
Lávku U Koruny otevfie ohÀostroj
Devět měsíců, včetně zimní přestávky, trvala stavba nové lávky U Koruny. Od začátku května ji lidé mo-
hou využívat. Slavnostní otevření ale proběhne až 21. května. Zakončí jej komponovaný ohňostroj na-
zvaný Hvězdy nad řekou.

Lávka U Koruny byla jednou 
z těch komunikací, které byly po-
vodní před dvěma lety hodně po -
škozeny. Navíc při každém zvýše-
ném průtoku vody v řece tvořila
překážku, která bránila ve volném
průtoku. Nová lávka, která je zavě-
šena na ocelových lanech, byla vy-
projektována tak, aby byla co nej-
výše nad řekou. Nemá ani středový
pilíř a i její rozpětí je větší než u pů-
vodní lávky. Oblouk, který lávka
tvoří, lanová konstrukce i pilíře, na
kterých jsou lana zavěšena, tvoří
harmonický celek. Lávka U Koruny
se stává chloubou města. 

Stavbu podle projektu společ-
nosti Valbek prováděla firma SDS
Exmost, spol. s r. o., z Brna. Konečná
cena stavby je 7,98 mil. Kč. Největší
část této investice je hrazena z do-
tace Ministerstva pro místní rozvoj
na odstraňování povodňových škod.

Program slavnostního otevření
lávky připravuje firma SDS Exmost
spolu s městem Hrádek nad Nisou.
Začne ve 20.45. Na levém břehu
řeky bude vysazena lípa. Okolo 
21. hodiny bude po krátkých proje-
vech přestřižena páska. O čtvrt 
hodiny později se nad řekou objeví

první hvězdy ohňostroje. Bude se skládat ze tří obrazů: Řeka, Krajina a Města, které jsou inspirovány
symfonickou básní Bedřicha Smetany Vltava.

Vít Štrupl

Získejte 
vstupenky 

na rockové léto
zadarmo!

První várka vstupenek na letošní Hrádecké
rockové léto za 199 Kč je již prodána. 
Od 1. 5. se vstupenky prodávají za 249 Kč.
A s koupí v předprodeji neváhejte, protože
na místě budou o 100 Kč dražší.

Zkusit můžete ještě další variantu:
pojďte si o vstupenky zasoutěžit!

Mimo možnost vyhrát dvě vstupenky na
hrádecký festival zdarma můžete získat 
i CD s plakátem kapely Lord Bishop a tričko
s logem Hradek Rock Summer. A to není
všechno! Pro výherce je ještě připraven 
bonus v podobě vyfocení se v zákulisí 
festivalu s frontmanem skupiny Lord Bis-
hop a získání jeho autogramu.

Co musíte udělat? Nic víc nežli odpově-
dět na jednoduchou otázku:

Kolik členů má kapela Lord Bishop?
Své odpovědi posílejte prostřednictvím

SMS na číslo 608 474 852. Cena SMS je dle
ceníku vašeho operátora.

Na vaše odpovědi čeká tým HRS 2012

V květnovém čísle:
— Schvalena koncepce MP
— Výsadba nových stromů
— Recyklace starých spotřebičů
— Lidová slavnost na Trojzemí
— Westernové městečko
— Historické modely plachetnic
— Výstava Václava Plechatého
— Rally Lužické hory
— Program kina, kalendárium
— Příloha: Toulání časem…

Mord pod Breitebergem

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 červnového čísla je 18. 5. 2012. 
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 6. 6. 2012.
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Voda bude mít do luk snadnûj‰í cestu
Město Hrádek nad Nisou připravilo žádost o dotaci na obnovu odlehčovacího obtoku v prostoru 
luk pod Starým dvorem. Při poslední povodni se ukázalo, že Luční ulice zde vytváří bariéru, která 
brání snadnému odtoku vody na inundační louky. Účelem navrhovaného opatření je tuto bariéru 
odstranit snížením úrovně Luční ulice. Zároveň budou obnoveny odtokové kanály, které umožní 
vodě v případě zvýšených stavů v řece odtékat na louky. Vybudovány budou také ochranné valy, které
vodě zabrání, aby se vracela na komunikaci pod Starým dvorem a zaplavovala objekty za ní.

Pokračování na straně 3
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
7. schůze rady města
7. schůze rady města v roce 2012, konaná dne 4. dubna, se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila celkovou uzavírku komunikace Gen. Svobody ve dnech 

26.–27. 5. z důvodu pokládky asfaltových betonů 
— schválila použití 102 500 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace

DDM DRAK na úhradu platu vedoucí klubu mládeže. Uložila vedoucí 
finančního odboru provést 3. změnu rozpočtu města pro rok 2012 
formou převodu poměrné části z jednotlivých školských organizací 
kapitoly příspěvkové organizace v celkové výši 100 000 Kč do organi -
zace DDM DRAK na úhradu platu vedoucí klubu mládeže.

— schválila Klubu horolezců Hrádek nad Nisou poskytnutí finančních 
příspěvků na akce Horovíkendy ve výši 4 000 Kč a Běh Císařským údo-
lím ve výši 2 000 Kč, které budou hrazeny z rezervy grantového pro-
gramu města pro rok 2012

— schválila jako realizátora veřejné zakázky malého rozsahu Realizace vý-
běrových řízení v rámci projektu Protipovodňová ochrana a odstranění
povodňových škod Hrádek n. N. – Zittau vítězného uchazeče Mgr. Ro-
mana Novotného, Praha 10-Hostivař, za celkovou cenu 44 500 Kč (ne-
plátce DPH) 

— vzala na vědomí podané nabídky, dále vyhodnocení nabídek hodnotící
komisí ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Hrá-
dek nad Nisou ul. Smetanova – oprava komunikace a chodníků. Uložila
starostovi města projednat s uchazečem, který předloží vítěznou na-
bídku, možnost rozložení financí v příštích obdobích a následně před -
ložit k projednání na radu města.

— schválila v souladu s hodnocením hodnotící komise jako dodavatele 
veřejné zakázky malého rozsahu Hrádek nad Nisou – doplnění kamero-
vého systému vítězného uchazeče TELMO, spol. s r. o., Praha 1, za cel-
kovou cenu 311 912,40 Kč vč. DPH

— schválila v souladu s hodnocením hodnotící komise jako dodavatele 
veřejné zakázky malého rozsahu Projektová dokumentace – Rekon-
strukce bývalé kapličky v k. ú. Václavice u Hrádku nad Nisou vítězného
uchazeče: Ing. Tomáše Bartoše, Drásov, za celkovou cenu 29 500 Kč 
vč. DPH

— schválila v souladu s hodnocením hodnotící komise jako dodavatele 
veřejné zakázky malého rozsahu Chodníky pro pěší v Hrádku nad Nisou
vítězného uchazeče Ing. Libora Kluse, Ml. Boleslav, za celkovou cenu 
21 000 Kč vč. DPH. 

8. schůze rady města
8. schůze rady města v roce 2012, konaná dne 18. dubna, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí informaci inventarizační komise. Schválila výsledky

roční inventarizace majetku k 30. 11. 2011 a k 31. 12. 2011. Schválila 
návrhy na odpis v celkové výši 2 173 611,15 Kč.

— bere na vědomí předložené žádosti o poskytnutí dotace z grantového
programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2012 – Příspěvkový pro-
gram obnovy majetku

— schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč organizaci
Český zahrádkářský svaz ZO Hrádek nad Nisou na projekt Obnova 
starého oplocení

— schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40 000 Kč organizaci
Bicom Fight Centrum Hrádek nad Nisou na projekt Rekonstrukce 
prostor

— schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 44 000 Kč organizaci
Český svaz chovatelů ZO Hrádek nad Nisou na projekt Pokládka zám -
kové dlažby ve výstavní hale

— schválila vyhlášení II. výzvy k podání žádosti o dotaci z grantového
programu města Hrádek nad Nisou na rok 2012 – Příspěvkový program
obnovy majetku, která bude vyhlášena v termínu od 1. 6. do 31. 8., 
a to v souladu se zněním grantového programu města Hrádek nad 
Nisou na rok 2012

— schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7 000 Kč na podporu
kulturních aktivit pro o. s. Sdružení pro obnovu a oživení Státního 
hradu Grabštejn pro rok 2012, který bude hrazen z kapitoly Informace,
propagace

— doporučila zastupitelstvu města schválit přijetí dotace na projekt 

Spolupráce hasičů v Trojzemí 2012 dle vydaného rozhodnutí Řídí -
cího výboru Fondu malých projektů v euroregionu Nisa v programu
Ziel3/Cíl3, Svobodný stát Sasko – Česká republika a uložila vedoucí 
finančního odboru ve spolupráci s odborem ODK začlenit předfinan-
cování projektu v celkové výši 366 310 Kč do další změny rozpočtu
města

— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podanou žádost
o poskytnutí dotace na projekt Spolupráce hasičů v Trojzemí 2012, 
do Česko-německého fondu budoucnosti. V případě schválení dotace
z ČNFB budou finanční prostředky použity jako vlastní podíl v již schvá-
leném projektu Spolupráce hasičů v Trojzemí 2012, FMP Ziel3/Cíl 3 pro
podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi Svobodným státem
Sasko a Českou republikou

— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podanou žádost
o poskytnutí dotace na projekt Cesty k bodu Trojzemí, do fondu 
malých projektů Ziel3/Cíl 3 pro podporu přeshraniční spolupráce
2007–2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, kde
je město Hrádek nad Nisou projektovým partnerem a lead partnerem
(hlavním žadatelem) město Zittau, při předpokládané realizaci v ob-
dobí roku 2012 a celkovém rozsahu projektu projektového partnera do
8 802 eur (tj. 220 050 Kč při kurzu 25 Kč/1 euro)

— po projednání schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
5 000 Kč na tvorbu publikace Historie československých rally – 1. díl
pro Mgr. Pavla Vydru, vedoucího tiskového střediska Thermica rally 
Lužické hory, který bude hrazen z kapitoly Informace, propagace, a to
za podmínky bezplatného poskytnutí 15 ks publikací městu Hrádek
nad Nisou

— vzala na vědomí náklady na provedení dlažby (vydláždění cesty 
hřbitova na Liberecké ulici) s použitím vlastního materiálu a navrhuje
zařadit do rozpočtu města pro rok 2013

— vzala na vědomí zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na akci
Městský park – rekonstrukce parku v ulici Generála Svobody a uložila
odboru OIaSM zveřejnit výběrové řízení na tuto akci 

— souhlasila s navýšením kapacity Mateřské školy, Hrádek nad Nisou-
-Donín o 5 dětí, tj. z počtu 85 dětí na 90 dětí, dále s navýšením kapa-
city Mateřské školy Liberecká o 5 dětí, tj. z počtu 65 dětí na 70 dětí, 
a to k 1. 9. 2012

— schválila pořízení 2 ks fotopastí zn. UV 565 za cenu 5 980 Kč/ks a ko-
vové ochranné skříňky za cenu 980 Kč/ks od společnosti Tomáš Kuba,
Dobřichovice 

— vzala na vědomí písemnou informaci o záručních lhůtách dokonče-
ných investičních akcí města Hrádek nad Nisou a pověřila odbor 
investic a správy majetku u akcí, kde končí záruční lhůta v roce 2012,
provést důkladnou kontrolu.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
3. zasedání zastupitelstva města
3. zastupitelstva města v roce 2012, konané dne 28. března, se zabývalo
těmito záležitostmi:
– schválilo snížení kupní ceny na 1 800 000 Kč formou obálkové metody

za bytovou jednotku č. 16, ul. Starý dvůr č. p. 731, o velikosti 1+4 a pří-
slušných pozemků a podílů na společných částech domu a v družstvu
Nové bydlení

– schválilo snížení minimální kupní ceny na 380 000 Kč dle znaleckého
posudku u prodeje domu č. p. 130, Oldřichov na Hranicích – bývalá
škola s pozemkem 

– vzalo na vědomí předložený seznam pozemků ve vlastnictví Pozemko-
vého fondu ČR, k. ú. Hrádek nad Nisou, vhodných pro bezúplatný 
a úplatný převod na město Hrádek nad Nisou a schválilo podání 
žádosti o jejich převod

– po projednání schválilo projektový záměr a podání žádosti o dotaci na
projekt Minimalizujeme šikanu ve školní praxi žadatele ZŠ Lidická, Hrá-
dek nad Nisou, Školní ul. do programu Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, bez nároku na
financování i předfinancování projektu z rozpočtu města na rok 2012.

Termíny projednávání návrhu zadání nového územního plánu
(projednávat se budou nové rozvojové záměry města a soukromých vlastníků pozemků)
28. května: 16 h – Uhelná,Václavice, 17.30 – Oldřichov na Hranicích,

19 h – Dolní Suchá
4. června: 16 h – Dolní Sedlo, 17.30 –Hrádek 
Místa konání budou upřesněna



35. ãíslo, kvûten 2012

Město Hrádek nad Nisou přijalo nabídku obecně prospěšné společnosti
Čmelák na výsadbu stromů a keřů. Díky spolupráci pracovníků Čmeláku,
města Hrádek nad Nisou a také hrádeckých škol byly ve městě vysazeny
zcela nové aleje a stávající byly doplněny. Žádost města na 300 sazenic
stromů a 200 sazenic keřů byla Čmelákem téměř bezezbytku pokryta.

Na výsadbě části stromů se podíleli žáci hrádeckých základních škol.
V ulici Lidická bylo vysazeno 30 buků, v ulici Rynoltická 58 javorů klen 
a mléč, v ulicích Donínská a Sousedská 35 planých hrušní a 4 buky. V ulici
Na Hrázi byly vysazeny dnes vzácné jilmy. Další nové stromy a keře jsou 
v ulici Okružní, podél cyklostezek, na Trojmezí a ve Václavicích.

U vjezdu do Hrádku nad Nisou ve směru od Liberce byly vysazeny 
3 vzrostlé lípy. V těchto místech se nachází před lety opravený Zámecký
kříž, přibude zde také lavička. Dvě z lip se nacházejí u křížku, jedna na
druhé straně silnice. Poslední, čtvrtá lípa, kterou město zakoupilo ze svých
prostředků, zde byla vysazena v pátek 11. května.

U Zámeckého kříže ještě před nedávnem lípy rostly. Díky špatnému
stavu byla jedna z nich poražena před 5 lety a druhá před 14 dny. Až 
dorostou nově vysazené lípy, vytvoří při vjezdu do města přírodní bránu.

Vít Štrupl

Za pár let se do Hrádku bude vjíÏdût branou z lip

Voda bude mít do luk snadnûj‰í cestu
Dokončení ze strany 1

Odhadované náklady projektu jsou 28 milionů korun a město Hrádek
nad Nisou bude po projednání s veřejností a zpracování připomínek 
a případných námitek žádat o dotaci na Ministerstvu životního prostředí.
Projektový záměr navazuje na zvýšení průtočnosti Lužické Nisy novo -
stavbou lávky U Koruny, která bude dokončena v průběhu měsíce května,
a na připravovanou obnovu koryta Lužické Nisy v Hrádku nad Nisou, kte-
rou připravuje Povodí Labe a která by měla být zahájena ještě v letošním
roce. Vít Štrupl

Zabezpeãte svÛj majetek, krádeÏe se mnoÏí
Od začátku března začal na Hrádecku postupně růst počet krádeží. 
Za prvních 14 dní v březnu jich bylo ohlášeno 5, v posledních 14 dnech
v dubnu již 11. Jedná se hlavně o vloupání do rekreačních objektů, 
kůlen, garáží, vozidel a dále krádeží volně odložených věcí. Krádeže
jsou zaměřeny na nářadí, zahradnické náčiní a věcí, které lze odevzdat
do sběrných surovin.

Případy krádeží nejsou soustředěny do jednoho místa, ale týkají se
celého území Hrádku včetně okrajových částí a Rynoltic a okolí.

Policie ČR proto vyzývá občany k tomu, aby vyvinuli maximální úsilí 
k zabezpečení svého majetku. Obyvatele také žádá o všímavost při 
pohybu osob a vozidel pro možnost dopadení pachatelů majetkové
trestné činnosti.

Zastupitelstvo schválilo 
koncepci mûstské policie
Koncepce Městské policie v Hrádku nad Nisou byla schválena v dubnu
2012. Tento dokument hodnotí současný stav a navrhuje řešení a rozvoj
do dalších let.

Koncepce analyzuje největší problémy: parkování ve středu města a
na sídlištích, překračování rychlosti na některých úsecích místních a pá-
teřních komunikací, ničení majetku města, kouření v okolí základních škol,
víkendové noční výtržnosti, zvláště na Žitavské a Oldřichovské ulici, ale 
i v dalších lokalitách, venčení psů a neukázněnost jejich majitelů, pití 
alkoholu na veřejných prostranstvích, nedodržování nočního klidu na 
některých zábavních akcích konaných zejména v letním období. Na 
základě současného stavu stanovuje krátkodobé i dlouhodobé cíle. Mezi
ně patří například stanovení systému udělování trestů a řešení přestupků
(napomenutí a pokut), stanovení systému přenosu informací mezi měst-
skou policií a vedením města, zlepšení informovanosti veřejnosti, zvýšení
dohledu v problémových lokalitách, zpracování bezpečnostní strategie
se zaměřením na využití a rozšíření městského kamerového a dohlížecího
systému s vazbou na možné získání finančních dotací. Městská policie by
se měla soustředit na projekty zaměřené na bezpečnost ve městě a na
projekty na prevenci kriminality. Jedním z cílů je i zlepšení základní jazy-
kové vybavenosti strážníků.

Hrádecká městská policie je v současné době poměrně dobře tech-
nicky zabezpečená. Po loňském nákupu nového automobilu je potřeba
obnovit jen některé drobné vybavení. V dohledné době je třeba řešit spíše
vybavení materiální, především v oblasti vybavení uniformami a vyba-
vení pro cyklohlídky, které nepostačuje. Městská policie v současnosti pra-
cuje v počtu 4 strážníků a jednoho velitele. Jejím řízením je pověřen za-
stupitel Jan Krečman. Tento stav je minimem, pod kterým by již efektivní
činnost městské policie nebyla možná.

Hrádecká městská policie nyní plní některé úkony na základě veřejno-
právní smlouvy také na území Chotyně a Rynoltic. Z těchto činností jí
plyne příjem, který je součástí jejího rozpočtu.

Přijatá koncepce má přispět k tomu, aby činnost městské policie byla
v budoucnu efektivně rozvíjena. Ať už v oblasti personálního a materiál-
ního zabezpečení, nebo v oblasti prevence a zvýšení dohledu na celém
území města. Vít Štrupl
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Nûkolika slovy
Inventarizační komise městského úřadu a následně rada města schválila
odpisy majetku města v celkové hodnotě 2 173 611 Kč. Největší díl z této
částky tvoří odpis staré lávky U Koruny v hodnotě bezmála 1,2 mil. Kč.
Dalšími velkými položkami odpisu bylo technické vybavení původního
kina v ul. 1. máje (261 tis. Kč), starý kopírovací stroj (259 tis. Kč), projek-
tová dokumentace k Azylu č. p. 65, 66 (188 tis. Kč) a předměty na veřej-
ném prostranství rovněž zničené povodní (77 tis. Kč).

Dosud nepojmenované ulice v Nové Loučné se budou jmenovat Lesní,
Potoční, Pytlácká a Lovecká. „K pojmenování jsme přistoupili, protože se
tím zlepšuje orientace ve městě. To se ukazuje zvláště v krizových situ-
acích, jakými byly třeba povodně. V lokalitě je navíc možná nová výstavba,
která význam orientace podle názvů ulic ještě zvětší,“ vysvětluje starosta
města Martin Půta.

Snídejte v kvûtnu 
s âesk˘m rozhlasem Sever 
a vyhrajte dovolenou v Itálii

Poslouchejte naše rádio každý všední den a dozvíte se, kdy a kde můžete
potkat rozhlasový „snídaňový promotým“. Rozhodně se podíváme s naší
hlídkou do Jablonce nad Nisou, Turnova, Frýdlantu, Nového Boru, Mimo -
ně, Semil, Hrádku nad Nisou a České Lípy. Zvyšte vaši šanci na výhru 
a v termínu od 2. 5. do 25. 5. určitě navštivte nákupní centrum Forum 
v Liberci. Zde nás také naleznete, a to v ranních hodinách. Nastartujte se
kávou, pečivem, možnou výhrou a mějte krásný květnový den s Českým
rozhlasem Sever. 
Nalaďte si rádio vašeho kraje na frekvencích 91,3 FM nebo 88,8 FM.

Denně mapujeme dění z Libereckého kraje, přinášíme čerstvé zprávy
a zajímavé reportáže z celých severních Čech. Začínáme již od 5.00 a od
zajímavých hostů v 8.30 je možné vyslechnout rady z různých oborů. Do-
polední Expres je zakončený Tandemem Jana Rosáka, který si vždy rád
pohovoří se zajímavými osobnostmi. Od 13.00 a 16.00 se na vás těší Míra
Tartárek, který vám plní vaše písničková přání. Mezi 14.00 a 16.00 vás pro-
vází Iveta Kalátová, se kterou si také můžete zasoutěžit o zajímavé ceny
či vstupenky na kulturní představení. V podvečerním čase vás mluveným
slovem provede David Hamr. A mimochodem vždy v úterý a ve čtvrtek
po 17.30 vysíláme pořad o nezaměstnanosti. 

Přejeme vám pohodový poslech a pěkné jarní dny 

Recyklace 
star˘ch spotfiebiãÛ

Obyvatelé Hrádku již několik let zodpovědně třídí elektroodpad, čímž 
výrazně přispívají k ochraně životního prostředí. Nyní můžeme vyčíslit, 
kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci ušetřili životnímu prostředí v loňském roce.

Z certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané Hrádku v roce 2011 vytřídili 469 televizí, 191 moni-
torů a 2 939 drobných spotřebičů. Tím uspořili 171,29 MWh elektřiny, 
7 000,73 litrů ropy, 789,13 m3 vody a 7,89 tun primárních surovin. Navíc
snížili emise skleníkových plynů o 39,89 tun CO2 ekv. a produkci nebez-
pečných odpadů o 154,31 tun.

Výsledek jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik
energie, kolik spotřebuje úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu.

Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně ži-
votního prostředí, zaslouží obrovský dík.
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Pracovníci sociálních zafiízení
si pfiedávali zku‰enosti 

v práci s lidmi s handicapem 
Dva dny strávili společně zástupci spolků a institucí, které se zabývají prací
s lidmi s handicapem a seniory. Nejen výměnu zkušeností, ale především
praktické ukázky z terapeutické činnosti si pro sebe navzájem připravili
zástupci jednotlivých organizací.

Neformálního vedení ukázek se ujala paní Agata Kamieniew-Bernas-
zuk, která je vedoucí terapeutické dílny nabízející volnočasové aktivity pro
lidi s handicapem. 

Účastníci workshopu měli možnost prohlédnout si tuto dílnu včetně
terapeutické hudební místnosti vybavené speciálním lůžkem a také vý-
robky vytvořené návštěvníky tohoto centra, které se nachází v prostorách
Domu kultury v Bogatyni.

Prezentaci svých výrobků a pracovních postupů v práci se seniory 
ukázalo i Diakonické středisko CČSH z Domova u Spasitele z Frýdlantu
nebo Středisko denního pobytu pro seniory z Bogatyni. Mezi výrobky 
převládaly různé předměty zdobené ubrouskovou technikou, tkané tašky
a nádherné květy z papíru. 

Velká část programu měla
praktický charakter, a tak si
účastníci work shopu odváželi
nejen zkušenosti a inspiraci,
ale i rozpracované výrobky 
a or ganizátorům zůstal spo-
lečně vytvořený obraz. 

Nejdůležitějším výsledkem
tohoto setkání byl však zájem 
o spolupráci mezi jednotlivými
organizacemi a dohodnuté
kontakty a termíny vzájemných
výstav. Všichni účas tníci i se
svými spolupracovníky a kli-
enty či návštěvníky jejich stře-
disek se setkají na Festivalu
umělecké tvorby osob s han -
dicapem, který se uskuteční 
v září tohoto roku v polské Bo-
gatyni. 

Toto setkání proběhlo v rámci
projektu Minulost a budoucnost regionu Trojzemí, který je podpořen 
z FMP CZ-PL Euroregionu Nisa a na jeho přípravě se podílela všechna tři
města svazku měst Malý trojúhelník ve spolupráci s Diakonií a misií CČSH.

Hedvika Zimmermannová

Lidová slavnost na Trojzemí
pfiilákala stovky lidí 

I přes původně nepříznivou předpověď počasí se v den slavnosti Spo-
lečnou cestou 21. dubna sešlo na Bodu Trojzemí přes 2 000 lidí, aby si
 společně připomenuli rozšíření Evropské unie v roce 2004, kdy se právě
na tomto místě konala největší lidová slavnost k této příležitosti. 

Pestrobarevný program výtvarných dílniček i soutěží pro děti, hornická
kapela z dolů Turow, popová hudba i country rámovaly příjemnou atmo-
sféru tohoto jarního odpoledne.

Vyvrcholením bylo zapálení ohňů na všech třech stranách hranice 
a ohňostroj, který má zde nad korunami starých stromů a hladinou Nisy
zcela nezaměnitelnou atmosféru, do které návštěvníky uvedly rytmické
tóny bubnů v Trojzemí velmi oblíbené studentské hudební skupiny ARIES.

Toto setkání proběhne v rámci projektu Minulost a budoucnost regi-
onu Trojzemí, který je podpořen z FMP CZ-PL euroregionu Nisa a na jeho
přípravě se podílela všechna tři města svazku měst Malý trojúhelník. Velký
dík patří všem organizátorům a pomocníkům, kteří se podíleli na přípravě
a hladkém průběhu celé akce. Hedvika Zimmermannová
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Obãanské sdruÏení Hrádek
nad Nisou – Ostrov Ïivota se

pfiedstavuje
Občanské sdružení Hrádek nad Nisou – Ostrov života je nezávislá inici-
ativa několika občanů našeho města. Naším cílem je získávání finančních
prostředků, díky kterým můžeme poskytnout vážně nemocným lidem po-
moc podle jejich konkrétních potřeb. 

Protože osud změnit nemůžeme… můžeme ale zmírnit jeho dopad.
Někdy i malá pomoc totiž dokáže zázraky. 

Myšlenka vznikla v místní komunitě motorkářů, lidí, které veřejnost
často vnímá jako hazardéry s vlastním zdravím a životem. Vážná nemoc
ale zasáhla i do jejich životů, vzala jim kamarády a ukázala, jak krutý 
dokáže osud být.

Při loňské podzimní výstavě Hrádecký štětec, která prezentuje místní
výtvarníky, projevilo několik návštěvníků zájem o koupi vystavených 
obrazů a fotografií. A také samotní autoři nabídli svá díla do prodeje 
s tím, že by rádi peníze za ně utržené věnovali na „dobrou věc“. Tehdy
přišel nápad, jak tuto nabídku využít a pomoci potřebným. Ukázalo se
ale, že to není tak snadné, jak by se mohlo zdát. I přesto cesta od první
myšlenky k samotné realizaci byla velmi rychlá. Události nabraly neče-
kaný spád a z několika schůzek pár lidí, kteří se pro naši věc nadchli, záhy
vzešly základní body budoucího projektu. Co bylo od začátku jasné je
fakt, že pomoc bude zaměřená na obyvatele Hrádku a okolních obcí. 

Sdružení bude pořádat různé kulturní a sportovní akce a jiné projekty,
kterými se zároveň bude snažit na problematiku vážného onemocnění
upozornit širokou veřejnost a připomenout důležitost vzájemné pomoci.
Peníze získané z těchto akcí věnuje na nákup ortopedických pomůcek,
hygienických potřeb, drobných předmětů k vybavení domácnosti a ji-
ných, které nehradí pojišťovny a které mohou významně přispět k vylep-
šení fyzického i psychického stavu pacientů.  Tuto pomoc pak bude 
realizovat ve spolupráci s místními obvodními lékařkami, které se denně
ve svých ordinacích s těmito pacienty a jejich problémy setkávají. Právě
u nich bude možné o pomoc požádat. 

Tak jak to mezi lidmi chodí, začaly se zprávy o nově vznikajícím sdru-
žení rychle šířit městem. Zaplavil nás nečekaný zájem, nabídky pomoci 
i přísliby finanční podpory. Za všechny, kdo se v projektu angažují, bych
tímto za projevený zájem chtěla poděkovat. Velmi si toho ceníme. 

První velkou akcí sdružení bude benefiční koncert, který se uskuteční 
19. května na hrádeckém stadionu, resp. v prostorách přilehlé restaurace
Richmond. 

Koncert začne už ve 14 hodin a v první části dojde na představení 
celého projektu. O kulturní program se postarají děti z mateřských škol,
místní taneční skupiny, malí zpěváčci a mnozí další. V hlavní části pro-
gramu od 17 hodin se potom můžete těšit na vystoupení hudebníka 
Tomáše Marka a jeho kapely Atomic.s, country skupiny Vobutý nebo 
20 deka duše – Vladimír Mišík revival.  Po celou dobu bude probíhat 
prodej drobných předmětů ve prospěch sdružení a samozřejmě můžete
přispět jakoukoliv částkou, kterou zaplatíte jako vstupné. 

Na koncert naváže prodejní výstava fotografií na Městském úřadě, kterou
připravujeme ve spolupráci s Bránou Trojzemí. Tu zahájí vernisáž 
22. května, na které zároveň proběhne dražba fotografií. Také výtěžek 
z této akce poputuje na konto sdružení. 

Náš projekt je teprve na začátku, nápadů máme velkou spoustu a chuť
do práce ještě větší. Věříme, že se podaří všechny zrealizovat a spolu 
s vámi, občany Hrádku nad Nisou, pomůžeme lidem v našem okolí pře-
konat těžké chvíle, které jim osud přichystal. 

Za občanské sdružení Hrádek nad Nisou – Ostrov života
Věra Baumgartnerová

Westernové mûsteãko na
Krist˘nû otevfie své brány
V rekreačním areálu Kristýna bude v neděli 13. května otevřena nová
atrakce: westernovo-indiánské městečko. O jeho vybudování se postaral
známý dietolog a kulturista Vít Chaloupka. Po ročním úsilí vyrostly ne-
daleko plochy Kristýny budovy pro šerifa včetně vězení, farma a samo -
zřejmě saloon. Své místo zde najde friseur, hrobník, bude položen základ
muzea s předměty připomínajícími fenomén autora knih o indiánech
Karla Maye. Inspiraci mayovkami přiznává i Vít Chaloupka: „Nekopíro-
vali jsme žádné jiné westernové městečko, ani jsem v žádném nebyl. Při
stavbě jsem vycházel jen z knih a filmů, které si nosím od dětství v hlavě,“
říká Vít Chaloupka.

Vstup do městečka Indiánov – Westernov bude zdarma. Platit se bude
za vstup do farmy, návštěvníci si budou moci zakoupit suvenýry jako třeba
nákrčníky nebo tomahavky, v budově friseura bude probíhat malování
na obličeje, děti si zde budou moci vymalovat vlastní pončo. V areálu
bude mexické občerstvení.

Program Indiánova bude zaměřen hlavně na děti a rodiny s dětmi. Na
zvířecí farmě budou kozy, mufloni, zakrslé ovečky, morčata, křečci, myši,
králíci, zakrslá prasátka. Každý den během letní sezóny zde bude k di-
spozici kůň k projížďkám. Vít Chaloupka plánuje i pobyty pro děti. Chce
je zaměřit na život v přírodě, poznávání zvyků indiánů, zdravý životní styl.
Tato linka se potáhne i těmito pobyty: budou zaměřeny na redukci hmot-
nosti. I občerstvení bude nabízet zdravou výživu, uzeniny vyrobené
opravdu z masa a také třeba biovína. Vít Štrupl
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Soutěživost je lidstvu vlastní. Pokud si postavíme pěkný model, který na-
víc je možno položit na vodu a ovládat na dálku, stačí jen vítr k tomu, aby
se model rozjel po hladině tam, kam my chceme. A právě v tu chvíli, po-
kud jsou na vodě alespoň dva modely, vzniká otázka, který z nich je vlastně
lepší? 

Je jasné, že různě velké modely s rozdílným oplachtěním budou různě
výkonné. Vždyť plachetní pohon se vyvíjel po tisíciletí a rychlost, kterou
dnes dosahují superjachty Amerického poháru, by ještě před několika 
desetiletími byla nemyslitelná. Stejně tak je to i s modely. Proto jsou 
modely rozděleny do čtyř kategorií, právě podle tvaru a konstrukce 
plachet – tedy motoru každé plachetnice.

Další, co má na výkon, a tedy rychlost nesmírný vliv, jsou rozměry 
modelu. Samozřejmě jinak rychle pojede model s metrem čtverečním 
plachet a jinak model, který má plachet jen půl metru čtverečního. Dů-
ležitým parametrem je výtlak, tedy hmotnost modelu – těžší model 
potřebuje větší sílu k pohybu a poslední, co významně ovlivní rychlost,
je délka trupu v místě, kde se stýká s vodní hladinou, na tzv. hlavní 
vodorysce. Z těchto tří veličin, tedy výtlaku, délky na vodorysce a plochy
plachet se počítá tzv. hendikep, kterým se pak násobí výsledný čas 
modelu. 

Bylo by nespravedlivé, kdyby dva stejně velké modely, jeden jedno-
duchý a druhý propracovaný do sebemenšího detailu, měly stejný 
hendikep. Proto se modely bodují, kdy se porovnává shoda s předlohou
modelu, jakost zpracování modelu, přesnost předložené dokumentace 
a celkový dojem z díla. Výsledné bodové hodnocení pak může významně
ovlivnit hendikep v prospěch kvalitně provedeného modelu.

Modely mají tedy vypočítány své hendikepy a mohou na start závodu.
Říká se mu podobně jako u velkých plachetnic regata a ta se skládá 
z několika rozjížděk. Většinou se jezdí na trojúhelníkové trati, vyznačené
bójemi. Trojúhelník proto, aby lodě musely plout ve všech kurzech na vítr –
tedy s větrem v zádech, na boční vítr (kdy dosahují nejvyšších rychlostí) 
a také ostře na vítr při křižování proti větru. Při jízdě modely mohou 
využívat celou vodní plochu tak, jak jejich kapitáni uznají za vhodné 
s ohledem na taktiku jízdy. Zvláště při jízdě proti větru (křižování) se pak 
pro diváky lodě pohybují naprosto nelogicky, vypadají, jako by jezdily tam
a zase zpět. Musí jen obeplout vrcholové bóje z vnější strany trojúhelníka.

Divácky jistě nejzajímavější je start. Všechny lodě pojíždějí za startovní
linií, kterou ale nesmí přetnout. Na to ze břehu bedlivě dohlíží rozhodčí.
Probíhá odpočet času do startu a pak je odstartováno. Lodě míří na první
bóji, která je většinou volena tak, aby lodě musely křižovat proti větru.
Na malém prostoru je pak velmi rušno. Samozřejmě, kde je více lodí, je
nutno respektovat pravidla plavby. Ta jsou podobná jako pro skutečné

velké plachetnice. Základním pravidlem je a musí být vyhnutí se kontaktu
s jinou lodí, vždyť takový model jsou stovky, ba i tisíce hodin trpělivé práce.
Na dodržování pravidel opět dohlíží rozhodčí a protestovat proti chování
jiné lodě může i sám závodník. Rozhodčí vyhodnotí situaci a určí loď 
porušující pravidla. Ta pak musí provést trestný obrat (otočit se 
o 360 stup ňů), kterým ztratí drahocenný čas. Počet kol v jedné rozjížďce
je stanoven podle toho, jak modely dokončují první kolo rozjížďky. To
velmi záleží na síle větru, a tak počet kol může být na dvě, nebo i více než
deset kol. Pravidlem je, aby v průběhu jedné hodiny většina lodí ujela 
stanovený počet kol. Rozhodčí však mají možnost počet kol navýšit nebo
snížit v případě změny síly větru. 

V průběhu rozjížďky jsou rozhodčími počítány a zapisovány průjezdy
lodí cílovou linií. Po dojezdu posledního kola je zapsán výsledný čas pro
každý model. Pořadí, ve kterém modely dokončily rozjížďku, však není
konečné, je nutno ještě výsledný čas násobit hendikepem konkrétního
modelu a teprve pak je stanoveno pořadí v rozjížďce. Po odjetí všech 
rozjížděk závodu (regaty) je stanoveno celkové pořadí. Je to náročné, ale
v tomto rozhodčím pomáhá výpočetní technika.

Život je plný změn, a tak se ne vždy jezdí na trojúhelníkové trati. Ob-
líbené jsou i putovní regaty, kdy závodníci plují k určeným vzdáleným bo-
dům nebo obeplouvají ostrov kolem dokola. Putovní je tato regata proto,
že závodníci putují po břehu současně s tím, jak loď jede určenou trasou.
Někdy se tak při závodech nachodí i několik kilometrů. U nás se takovou
putovní regatou stala závěrečná Regata o modrou stuhu, kdy lodě obe-
plouvají velký maják, ukotvený daleko od místa startu. 

Tato regata vždy končí právě tradiční první jarní setkání těchto modelů
historických plachetnic na Kristýně. Jste pořadateli srdečně zváni podívat
se, jak se soutěž probíhá. Soutěžní jízdy budou probíhat v pátek a sobotu
od 9 do 18 hodin, závěrečná putovní regata kolem majáku startuje 
v 10 hodin.

Jiří Kreisel, info@minisail.cz, foto: minisail.cz, www.minisail.cz

Tradiãní setkání modelÛ historick˘ch plachetnic
Již třetí rok po sobě se na Kristýně uskuteční mezinárodní soutěž rádiem řízených modelů historických plachetnic. Letos je 
soutěž naplánována od 18. do 20. května. Akce se pomalu stává pro Kristýnu tradicí a z vás, diváků na břehu, se stávají odbor-
níci. Vloni jsem vás v HRÁDECKU seznámil s kategoriemi modelů, letos vám mohu říci více o tom, jak se vlastně s modely soutěží. 
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Brána Trojzemí připravila další výstavu, věnovanou tentokrát dílům libe-
reckého řezbáře a grafika Václava Plechatého.

Výstava představuje asi šest desítek dřevěných plastik, z nichž velkou
část mohou v Hrádku lidé vidět vůbec poprvé. Hlavním motivem jsou lidi
a lidičky – Václavu Plechatému jsou nejčastější inspirací lidé, se kterými se
setkává. Protože to výstavní prostory Brány Trojzemí umožňují, jsou zde
vystaveny i velké dvoumetrové plastiky, které běžně na výstavách k vidění
nejsou.

Václav Plechatý je znám díky své osobité tvorbě. K jeho stěžejním řez-
bářským dílům patří sochařská výzdoba orloje v Kryštofově Údolí, která se
také díky tisícům návštěvníků stala jeho nejnavštěvovanější „výstavou“.
Výstava je k vidění do 24. 6. Výstavní prostory jsou otevřeny každý den
včetně víkendů.

V˘stava Dfievûné plastiky Václava Plechatého
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Noc kostelÛ
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před sedmi léty ve Vídni, kde také
v roce 2005 proběhla první Noc kostelů. Touto zahraniční zkušeností se
inspirovali pořadatelé v České republice a pozvali širokou veřejnost na
noční program do otevřených kostelů.

Velký zájem návštěvníků o první ročník této akce povzbudil zástupce 
z mnoha dalších kostelů. Letos chceme i my pozvat občany Hrádku nad
Nisou dne 1. června 2012 večer do našeho kostela sv. Bartoloměje, kde
na vás bude čekat připravený program.

Budete mít možnost poznávat a obdivovat duchovní a umělecké
skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé 
přítomnosti. Uvidíte varhany, sakristii – bude komentovaná prohlídka 
kostela, budete mít možnost vystoupit na věž a uvidět zvony a noční 
Hrádek, poslechnete si chrámový sbor od sv. Bartoloměje a další akce.

Během měsíce května bude zveřejněn program celé akce. 
Motto letošní Noci kostelů: Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne

noc, ani temnota – srov. Sol. 5,5.
Pořadatelé Noci kostelů v Hrádku nad Nisou

DeváÈáci vyhráli cenu publika
v celostátní soutûÏi 

Zaostfieno na toleranci
Dne 12. 4. jsme se vydali do Prahy do Národní technické knihovny 
v Dejvicích na slavnostní předávání cen v rámci celostátní soutěže 
Zaostřeno na toleranci, kterou pořádala Liga lidských práv. 

Týmy školáků ve věku od 8 do 16 let natáčely krátké videosnímky 
o tom, jak si představují nebo jak vnímají toleranci k rozdílnosti mezi
svými spolužáky.

Soutěže se zúčastnila i 9. a 8. třída Základní školy T. G. Masaryka. 
Deváťáci natočili video o tom, jak oni pohlíží na toleranci a jak jsou k sobě
vzájemně tolerantní ve třídě… U nás ve třídě nehrajeme všichni proti
všem, ale táhneme za jeden provaz…

Slavnostním vyhlášením provázela sympatická bývalá mluvčí minis-
terstva pro lidská práva Lejla Abbasová.

Na programu bylo úvodní slovo koordinátorky celé soutěže Ivy 
Pikalové, představení přihlášených škol a týmů, následně videopozdrav
z USA (soutěže se účastnili také 3 žáci z amerických škol) a poděkování
amerického velvyslance v ČR. Další část byla překvapením pro všechny
zúčastněné – týmům přišla zazpívat účastnice Československé superstar
Monika Bagárová.

V závěru programu přišlo očekávané vyhlášení vítězů a předávání cen.
Naši deváťáci získali úžasnou cenu publika! Gratulujeme! Odnesli si 
diplom a smartphone.

Další ceny určovala porota složená z Lejly Abbasové, Jiřího Mádla 
a filmového producenta Chucka Beattyho, hodnotila především nápadi-
tost a umělecké zpracování soutěžních spotů. Za vítěze označila gymna-
zisty ze Stříbra na Tachovsku.

Po ukončení oficiálního programu následovala afterparty s hudbou 
a občerstvením.

Celé odpoledne se nám velmi líbilo a moc jsme si ho užili.

Komu? Nu ovšem těm, kteří přinášejí radost a útěchu k životním výročím,
tedy paním z městského Sboru pro občanské záležitosti – a taktéž pánům
radním, kteří jejich činnost podporují a taktéž hmotně zabezpečují.

Tak to jsem uvedl poněkud oficiálně a předpokládám, že ti obšťastňo-
vaní, nejstarší obyvatelé našeho města, jimž se této pozornosti dostává,
nebudou proti tomu nic namítat. Však je to vpravdě za nezištnou činnost,
o níž se málo mluví a ví, dokud člověk nedozraje rovněž mezi ty vyvo-
lené. Mezi nimi se mi dostalo, a také mé manželce – ale již před více jak
půldruhými desítkami let – té pocty také se zařadit, což mi dává konec-
konců i dostatečnou vnitřní potřebu svůj vděk za tuto službu SPOZ tímto
vyjádřit své veřejné poděkování. Snad též, co pamatuji, vede tento sbor
velmi obětavě paní Mgr. Ivana Petkovová a předsedala mu již v době

mého působení v redakci městského zpravodaje, kde jsem zpravidla 
zařazoval též medailonky k životním jubileím občanů. Tehdy jsem ještě
ani nepomyslel, že jednou jako staro důchodci mi budou členky sboru též
nosit onen milý dárek a symbolickou květinu k mým již kmetským naro-
zeninám. Pravda, v této nám oběma potěšující pravidelné donášce se 
vystřídaly již dvě přívětivé členky SPOZ, po paní Vlastě Němečkové, která
žel není již mezi námi, nyní také paní Jaroslava Palasová, jíž za to patří
náš vřelý dík. Slovy, v tom rozrušení, jak se asi i jiným stává, to většinou
nejsme s to dost upřímně vyslovit, a tak to činím alespoň nyní, dodatečně.
Rádi ovšem s těmi gratulanty vždy trochu posedíme, pohovoříme – a jsme
jim i za tuto malou pozornost velmi vděčni.

Jaroslav Urban

polečenskápolečenská
rubrikarubrika
Životní výročí

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

70 let Marie Valášková, Anna Rehbergerová
80 let Adolf Ručka, Jaroslava Ivanová
81 let Jiří Brožík, Jiřina Havlová
82 let Rudolf Slezák, Editha Míšková
83 let Antonín Procházka 
84 let Jiřina Fijalková, Mária Hošková,

Henrieta Kasalová
85 let Marie Pelcová, Žofie Machalová,

Jiřina Dundrová
86 let Jaroslav Urban
88 let Stanislav Lebduška 
89 let Marie Syrová, Marie Prošková,

Olga Marhanová
90 let Josef Stránský 
92 let Erna Podhrázská

Dne 7. 4. 2012 to bylo 65 let, kdy manželé Aloisia 
a Ladislav Kořínkovi z Dolního Sedla uzavřeli manželství.

Přejeme jim do dalších společných let pevné zdraví 
a mnoho pěkných chvil v kruhu rodiny.

Vítání nových občánků
Dne 13. 4. 2012 byli v obřadní síni radnice uvítáni 

noví hrádečtí občánci: Marcel Mazánek, 
František Nekvapil, Natálie Štefanová, Martin Pospíšil,

Šárka Nechvílová, Gabriela Böhmová, Zuzana Dimtrová,
Jakub Matoušek, Filip Holeček, Kateřina Křížová,

Matyáš Guba, Isabella Holanová
Marie Zimová, matrikářka

Podûkování jménem v‰ech stafienek a starcÛ
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Jubilejní patnáct˘ roãník rally pfiilákal 
stovky divákÛ

Krásné skoro letní počasí, nabitá startovní listina a atraktivní tratě přilákaly na Hrádecko a Frýdlantsko stovky lidí. Na startu 
se sešlo 113 posádek. Do cíle ale nedorazila více než třetina z nich. Na hrádeckou cílovou rampu nakonec dojelo jen 73 dvojic.
To jen dokladuje, že trať byla velice náročná.

Suverénním vítězem letošního ročníku se stala dvojice Tomáš Kostka – Mi-
roslav Houšť (Citroen C4 WRC), kteří letos na Lužičkách vyhráli všech osm
rychlostních zkoušek a do cíle najeli na druhé Romana Odložilíka 
a Martina Turečka (Citroen Xsara WRC) 1:22,2 minuty. Třetí absolutně
skončili až po boji Antonín Tlusťák s Janem Škaloudem (Mitsubishi WRC).
Hned za nimi Matthias Kahle a pátý Jaromír Tomaštík.

Lužické hory se však jely pošesté také jako mezinárodní Lužický pohár
a tady získali prvenství loňští absolutní vítězové Matthias Kahle – Chris-
tian Doerr se Škodou Octavia WRC, letos celkově čtvrtí. A třetí prvenství
získala posádka Karel Trněný – Václav Pritzl na voze Škoda Fabia WRC 
v celkovém hodnocení, letos v Hrádku poprvé zařazené, Deutsche Rally
Serii. Ti byli celkově osmí. Vítěz, stále ještě více okruhový jezdec, ale s mi-
mořádným talentem a citem pro rally, Tomáš Kostka v cíli řekl: „Byla to
nejtěžší sprintrally, kterou jsem nejen jel, ale i viděl. Náročné, ale krásné
erzety a výborná organizace soutěže ze strany pořadatelů.“

Už na první erzetě odstoupilo třináct dvojic, z toho sedm pro havárie.
Poměrně velká smůla provázela domácí jezdce, když pro technické zá-
vady a havárie odstoupili: například Halala, Václavík, Picek, Zajíček. 

Nejlepší posádky v celkovém pořadí, skupinách i třídách si opět od-
vezly z Hrádku nad Nisou krásné poháry, které byly předány na slav-
nostním vyhlášení večer v blízkosti servisního parkoviště. 

Ředitelství soutěže děkuje všem, kteří jakkoliv pomohli ke zdárnému
průběhu soutěže – všem pořadatelům, bezpečnostním složkám, městské
policii a Policii ČR, pracovníkům městského úřadu, sponzorům a dalším
za předvedené výkony posádkám, za ukázněnost divákům a za toleranci
obyvatelům, kteří byli soutěží omezeni. Těšíme se na stejně dobrou spo-
lupráci při 16. ročníku Rally Lužické hory v roce 2013.

Vít Štrupl
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Třicet šest ročníků má za sebou Běh Císařským údolím. Je určen všem 
kategoriím, od těch úplně nejmenších, kteří zatím spíše chodí nežli běží.
Ti také závodí spíše u horolezecké chaty a do samotného Císařského údolí
se nepodívají.

Letos využilo jarního sluníčka ke změření sil 48 sportovců. Nejlepší 
v každé kategorii uvádíme. Nejlepší z mužů dokázali opět pokořit hranici
jedné hodiny, za kterou zdolali 13 km dlouhou trať.

Vítězové 36. ročníku:
Předškoláci dívky: Natálie Sklenárová
Předškoláci chlapci: Václav Novotný
Žáci A: Jaromír Novotný
Žákyně A: Sára Vit

Žáci B: Jan Šrajbr
Žákyně B: Zuzana Benešová
Žáci C: Zdeněk Janeček
Žákyně C: Zuzana Federičová
Žáci D: Matěj Podzimek
Žákyně D: Dominika Pospíšilová
Dorostenci mladší: Dominik Kolář
Ženy: Marta Benešová
Muži: Jiří Novotný

Na Sedle se se‰lo padesát bûÏcÛ
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Klempífiství, 
pokr˘vaãství, tesafiství

– kompletní realizace střech: nových i rekonstrukcí
– výroba a prodej plechování: měď, titan, pozink, lindab a další

Prodej střešních krytin, žlabů, lepenek, izolací
Tel.: 723 15 17 15

E-mail: raichlmichal@seznam.cz, 
www.vase-strechy.cz

MaÏoretky úspû‰nû
reprezentují mûsto

V sobotu 21. dubna se hrádecké mažoretky zúčastnily přehlídky Lomnické
hudební jaro, kde všechny čtyři skupiny reprezentovaly naše město. 

Počasí nám přálo, takže se dopolední přehlídka na náměstí vydařila.
Odpoledne všechny skupiny vystoupily ve sportovní hale. Zde porota,
složená z porotců NBTA, vybrala asi ze čtyřiceti vystupujících skupin 
dvanáct a těm přidělila Lomnickou notičku. Jednu z nich získala i naše
nejstarší děvčata za jednotnost provedení skladby.

O týden později nás jelo devět děvčat a Vojta Slezák reprezentovat na
Národní šampionát mažoretek NBTA v sólu a duu do Klatov.  A myslím,
že nás reprezentovali všichni dost úspěšně, neboť šest z nich bylo nomi-
nováno na mistrovství republiky do Ronova nad Doubravou, které se koná
19.–20. května 2012. Takže budeme držet palce!

Hlavní vedoucí mažoretek L. Palasová

Nisa Marathon 
2012

Vodácký závod pro běžce. Anebo běžecký závod pro vodáky? Každo-
pádně pěkná drsňárna. Kdo si Nisa Marathon vyzkoušel, ten rozumí...
Čtyřicet kilometrů kamenitým korytem řeky, ze kterého smíte vystoupit
až v cíli. Že je místy málo vody? Tak šup přes palubu a táhnout loď po
svých!

Letošní ročník, který se uskuteční v sobotu 2. června, bude mimořádně
napínavý. Organizátoři totiž vyrukovali s několika novinkami. Start zá-
vodu sice vypukne na tradičním místě, tedy v Proseči nad Nisou, cíl se
však z Hrádku nad Nisou posune zhruba o kilometr dále, do Trojmezí.
Nejzásadnější změna se ovšem týká samotného startu: ten poprvé ne-
bude hromadný, nýbrž intervalový. „Intervalovým startem by se pod-
mínky účastníků měly vyrovnat a závod zdramatizovat,“ vysvětluje Petr
Olyšar, jeden z pořadatelů.

Nadále platí, že se na start mohou hlásit pouze dvoučlenné posádky, 
a to jak mužské, tak ženské či smíšené. Pohlaví nehraje pro Nisa-mara-
tonce roli; tady se uznává jediná kategorie: drsňák! Ale i ten potřebuje
alespoň duševní podporu. Účastníky závodu proto tradičně provázejí 
jejich přátelé a rodinní příslušníci – a pořadatelé se rozhodli připravit 
zpestření i pro ně. V cíli závodu tak bude nachystáno nejen tradiční 
občerstvení pro závodníky, ale i kulturní a soutěžní program pro jejich
blízké a pro fanoušky akce.

Už to s vámi cuká? Zvažujete účast? Více informací o závodu, jeho pod-
mínkách a možnostech přihlášení najdete na stránkách: 
www.nisamarathon.cz.

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

Nisa Marathon 
2012
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