krajská asociace Sport pro všechny pořádala 3. ročník otevřené
soutěže – turnaje ve florbale žactva a dorostu. Turnaj se konal v Liberci 
v Rochlicích v sobotu 18. 2. Soutěž byla vypsána pro tři kategorie od 
mladších po starší žáky a žákyně.

Turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev, mezi kterými byli i žáci z TJ Slo -
van Hrádek ASPV „Cvičení Lída“. 
Naše družstvo mladších žáků ve složení Marek Jína, Hynek Frýdl, Petr 
Peuker, David Singer, Pravoslav Mansfeld se umístilo na 2. místě. 4. místo
vybojovali Zdeněk Janeček, Jan Šrajbr, Tomáš Křenek a Ondřej Hrašna.

MASÁŽE NA HRADĚ (LÉKÁRNA)
Od 1. 4. 2012

KLASICKÁ, LYMFATICKÁ, THAJSKÁ
LÁVOVÉ KAMENY

Info a objednávky na tel.: 607 503 244
Monika Heckelová
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Náv‰tûva v DiTATTO
Dne 13. února jsme byly s děvčaty z Klubu instruktorů na návštěvě u Dity 
Mlejnecké v DiTATTO v Chotyni, tedy v tetovacím studiu. Byla to moc 
příjemná návštěva...

Na první pohled se zdálo, že je budova stará rachotina, ale uvnitř nás
to mile překvapilo – vše bylo krásné a moderně zařízené. Obrázky jejích
návrhů na tetování se nám moc líbily, co obrázek, to originál (ani jeden
návrh se neopakoval). 

Dita si pro nás připravila jednoho kamaráda, kterému dodělávala 
tetování na ruce. Tvářil se, že se to dá přežít. Na Lence nám pak před-
vedla, jak se obrázky přenášejí před samotným tetováním na tělo. Pak 
už jsme jen pozorovaly samotnou práci. Dita nám při ní vyprávěla o tom,
jak začínala tetovat, jak postupně zařizovala svůj salon, jak vybírá ona
(nebo zákazník) motiv a jak si vlastně splnila svůj velký sen.

U Dity se nám moc líbilo, ani se nám nechtělo domů... Tak ještě jed-
nou moc a moc děkujeme. Děvčata z Klubu instruktorů

Mladí reportéfii
Na podzim loňského roku jsme se s několika učiteli z hrádeckých škol do-
hodli, že se pokusíme mezi žáky najít několik takových, kteří by byli ochotni
čas od času přispět na stránky HRÁDECKA reportáží ze škol, kroužků či
dětských akcí.

Na začátku března dorazil první příspěvek, jehož autorkou je Tereza
Bendová ze Základní školy T. G. Masaryka, žákyně deváté třídy. Pevně vě-
říme, že v dalších číslech HRÁDECKA budeme moci pravidelně přinášet
další reportáže a postřehy mladých reportérů.

Na návštěvě u Romea a Julie
Dne 16. února uspořádala paní učitelka Klára Čiháková spolu s paní uči-
telkou Hankou Prchlíkovou ze školy T. G. Masaryka výlet do divadla 
F. X. Šaldy na všem známou hru W. Shakespeara Romeo a Julie. Jeli jsme
vlakem, když jsme dorazili, byli jsme znovu okouzleni barokním vzhle-
dem Šaldova divadla. Hra byla rozdělena do dvou dějství. První dějství
připomínalo spíše komedii než drama. Divákům vytvořilo veselý úsměv
na tváři. O přestávce se vytvořila fronta u bufetu jako kdysi na pomeranče.
Po přestávce následovala smutná a tragická druhá část, ukáply i slzičky.
Musím přiznat, že bylo vidět a hlavně slyšet, jak už někteří lidé nevěděli,
jak si sednout. Dorazili jsme domů až ve 23.14, ale stálo to rozhodně 
za to.

Děvčata z Klubu instruktorů

Klub mládeže, který se nachází naproti ZŠ T. G. Masaryka, je součástí DDM
Drak a slouží především k neorganizovanému využívání volného času dětí
ve věku od 12 let.

Je otevřený ve všední dny každé odpoledne. Děti zde mají k dispozici
kulečník, šipky, spoustu společenských a deskových her, počítače, WIFI
připojení na internet, DVD, satelit, dataprojektor a je jenom na nich, jak
se svým volným časem naloží. K dispozici mají také nealkoholický bar.

Mohou se zde jen tak sejít a popovídat si – nebo si třeba promítnout
fotky na dataprojektoru, zhlédnout svůj oblíbený film, či sledovat na
plátně se svými kamarády zajímavá sportovní utkání.

Každý čtvrtek od 8 do 12 hodin využívá Klub mládeže Člověk v tísni
jako své kontaktní místo. Občas se zde uskuteční v dopoledních hodinách
i soutěž mateřských škol z Hrádku nad Nisou MŠ se baví. 

V letošním školním roce zde také probíhá každé pondělí zájmový útvar
Korálkování a Klub instruktorů, v úterý zájmový útvar kytara a v pátek pak
nová výtvarná školička s paní B. Trnkovou.

Klub mládeže můžeme nabídnout k pronájmu také o víkendech na vaše
vlastní akce – oslavy narozenin vašich dětí, rodinná setkání, setkání zá-
jmových útvarů, sportovních klubů apod. 

Můžete si tu uspořádat vlastní koncert, promítnout svůj film, fotečky
apod. nebo si zahrát deskové hry, stolní fotbálek či biliár. 

K dispozici je i nealkoholický bar a internet.

Dále hledáme:
Nějaké zájemce z řad náctiletých, kteří by se chtěli starat dobrovolně
o Klub mládeže v době od 18 do 21 hodin ve dnech pondělí až pátek.

Informace na: 
– telefonní číslo 482 723 617 nebo 723 100 983, 
– e-mail: jurkova@skoly.net
– telefonní číslo 484 800 517 nebo 776 115 065, 
– e-mail: palasovalenka@seznam.cz

nebo osobně v DDM DRAK na Žitavské ulici u paní L. Jurkové a v Klubu
mládeže u ZŠ T. G. Masaryka u paní L. Palasové.

Zveme všechny, kteří tu ještě nebyli… Přijďte se k nám podívat!
Mgr. L. Jurková a L. Palasová

Klub mládeÏe slouÏí pfieváÏnû star‰ím ‰kolním dûtem
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Máte potíÏe 
získat hypoteãní úvûr?

Nedosahují vaše oficiální měsíční příjmy 
na zajištění financování bytu hypotékou?

Nestačí vaše bonita bance?
Nestačí vaše výplatní páska na hypotéku?

Vyhodnotila banka váš kredit jako nedostačující 
pro poskytnutí půjčky na bydlení?

Pokud jste alespoň 2x odpovědi ANO, 
zavolejte nám na tel.: 608 150 110 pro pomoc.

Máme pro vás řešení na vaše nové bydlení!
Nový byt v novostavbě na splátky:

Novostavba 1+kk za 4 500 Kč měsíčně
Novostavba 2+kk za 7 500 Kč měsíčně

BAZAR
HRÁDECK¯HRÁDECK¯

inzerce ZDARMA 
nejen 

pro Hrádek

www.iHradek.czwww.iHradek.cz
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Letošní „festivalový týden“ proběhne v Hrádku nad Nisou od pondělí 
19. března do pátku 23. března. Nabídne 5 filmů, každý zaměřený na 
jinou problematiku. Speciálně pro Hrádek jsme vybrali film Trojmezí, po-
jednávající o soužití lidí na česko-slovensko-polském pomezí. Závod ke
dnu popisuje dnešní realitu: proměnu země, která se pyšnila bohatou
průmyslovou výrobou, v zemi služeb a řadu problémů, které s proměnou
souvisí. Niterním dokumentem o matce, která se vyrovnává se smrtí man-
žela a posléze i otce, je film Od višní do višní. Z popelnice do lednice po-
jednává o cestě zeleniny na náš stůl a o tom, jak její nadprodukce zatě-
žuje životní prostředí. Podobně jako první festivalový film, i ten, který
přehlídku v Hrádku uzavírá, vypovídá o realitě současnosti - bezdomo-
vectví.

A proč přijít do kina na dokumentární film? Přichystali jsme jedineč-
nou možnost si o filmu a realitě popovídat s diskutéry, kteří mají k prob-
lematice co říci. Využijte toho a přijďte se zeptat. Jména tří hostů najdete
přímo u filmů.

Závod ke dnu
19. 3. 2012, 19.00
Vít Janeček, ČR, 82 min. Žijeme v době otevřenosti, šance pohyblivých 
se zvyšují. Oč rychlejší je kapitál, o to pomalejší je adaptace těch, kteří 
z různých důvodů zůstávají na místě. Poslední půlstoletí se stále častěji
prosazuje automatizace výroby a zbývající manuální lidská práce se od-
souvá kvůli vyšším ziskům do rozvojových zemí. Proměna Česka ze země
průmyslové výroby do země služeb probíhá velmi bolestivě a pomalu. 

Syrový film představuje tuto syrovou realitu: Zabývá se aktuální si -
tuací práce a lidí závislých na zaměstnání v naší společnosti. Vývoj tech-
nologií proměňuje výrobní prostředky, organizaci výroby i práce a ty 
proměňují jak pozici, tak i společenské vědomí pracujících jako skupiny 
i jako jednotlivců. Co vzrůstá, jsou konkurenční tlaky na všech úrovních,
požadavek růstu, inovací a flexibility. Vstupné 60 Kč, děti, studenti 40 Kč. 

Hostem a diskutérem k filmu bude pan Milan Šubrt, předseda Kraj-
ského sdružení Asociace samostatných odborů Libereckého kraje a při-
družených oblastí v rámci ČR a hlavní manažer Asociace samostatných
odborů ČR.

Od vi‰ní do vi‰ní
20. 3. 2012, 19.00
Jana Brošková, ČR, 57 min. Možný způsob, jak se vyrovnat s nečekanou
smrtí otce, je natočit film o mamince, která tu náhle zůstala sama. Ab-

solventka FAMU Jana Boršková tak s matkou prožívá první rok, kdy se 
čerstvá vdova soustředí na práci v manželově milovaném sadu. Pro-
střednictvím stromů se tak snaží udržovat kontakt se zesnulým mužem.
A to i přesto, že se o stromy dříve nezajímala a neví, jak se o ně starat.
Když po pár měsících umírá i autorčin dědeček, ocitá se maminka poprvé
v životě v situaci, kdy nemusí o nikoho pečovat a může se soustředit pouze
na vlastní potřeby. Zdánlivě banální každodenní scény zobrazené ve filmu
postupně vykreslují matčinu osobnost v kontextu jejích životních zkuše-
ností a výzev, s nimiž se v různých fázích života musela vypořádat. Natá-
čením, jež matka zpočátku odmítá, se začíná prohlubovat vztah mezi 
ní a autorkou. V jejich vzájemných interakcích začínají být verbalizovány
city, o jejichž existenci se v rodině nikdy nahlas nemluvilo. Vzniká zvláštní
film o rodinné lásce, hlavně o té nevyřčené. Vstupné 60 Kč, děti, studenti
40 Kč.

Trojmezí
21. 3. 2012, 19.00
Klára Řezníčková, ČR, 59 min. O osudech, které předurčila hranice. Na-
cházíme se v Evropské unii, v nejvýchodnějším místě České republiky, na
pomezí Česka, Slovenska a Polska. Trojí hranice výrazně ovlivnila jak 
konkrétní lidské osudy, tak celý historický vývoj okolí. Rozhlížíme se přede-
vším v malé horské obci Hrčava, nejmladší a nejvýchodnější české ves-
nici, která dříve patřila k sousední polské Javořince. Javořinka zastupuje
polskou stranu, tu slovenskou obec Čierne. Dále Bukovec, česká vesnice,
kde se polovina obyvatel hlásí k polské národnosti. Vstupné 60 Kč, děti,
studenti 40 Kč. 

Hostem a diskutérem k filmu bude pan Martin Půta, starosta Hrádku
nad Nisou a předseda české části Euroregionu Nisa.

Z popelnice do lednice
22. 3. 2012, 17.00
Valentin Thurn, Německo, 88 min. Než se dostane zelenina z pole na váš
talíř, nejméně polovina jí skončí na skládce. To znamená každé druhé rajče
či hlávkový salát. Zní to neuvěřitelně, ale bohužel je tomu tak. Nemluvě
o tom, že zemědělství produkuje třetinu skleníkových plynů. Stačí se po-
dívat do odpadních kontejnerů supermarketů či do nejbližší popelnice,
abychom zjistili, v jak obrovské míře plýtváme jídlem. Režisér Valentin
Thurn předkládá ve svém snímku znepokojivá a alarmující fakta o našem
vztahu k jídlu a zároveň hledá možnosti, jak tuto situaci zlepšit. Na pří-
kladech „odpadkové potápěčky” zachraňující vyhozené jídlo ze super-
maketů, amerického antropologa, který založil komunitu lidí najímajících
si konkrétního farmáře k pěstování zeleniny, a řady dalších ukazuje možné
cesty k zastavení plýtvání potravou. Pokud bychom vyhazování omezili 
o polovinu, mělo by to na produkci skleníkových plynů podobný efekt,
jako kdyby ze silnic ubylo každé čtvrté auto. Vstupné 60 Kč, děti, studenti
40 Kč. 

Láska v hrobû
23. 3. 2012, 17.00
David Vondráček, ČR, 74 min. Hrdiny časosběrné lovestory Davida Von-
dráčka jsou Jan a Jana, dva lidé bez přístřeší, kteří našli domov na opuš-
těném evangelickém hřbitově v pražských Strašnicích. Hřbitovní zeď 
a vzrostlé stromy představují fyzickou i metaforickou hranici dvou světů.
Pro Janu hřbitov s relativně komfortním bydlením v hrobce představuje
bezpečí, ale i past, odkud se nedokáže vymanit. Na začátku natáčení oba
mluví o tom, že si obstarají doklady a zlepší svůj život, ale úměrně s tím,
jak se ve skutečnosti jejich situace zhoršuje, pokračují na cestě k sebe -
destrukci. Správa hřbitova ohlásí rekonstrukci a oni místo hledání nového
přístřeší více pijí a odmítají pomoc. „Skončím, jak skončím, to je moje 
svobodné rozhodnutí,“ říká Jana a důsledky její falešné pýchy na sebe 
nenechají dlouho čekat. Dokument nezavírá oči před nepříjemnými
aspekty bezdomovectví a ukazuje, kam až člověka může dovést nefunkční
rodinné zázemí či osobní tragédie. Vstupné 60 Kč, děti, studenti 
40 Kč.

Hostem a diskutérem k filmu bude pan Richard Piskor, člověk, který 
byl osm let bez domova. Nový domov a také práci se mu ale podařilo 
najít.

Festival dokumentárních filmÛ Jeden svût 
v Hrádku nad Nisou
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