
Bezpeãnost bude hlídat 
více stráÏníkÛ

Od 1. října se zvýší počet strážníků Městské policie v Hrádku nad Nisou z pěti na šest. Je to reakce na
bezpečnostní situaci ve městě, která se zhoršila na začátku léta, a jedno z opatření pro její dlouhodobé
zlepšení.

V prvním pololetí letošního roku byl zaznamenán nárůst řešených událostí o 11 %. Nárůst byl ale
zaznamenán především v květnu a červnu. Okamžitým řešením bylo navýšení počtu hlídek a zajištění
služeb městské policie hlavně v nočních hodinách. Téměř nepřetržitá služba městské police byla ale
zajištěna jen díky tomu, že některé hlídky byly obsazovány jen jedním strážníkem a za cenu využití
práce přesčas. To je dlouhodobě neudržitelné. Se začátkem školního roku strážníkům přibyly nové
úkoly.

Zvýšením počtu strážníků se zabývali zastupitelé města na svém srpnovém zasedání. Rozhodli o při-
jetí jednoho nového strážníka. Náklady na výstroj a mzdu do konce roku budou pokryty z rozpočtu
městské policie. V příštím roce budou tyto náklady, které znamenají asi 480 tis. Kč, zohledněny při
tvorbě rozpočtu. Vít Štrupl

Památka 
od donínsk˘ch
sedlákÛ je novû

opravena
K tradicím hrádecké Bartolomějské pouti
posledních let patří obnova drobných pa-
mátek. Naši předkové jich v osmnáctém 
a devatenáctém století vybudovali v okolí
Hrádku desítky. Mnoho jich v uplynulých
desetiletích zaniklo. Ty, které neskončily na
skládkách nebo nebyly ukradeny, jsou
často v žalostném stavu. 

Pokračování na straně 4

V zářijovém čísle:
— Oprava koryta a břehů Nisy
— Poradenské centrum 
— Benefiční koncert – Grabštejn
— Městské slavnosti
— Triatlon
— ME v atletice
— Program kina – kalendárium
— Příloha: Toulání časem…

Olbersdorfské jezero

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 říjnového čísla je 18. 9. 2012. 
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 5. 10. 2012.
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Mûsto se snaÏí zajistit 
zubafiskou péãi – zatím marnû
Sehnat volného stomatologa je pro pacienty těžký úkol. Většina má svou kapacitu zcela naplněnou. 
V Hrádku nastala v červnu situace ještě horší: svou ordinaci uzavřela MUDr. Czolková. Její pacienti
těžko shání náhradu, protože druhá hrádecká ordinace již pacienty nemůže přijímat. Od začátku 
července se snaží město získat jiného stomatologa, který by praxi převzal. Zatím je ale ordinace stále
zavřená.

„Na konci loňského roku jsme byli ujištěni, že ordinace MUDr. Czolkové bude ve své činnosti po-
kračovat. V červnu letošního roku byla ordinace přesto uzavřena. Situaci při shánění nového lékaře
komplikuje to, že celý objekt, ve kterém ordinace sídlí, byl v roce 1995 v rámci velké privatizace 
prodán MUDr. Czolkové. Ta má navíc u sebe i dokumentaci pacientů,“ vysvětluje situaci starosta města
Martin Půta.

Ordinace MUDr. Czolkové sice byla v červnu uzavřena, ale Krajský úřad Libereckého kraje, který
 provádí správní řízení ve zdravotnictví, nebyl požádán o zrušení registrace ani o přerušení činnosti. 
O situaci se dozvěděl náhodou z podnětu pacientů. Podle zákona je přitom lékař povinen v předstihu
60 dnů ohlásit ukončení praxe, oznámit pacientům, kdy a kde je k vyzvednutí jejich zdravotnická 
dokumentace. Po uzavření ordinace musí zbylou dokumentaci předat do 10 dní na příslušný krajský
úřad. Pacienti MUDr. Czolkové ale svou dokumentaci nemají, na krajský úřad předána nebyla a jediné,
co mohou udělat, je informovat se na tel. č. 234 606 153.

Krajský úřad vyzval MUDr. Czolkovou, aby postupovala v souladu se zákonem a především aby 
zajistila adekvátní náhradu zdravotní péče s tím, že když nebude plnit své povinnosti, bude zahájeno
řízení o zrušení registrace. Krajský úřad se snaží situaci řešit i ve spolupráci s VZP od počátku srpna.

„Při jednáních se zástupcem Lázní Kundratice, a. s., se nám podařilo zajistit lékaře, který by mohl 
v Hrádku ordinaci provozovat. Problém ale je, že potřebujeme vybavenou ordinaci. Jednání 
s MUDr. Czolkovou zatím nevedla k dohodě. A zřízení nové ordinace je dlouhodobá záležitost vzhle-
dem k nutnosti zajistit potřebná povolení a financování,“ uzavírá starosta města Martin Půta. Starosta
města byl v srpnu zastupitelstvem města pověřen k jednání o koupi ordinace vč. vybavení.

Vít Štrupl
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
14. schůze rady města
14. schůze rady města v roce 2012, konaná dne 11. července, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila přijetí dotace z Česko-německého fondu budoucnosti ve výši

92 000 Kč na projekt Spolupráce hasičů v Trojzemí 2012
— schválila jako realizátora veřejné zakázky malého rozsahu Dodavatel 

suchých obleků pro práci na vodě vítězného uchazeče NAUTICO, s. r. o.,
Liberec za celkovou cenu 138 408 Kč vč. DPH dle podané nabídky

— schválila uzavření smlouvy o dílo na podporu informačního systému 
(servisní správa infrastruktury IS) se společností AutoCont CZ, a. s., a to
na dobu určitou od 1. 8. do 31. 10. 2012 s možností prodloužení dle 
návrhu smlouvy a za fixní část ceny, stanovenou pro uvedenou dobu na
38 880 Kč vč. DPH 

— schválila uzavření darovací smlouvy mezi městem Hrádek nad Nisou 
a D Plast-Eftec, a. s. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru
ve výši 500 000 Kč na zajištění činnosti Městské policie Hrádku nad 
Nisou.

— schválila vícepráce na úpravu střechy MŠ Liberecká a další úpravy 
požadované investorem za maximální celkovou částku 413 731,20 Kč 
vč. DPH. 

— vzala na vědomí podanou žádost odstoupení od žádosti o dotaci na akci
Obnova ulic a mostů po povodních v Hrádku nad Nisou – XIII – most 
u ČOV z důvodu opravy v rámci krizového řešení Libereckým krajem,
jenž převedl most u ČOV do majetku města Hrádek nad Nisou

— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podanou žádost
o poskytnutí dotace na projekt Trojzemí – region sportu do Fondu 
malých projektů Ziel3 / Cíl3 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 celkovém rozsahu projektu pro-
jektového partnera do 12 016 eur (tj. 300 400 Kč při kurzu 25 Kč/1 euro)

— schválila přijetí dotace na výše uvedený projekt ve výši max. 85 %, 
tj. 10 213,60 eur (255 340 Kč)

— schválila přijetí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje ve výši 
15 300 Kč na projekt Obnova křížku na Dlouhé mezi v Hrádku nad 
Nisou

— schválila jako zpracovatele veřejných zakázek na dodavatele varovného
informačního povodňového systému a zpracovatele digitálního povod-
ňového plánu subjekt Regioplan, s. r. o., Liberec 5, za celkovou cenu 
40 000 Kč vč. DPH 

— schválila uzavření mandátních smluv s firmou Alky, Ing. Lukáš Lánský,
Praha 9, na akci Park v Oldřichově na Hranicích – administrace projektu:
— část A – nabídková cena 16 000 Kč vč. DPH, činnost technického dozoru
— část B – nabídková cena 18 000 Kč vč. DPH.

15. schůze rady města
15. schůze rady města v roce 2012, konaná dne 1. srpna, se zabývala těmito
záležitostmi:
— vzala na vědomí předložený návrh čerpání finančních prostředků pře-

vedených z Krajské správy silnic Libereckého kraje za účelem obnovy
a opravy postižených lokalit 

— schválila opravu komunikace Lidická 1. fáze – křižovatka Lipová – most
u čističky SVS + výtluky na zbytku úseku v celkové výši 144 624 Kč 
včetně DPH, dále opravu chodníků a doložení obrub na komunikaci
Tovární od č. p. 757 do č. p. 178 za celkovou cenu 411 795 Kč, vše 
včetně DPH. Schválila zadání opravy, dodláždění a položení obrub 
bez výběrového řízení firmě Strabag, a. s., z důvodů ekonomické vý-
hodnosti, která na základě výběrového řízení zvítězila v celkové re-
konstrukci komunikace Tovární

— schválila provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové
organizace za rok 2011 auditorem u níže uvedených příspěvkových 
organizací: MŠ Liberecká a ZPŠ MŠ Loučná

— vzala na vědomí obdržení registračního listu akce digitalizace povod -
ňového plánu a varovný informační protipovodňový systém – Hrádek
nad Nisou a vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolu -
financování výše uvedeného projektu v rámci Operačního programu
Životní prostředí (OPŽP) z prostředků Státního fondu životního pro-
středí ČR (SFŽP)

— schválila přijetí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje ve výši
25 000 Kč na projekt Sportovní a dětské hřiště Dolní Sedlo

— schválila prodloužení termínu realizace akce financované z podpro-
gramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Obnova obecního a krajského
majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2010 s ná-
zvem Obnova ulic a mostů po povodních v Hrádku nad Nisou – VI –
ul. Hartavská a U Bažin, do 30. 11. 2012 z důvodu provedení řádného
dokončení stavebních prací. Schválila zadat zakázku firmě Strabag, a. s.

— rovněž schválila prodloužení termínu realizace na obnovu ulice Tovární
(do 30. 11. 2012) z důvodu dodatečné opravy odvodnění v ulici To-
vární, dodatečné opravy povrchu spojovací komunikace ul. Tovární 
a Legionářská a dodatečné opravy povrchu části ul. Tovární – nájezd
do Písečné ul., dodatečné opravy školního dvora u ZŠ Donín, doda-
tečné opravy spojovací komunikace ul. Za Školou a Ke Stadionu (u Pla-
tanky), dopravní opatření v ulici Rybářská a Donínská, dodatečné 
instalace kamenné rovnaniny a obklad zdi v ul. Donínská, opravy dvora
MŠ Donín

— souhlasila s navýšením kapacity mateřské školy v zařízení Základní škola
praktická a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou-Loučná o 15 dětí, tj. 
z počtu 60 dětí na 75 dětí. Kapacita bude navýšena k 1. 1. 2013. 

— souhlasila s navýšením kapacity Mateřské školy Donín o 5 dětí, tj. 
z počtu 85 dětí na 90 dětí. Kapacita bude navýšena k 1. 1. 2013. 

— vzala na vědomí předloženou nabídku Ing. Daniela Hrubého na revi-
talizaci parčíku v Doníně (u prodejny p. Uhla). Souhlasila se zadáním
projektové dokumentace za nabídkovou cenu 12 600 Kč.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
7. zasedání zastupitelstva města
7. zastupitelstva města v roce 2012, konané dne 29. srpna, se zabývalo
těmito záležitostmi:
– schválilo termín konání voleb do Osadního výboru Václavice dne 

12. 10. 2012 od 14 do 22 hodin a 13. 10. 2012 od 8 do 14 hodin v Ma-
teřské škole Václavice

– stanovilo počet strážníků Městské policie Hrádek nad Nisou na celkem
6 osob, a to z důvodů zlepšení bezpečnostní situace ve městě a plnění
dalších úkolů a opatření uvedených v důvodové zprávě. Uložilo pově-
řenému zastupiteli řízením městské policie ve spolupráci s velitelem
městské policie doplnit stav strážníků výběrem vhodného uchazeče 
a připravit návrh změny rozpočtu města v kapitole Městská policie tak,
aby byl zajištěn provoz městské policie při novém stavu.

– po projednání schválilo postup financování výdajů uplatněných v pro-
jektové žádosti dotace z rozpočtu Libereckého kraje – fondu solidarity
EU (3. výzva) v celkové maximální výši 4 mil. Kč z účtu Fondu rozvoje
města a její navrácení na účet po obdržení dotace z Libereckého kraje

– vzalo na vědomí zápis Správní rady Fondu rozvoje Václavic a Uhelné ze
dne 22. 8. 2012. Schválilo uvolnění finanční částky 36 000 Kč z účtu
FRVÚ na vybudování bezpečnostního zábradlí na hřišti ve Václavicích.

– schválilo předložený návrh pravidel pro udělování Ceny města Hrádek
nad Nisou.

Navrhnûte 
své kandidáty na ocenûní

Vážení čtenáři, upozorňujeme vás, že můžete zasílat své návrhy na
udělení Ceny města Hrádek nad Nisou. Ocenění může být navrže-
nému kandidátovi uděleno za výjimečné aktivity, které přinášejí pro-
spěch městu a jeho občanům v různých oblastech jejich života.

Návrhy mohou podávat občané i spolky či jiné právnické osoby 
na odboru dotací a kultury, případně v podatelně Městského úřadu v
Hrádku nad Nisou nebo elektronicky na e-mailovou adresu mesto-
hradek@muhradek.cz. Termín odevzdání návrhů je 15. říjen. 

Návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného kandidáta,
název právnické osoby nebo kolektivu, adresu bydliště nebo sídla 
navrhovaného kandidáta, obor činnosti, resp. oblast, v níž je udělení
ceny města kandidátu navrhováno, podrobné zdůvodnění nominace
a identifikaci s kontaktem a podpisem navrhovatele.

Z kandidátů bude vybírat zastupitelstvo města.
Ocenění bude předáno v den státního svátku 28. října 2012.
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Oprava koryta a bfiehÛ
Nisy zaãne v záfií

Zatímco opravy komunikací poškozených povodní v roce 2010 jsou již 
z větší části hotovy, hlavní část obnovy koryta řeky teprve začne. Zatím
byla opravena jen nejvíce nebezpečná místa. 

Obnova 5,5 km dlouhého úseku toku Nisy v Hrádku nad Nisou by
měla začít v září letošního roku a potrvá do června roku 2013. O prázd-
ninách probíhalo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vybraná firma
by měla krátce po vyhodnocení začít se stavebními pracemi.

Povodí Labe bude obnovovat především poškozené opevnění břehů.
Bude ale probíhat i čištění koryta od nánosů a srovnání jeho podélného
sklonu. 

Povodeň v roce 2010 vymlela v březích řadu nátrží a dutin. Po jejich
zaplnění a zhutnění budou břehy znovu zpevňovány. Základ budou tvo-
řit kamenné záhozy u paty svahu. Tam, kde je vyšší břeh, bude svah ob-
ložen 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 rekonstrukce je 
i odstranění tzv. hrdel, tedy míst, kde je průtočný profil řeky zúžen. 

Vít Štrupl

Blahopfiání
V září oslaví své sedmdesáté narozeniny Ing. Karel Hrdý. 
V letech 1990–1992 zastával funkci starosty města Hrádek nad Nisou. 
V roce 1993 se stal poslancem parlamentu ČR. Od roku 1990 stál 
Ing. Hrdý za řadou projektů, které byly v Hrádku realizovány. V roce
2009 udělilo Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou za podporu roz-
voje města a podporu projektů města v období 1992–2008 a za dlou-
holetý přínos pro město v oblasti sportu, tělovýchovy a činnost v teniso-
vém klubu a dále za činnost v oblasti místní samosprávy ocenění Osob-
nost města Hrádek nad Nisou.

Matefiská ‰kola na Liberecké
má nov˘ kabát

Během letošních prázdnin byl zateplen obvodový plášť fasády budovy
MŠ na Liberecké ulici. Zároveň se vyměňovala dosud nevyměněná okna
a zateplovala se střecha. Náklady na tyto práce činily 1,7 mil. Kč. Z toho
700 tisíc Kč bude uhrazeno z dotace Operačního programu životní pro-
středí. 

„V současné době probíhá ještě izolování anglických dvorků a obvo-
dových stěn a sanace venkovního schodiště. Na tyto vícepráce město
uvolnilo dalších 400 tisíc Kč,“ dodává místostarosta města Josef Horinka.

Stavbu prováděla firma Helios Bau, která vyhrála vyhlášené výběrové
řízení, do kterého se přihlásilo celkem 5 uchazečů.

T˘deník 5 + 2 je zdarma 
k dispozici v infocentru

Na jaře začal vycházet nový týdeník 5 + 2. Zahrnuje v sobě 77 regionál-
ních mutací vznikajících v jednotlivých bývalých okresech. Od začátku
prázdnin je k dispozici i v Hrádku nad Nisou v infocentru. Zdarma si pro
něj můžete docházet vždy ve čtvrtek po obědě, kdy bývá nové číslo k dis -
pozici.

Týdeník 5 + 2 má tři části: první se věnuje v našem případě bývalému
okresu Liberec, druhá část pokrývá zhruba Liberecký kraj a třetí část 
obsahuje program televizí a informace s celostátním dopadem. Celkem
pravidelně bývají v týdeníku 5 + 2 zveřejňovány i informace z Hrádku
nad Nisou a jeho blízkého okolí.

Karty opuscard lze
pofiídit i v Hrádku

Od začátku srpna lze karty opuscard, které veřejnost nejčastěji využívá 
k cestování s využitím tarifů IDOL, objednávat i v Hrádku nad Nisou. 
V informačním centru Brány Trojzemí jsou k dispozici všechny potřebné
formuláře. Výroba karty probíhá v Liberci. Na její vydání je podle ob-
chodních podmínek stanovena lhůta 21 dnů, v praxi je ale mnohem
kratší.

Díky kartě opuscard lze čerpat vý-
hody tarifu IDOL. Hlavní předností
pro cestující do Liberce je to, že v ceně
jízdného mezi Hrádkem a Libercem je
i hromadná doprava v Liberci. To znamená poměrně výraznou úsporu
peněz. Další výhodou je, že není potřeba mít u sebe hotovost na placení
jízdného, karta obsahuje tzv. peněženku, kterou je jen potřeba „dobíjet“.

V případě, že cestujete vlakem nebo autobusem jen příležitostně 
a nemůžete čerpat slevu pro žáky ani pro důchodce, stačí vám tzv. ano-
nymní karta. Tu si můžete za 95 Kč odnést z infocentra bez čekání.

Pokud ale chcete využívat také týdenní či měsíční slevy, případně
slevy pro žáky, studenty nebo důchodce, musíte si pořídit kartu přímo
pro vás. V takovém případě s sebou k vyplnění žádosti přineste také svůj
občanský průkaz a průkazovou fotografii. V případě dítěte je potřeba
jeho rodný list a občanský průkaz zákonného zástupce. Při vyplnění žá-
dosti se vybírá poplatek za vyhotovení karty ve výši 140 Kč. 

Děti a studenti potřebují ještě průkaz, kterým prokáží svůj věk. 
V zájmu zjednodušení nabízíme i tyto průkazy s tím, že je necháváme 
i potvrdit. K jejich vyhotovení potřebujeme druhou průkazovou fotogra-
fii a potvrzení o studiu nebo školní docházce. Cena průkazu včetně 
potvrzení je 40 Kč. V. Štrupl

Reakce na pfiíspûvek Doprava 
ranûn˘ch, nemocn˘ch a rodiãek

Dovoluji si reagovat na příspěvek pana Kureše Doprava raněných, ne-
mocných a rodiček otištěný v červencovém HRÁDECKU, který se týkal
výběrového řízení na odkoupení podílu v technických službách. Nikdy
jsem na nic nereagovala, nikam nepsala a možná spousty místních lidí
pobouřím, ale tento příspěvek nemohu přejít bez komentáře. Pokud
vím, tak výběrové řízení na odkoupení podílu v technických službách se
konalo na základě obálkové metody, tudíž nikdo nemohl ovlivnit, jakou
nabídku a jakou částku uchazeč nabídne. Takže už tato informace byla 
v příspěvku mylná a obviňující. 

Sama služby firmy Automedic, která výběrové řízení vyhrála, využí-
vám téměř tři roky, protože jsem onkologický pacient. A musím říci, že
jsem ráda, že výběrové řízení vyhráli, protože s tak profesionálním a mi-
lým přístupem všech řidičů firmy jsem se jinde nesetkala. A myslím, že 
i znalost místních problémů, znalost města jim nechybí. Navíc majitel
firmy pan Kysilka je velmi sečtělý člověk, s velkým rozhledem a o našem
městě ví možná víc než mnoho místních rodáků. Navíc má velmi citlivý
přístup k lidem a dobré srdce. Je ke cti pana Kureše, že se podepsal a ne-
použil fórum, jak to dělají jiní, ale prostě si s jeho příspěvkem dovolím
silně nesouhlasit. S pozdravem Obermajerová Dana
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Památka od donínsk˘ch 
sedlákÛ je novû opravena

Dokončení ze strany 1
V letošním roce proběhla renovace křížku na Dlouhé mezi, na nejvyš-

ším bodě silnice spojující Hrádek s Chotyní na pravém břehu Nisy. Po
očištění pískovcového soklu se podařilo zjistit podobu původního ně-
meckého textu, ve spodní části, která byla celá v zemi, se objevil nápis,
který zde vytesali ti, kteří
tento křížek nechali po -
stavit. Byli to donínští se-
dláci, kteří tak učinili pa -
trně z úcty a pokory před
Pánem v roce 1836. V poli
pod křížem se nachází ně-
mecká modlitba, do češ-
tiny přeložená Ježíši! Tys
příkladem všech ctností,
smiluj se nad námi.

Z minulých dob se z liti-
nového kříže dochovalo
jen torzo. U výrobce replik
křížů, pana Fedorčáka, se
nám podařilo najít velice
podobný vzor, který byl do
opra veného kamene usa-
zen. Z obecně známých
důvodů již není kříž liti-
nový, ale kompozitový. Byť
k ne rozeznání podobný od
kovového originálu.

Poděkování patří restau-
rátorovi-kameníkovi p. Josefu Tichému a Libereckému kraji, z jehož gran-
tového fondu byla oprava památky realizována.

V loňském roce byl opraven kříž u Oldřichova. Našel dokonce svého
pečovatele, který zde seká trávu a pokládá květiny. Třeba se i v případě
kříže v Doníně najde podobný dobrodinec. Vít Štrupl

âesk˘ rozhlas Sever
Denně mapujeme dění z Libereckého kraje, přiná-
šíme čerstvé zprávy a zajímavé reportáže z celých

severních Čech. Začínáme již od 5 h. a Dobrým ránem na Severu vás
až do 9 h. provází moderátoři Tomáš Beneš nebo Petr Beran. Dopo-
lední Expres je zakončený Tandemem Jana Rosáka, který si vždy rád
pohovoří se zajímavými osobnostmi. Od 13 h. a 16 h. se na vás těší
Míra Tartárek, který vám plní vaše písničková přání.

Mezi 14 h. a 16 h. uslyšíte z éteru ČRO Sever známý hlas Ivety 
Kalátové a v této dvouhodinovce si můžete zasoutěžit o zajímavé ceny
či vstupenky na kulturní představení. 

Přejeme vám pohodový poslech.
Nalaďte si rádio vašeho kraje na frekvenci 91,3 FM nebo 88,8 FM.

Nad Bodem Trojzemí
opût zavlály vlajky

Opakované krádeže stožárů vlajek na Trojzemí přiměly města Malého
trojúhelníka, aby zde vlajky vyvěšovaly pouze v době slavností. Protože
si však toto jedinečné místo zaslouží takovéto ztvárnění, nalezla města
řešení a doufají, že plastové stožáry zabrání „sběračům kovů“ v jejich
odcizení.

Čtyři vlajky třepetající se ve větru patřily v posledních letech ke kolo-
ritu Bodu Trojzemí a zdůrazňovaly tak jedinečný charakter tohoto místa.
Poté, co město Hrádek přišlo o druhý stožár s českou vlajkou a i Boga-
tyni a Žitavu postihl stejný osud, umísťovaly se sem tyto stožáry pouze
během slavností. 

Starostové toto však viděli jenom jako provizorní řešení, a tak na řídící
skupině svazku měst Malý trojúhelník Bogatynia – Hrádek nad Nisou –
Zittau rozhodli o zakoupení nových stožárů – tentokrát plastových, které
byly financovány ze společného rozpočtu svazku měst.

Uvidíme, zda toto řešení bylo dostačující. V rámci prevence budou
Bod Trojzemí hlídat v nepravidelných intervalech i fotopasti. Pohled na
stožáry s vlajkami tak jistě potěší nejen turisty, ale i místní obyvatele, pro
které se toto místo stalo častým cílem jejich procházek.  

ThMgr. Hedvika Zimmermannová

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální
rozvoj prostřednictvím euroregionu NISA.
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Bezpeãnost 
v regionu Trojzemí 
Cyklus přednášek zahájili celníci a jejich téma bylo především
pašování drog.

Workshop o tom, jak se přes hranice pašují drogy, jaké jsou jejich účinky
i praktická ukázka, jak vypadají, zaplnily sál multifunkčního sálu 
v Bráně Trojzemí v Hrádku nad Nisou.

Toto setkání, které proběhlo v rámci mezinárodního projektu Bezpeč-
nost v regionu Trojzemí podpořeného Evropskou unií v rámci Malých
projektů Euroregionu Nisa, připravili členové krizových štábů tří part-
nerských měst v rámci projektové skupiny Bezpečnost v regionu Troj-
zemí. 

Zástupci české a německé celní správy seznámili přítomné nejen 
s podobou a účinky jednotlivých omamných látek, s tím, co způsobují,
ale i s tím, jak se projevuje jejich užívání. 

Nechyběly ani snímky, kam všude se ukrývají drogy při převozu přes
hranice. Prášek na praní asi moc nepřekvapí, ale dětská sedačka, kde
sedí miminko, napěchovaná balíčky s omamnými látkami, přítomné za-
razila.

Tato přednáška si našla vskutku různorodé publikum. Sešli se zde ne-
jen rodiče a prarodiče, ale i učitelé a mládež a také zástupci poraden 
a policie z Čech, Polska a Německa.

Kufr celníků s ukázkami jednotlivých drog zajímal především rodiče 
a pracovníky s mládeží. Ne všichni totiž vědí, jak jednotlivé druhy
omamných látek vypadají, a nemají tak možnost včas rozpoznat nebez-
pečí spojené s užíváním drog u dětí.

Přednášející z celní správy se s námi podělili nejen o své zkušenosti,
ale předvedli i práci speciálně vycvičeného psa. 

V rámci projektu proběhnou na podzim další workshopy pro veřej-
nost zaměřené na sebeobranu i první pomoc, velké cvičení bezpečnost-
ních složek a na závěr Den bezpečnosti, kde se budete mít možnost 
seznámit s prací bezpečnostních orgánů v regionu Trojzemí. 

ThMgr. Hedvika Zimmermannová

Stopy spoleãn˘ch dûjin
v regionu Trojzemí

Účastníci workshopu v Heřmanicích objevovali stopy společ-
ných dějin v regionu Trojzemí.

Dva dny naplněné přednáškami a diskusemi strávili společně zástupci
spolků a institucí, které se zabývají dějinami. Společně tak mohli obje-
vovat stopy slovanského osídlení na Lužici, sledovat projevy víry i lido-
vých pověr, vidět postupnou obnovu malých sakrálních památek a po-
znat pohled na dějiny regionu prostřednictvím osobností žen, jako byla
sv. Zdislava nebo pivovarnice.

Cílem tohoto workshopu, který proběhl 30. 8.–1. 9. 2012, bylo obje-
vit v historických událostech a památkách našeho regionu Trojzemí sou-
vislosti, které nám pomůžou lépe pochopit vývoj tohoto území.

Dr. Marius Winzeler, ředitel Žitavských městských muzeí, ukázal
účastníkům workshopu prostřednictvím své prezentace Víra a pověra 
v regionu Trojzemí dávnou historii našeho regionu. A to včetně slovan-
ských pohanských bůžků i toho, jak zdejší kostely v běhu dějin patřily
chvíli katolické a chvíli evangelické církvi, a to, jak kostel v Budyšíně 
využívají dodnes obě tato křesťanská vyznání. Vyprávěl poutavé příběhy
o postních plátnech i o vzniku Božího hrobu v Görlitz. 

Svatí v polích, to byl název přednášky Mgr. Víta Štrupla, ředitele
Brány Trojzemí, který přítomné obrazně provedl po okolí Hrádku a se-
známil je s příběhy opravených i zapomenutých malých sakrálních 
památek i s tím, proč právě tito svatí jsou patrony v tomto regionu.

Paní Petra Laksar-Modrok, pověřenkyně pro rovné šance, pootevřela
pohled na historii z úhlu, kde významnou roli hrají ženy. Představila
práci Euroregionálního archivu žen a jeho úspěšný projekt o ženách,
které vařily ve středověku pivo, a také projekt, který se věnoval osob-
nostem žen z našeho regionu. 

Stále více projektů v rámci přeshraniční spolupráce svazku měst Malý
trojúhelník se věnuje právě historii. Ať už projekt Archeologie v textu 
a obrazu, který se věnoval historii Hrádku nad Nisou, nebo probíhající
projekt Životní prostory, který se také věnuje historickým osobnostem
našeho regionu. 

Další projekty z oblasti historie ještě čekají na svou realizaci, věříme,
že se je díky nadšení členů historických spolků a podpoře našich měst 
i euroregionu Nisa podaří zrealizovat.

Toto setkání proběhlo v rámci projektu Minulost a budoucnost regi-
onu Trojzemí, který je podpořen z FMP CZ-PL euroregionu Nisa, a na
jeho přípravě se podílel svazek měst Malý trojúhelník ve spolupráci 
s Žitavskými městskými muzei a Bránou Trojzemí z Hrádku nad Nisou.

H. Zimmermannová

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální
rozvoj prostřednictvím euroregionu NISA.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální
rozvoj prostřednictvím euroregionu NISA.
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Od v‰eho trochu
Dalo by se říci, že tímto heslem se řídíme v naší činnosti v Klubu 
KHAMORO v Hrádku nad Nisou. Od dubna se děti a mládež schází v bý-
valé velkoprodejně Dunaj a tráví zde svůj volný čas. Začátky ale vůbec
nebyly jednoduché. Objekt byl dlouho prázdný, své dílo ukázala i po-
vodeň v roce 2010 a skutečnost, že se jednalo o stavbu opuštěnou, jako
by přímo nabádala kolemjdoucí k tomu, aby zde odkládali nepotřebné
věci. Travní porost připomínal spíše rumiště s množstvím náletů a bylo
jasné, že vlastními silami bez techniky prvotní kultivaci nezvládneme.
Obrátili jsme se proto na místní technické služby, vedoucího p. Václava
Krejčíka s prosbou o odbornou pomoc. Vstřícnost a rychlost pomoci za-
slouží velké poděkování.

Aby byl terén trvale udržován, zahájili jsme spolupráci s místním úřa-
dem práce. Prostor k uplatnění dostávají Romové, kteří vykonávají veřej-
nou službu. Podílí se jednak právě na údržbě pořádku před vstupem do
zařízení, ale jsou také nápomocni při dění uvnitř a mimo klub. Vlastní
činnost představují aktivity výchovně vzdělávací, osvětové, kulturní, so-
ciální dle zákona o sociálních službách, aktuálně jsou ale přizpůsobo-
vány potřebám dětí, respektujeme počasí, momentální věkovou skladbu
dětí, nálady nebo i dění ve městě. Od dubna sice uběhl nějaký čas, ale
my se vlastně ještě pořád tzv. zabydlujeme. Děti se zapojují. Něco na-
malují, opraví, uklidí… a samy přicházejí s náměty. I když mezi tradičně
nejúspěšnější aktivity patří muzika a využití PC, zapojili jsme se do ně-
kolika soutěží. Koncem června jsme odeslali obrázky do výzvy s názvem
Šťastné stáří očima dětí. Názvy obrázků jako např. Mám radost, když

mám co jíst nebo Jsem ráda, když mě někdo slušně pozdraví a průvodní
dopis dokazují, že téma vyvolalo nefalšovanou diskusi o pohledu na
tuto etapu života. Nejedná se ale o jediné téma, které zpracováváme.
Zaměření fotografické soutěže Příroda zblízka podněcuje k tomu, aby-
chom vnímali i detaily toho, co nás obklopuje. Popsat, kde a jak se dají
trávit prázdniny, využili ti, kteří se nebojí slovního projevu. 

Pro vytvoření podnětného komunikačního prostředí, rozšíření oblasti
poznatků navštěvujeme různá místa. V rámci poznávání Libereckého
kraje, místa, kde žijeme, navštívili klienti nejstarší ZOO v ČR v Liberci.
Původ zvířat, řádová příslušnost ad. rozšiřují zejména zeměpisné, histo-
rické a biologické poznatky, podporují kreativní způsob myšlení, rozvoj
řečových kompetencí a přirozeně vytváří zapojení do vzdělávacího pro-
cesu. Velké, oboustranné nadšení vyvolala návštěva klientů z NZDM 
v Hrádku nad Nisou obdobné zařízení v Jablonci nad Nisou. Přirozeně
byla posílena komunikační složka ve smyslu poznání zeměpisných od-
lišností, stavebních dispozic, popis místa, seznámení s průběhem a za-
jištěním služby, možnostmi využití zařízení. Rozhled z Ještědu, kam nás
vyvezla kabinová lanovka, byl příjemným zpestřením letního období
stejně jako návštěva Lunaparku, IQ parku v Babylonu v Liberci a nelze
opomenout ani sportovní vyžití, které poskytla s nabídkou střelby z růz -
ných zbraní např. ZŠ praktická a MŠ v Loučné, areál Kristýny u příleži-
tosti Dne dětí nebo hřiště v nedaleké obci Chotyně. S nástupem nového
školního roku v září máme naplánovánu návštěvu kulturních institucí 
u příležitosti Dnů evropského umění, vzdělávací akci Eduka nebo Sport
live v liberecké Aréně. Z dotazníkových šetření a rozhovorů s klienty vy-
plývá zájem o možnost pracovního uplatnění. Pomoc při vyhledávání
pracovních příležitostí, přiblížení pracovně profesních pozic je tak sta-
bilní součástí naší práce. 

Ačkoliv je ze strany dětí a mládeže evidentní zájem, skutečnost, že je
projekt z evropských prostředků financován pouze do konce listopadu
2012 a není jistá kontinuita, nás znepokojuje. Efektivitu vždy představuje
stabilní dlouhodobá činnost. Kromě vlastní činnosti nás tedy v nejbliž-
ších dnech čeká vyhledávání finančních zdrojů, aby dosud vynaložené
úsilí a výdaje byly i nadále zhodnoceny. 

PhDr. Dušan Kotlár, předseda výboru sdružení Romský život, o. s. 

Poradenské centrum k trhu práce 
pro mladistvé a mladé do 25 let

Od 15. 6. 2012 Bílá Růže, o. s., nabízí v centru města Liberce v ulici
5. května č. p. 175 ve 2. mezipatře bezplatnou poradenskou, informační
a aktivizační službu k trhu práce. Tato služba je cíleně zaměřena na
mladé a mladistvé bez kvalifikace s dosaženým stupněm vzdělání ZŠ 
a ZŠ praktické, kteří pocházejí z jiného sociokulturního prostředí a jsou
neuplatnitelní z důvodu žádné kvalifikace a praxe. Právě tito mladí jsou
na trhu práce neaktivní a nejsou účastníky pracovní síly.

Cílem práce Poradenského centra Bílá Růže, o. s., je ve spolupráci 
s partnerskou organizací o. s. Amaro Suno pre feder dživipen snížit 
práh dostupnosti poradenských, informačních a aktivizačních služeb
pro osoby se sníženými kompetenčními schopnostmi na trhu práce.
Chceme vytvořit záchrannou síť pro tuto cílovou skupinou dříve, než se
rozvinou negativní důsledky jejich sociálního propadu, jako je dlouho-
dobá nezaměstnanost, ztráta iniciativy a demotivace. Kulturně citlivé
poskytování poradenských služeb soustředěné na potřeby a schopnosti
jednotlivce odbourávají vnější a vnitřní bariéry. Individuálním poraden-
stvím chceme posunout jednotlivce z pozice neaktivní na trhu práce na
pozici zaměstnatelný tak, aby se stal účastníkem pracovního trhu, do-
plněním kvalifikačních mezer a zvýšením šance k uplatnění na trhu
práce.

Pro dosažení tohoto projektového záměru Poradenského centra Bílá
Růže, o. s., je rozdělena do více sekcí:
a) Primární poradenství je zaměřeno na tvorbu individuálního osobního

plánu s osobní aspirací klienta směřujícího ke zvýšení jeho kompetencí
a samostatnosti na trhu práce.

b) Sekundární poradenství pro mladistvé ve věku od 15 do 18 let zahr nuje
přímou intervenci pro zapojení do učňovského vzdělávacího programu.
Pro další zájemce o službu do 25 let zprostředkováváme profesní kvali-
fikační kurzy (pečovatel, sanitář) se zaměřením na pomá hající profese,
při kterých dochází k uplatnění na trhu práce, na dotovaná pracovní
místa jako personál ve zdravotnictví a v sociálních službách.

c) Poradenství pro zaměstnanost zahrnuje aktivní vyhledávání nabídek
práce a jejich akční předávání směrem ke klientům služby s osobní 
asistencí a pomocí při kontaktu a vyjednávání se zaměstnavatelem.

Služba poradenského centra Bílá Růže, o. s., ve vztahu k trhu práce je
poskytována zdarma. Je plně hrazena z Evropského sociálního fondu 
v ČR a státního rozpočtu ČR v rámci globálního grantu Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Ing. Burešová Alžbeta, manažer projektu
e-mail: biela.ruze@seznam.cz, www.bila-ruze.net
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Benefiãní koncert na Grab‰tejnû 
se konal uÏ podvacáté

Těžko říci, zda někdo z lidí, kteří stáli u zrodu myšlenky benefičních 
koncertů na Grabštejně, plánoval, že se jich odehraje dvacet. A jejich
historie letošním rokem nekončí. Každopádně jejich přínos pro hrad je
obrovský. A to nejen finanční – hrad Grabštejn, o kterém spousta lidí 
nevěděla, kde leží, je dnes jednou z nejnavštěvovanějších památek 
v kraji.

Příběh hradu, využívaného po válce armádou, je většině Hrádečáků
dobře znám. Po revoluci se jej dařilo postupně opravovat, byť měly ze
začátku práce provizorní charakter. Hrad měl štěstí, že se našla řada lidí,
kteří jej přijali za svůj a začali ze všech sil usilovat nejdříve o jeho zá-
chranu a pak i obnovu.

Luděk Vele, chotyňský rodák, vidí ze svého domu hrad denně. Jak
říká, první benefiční koncert se konal proto, aby se vydělalo něco peněz
na buřty, chleba a hořčici pro brigádníky, kteří na hradě pracovali. Doby
těchto prvních malých koncertů jsou již dávno pryč. Nejdříve se konaly
přímo v největším skvostu hradu, kapli sv. Barbory. Potom na malém
horním nádvoří. Letos již nestačilo ani velké nádvoří. Diváci, kteří si ne-
zakoupili vstupenky včas, odcházeli zpátky domů. Tak jak rostl počet 
diváků, měnil se i program koncertů. Z počátku jej tvořily vybrané árie,
pak koncertní provedení opery a od roku 1999 jsou to scénická prove-
dení oper. Luďkovi Velemu se daří na hrad Grabštejn přilákat ty nejlepší
ze svých kolegů. Přirozeným vrcholem a dárkem pro diváky i organizá-
tory bylo letošní uvedení Smetanovy Libuše. Hlavní role kněžny Libuše
se ujala Eva Urbanová. A kdo na koncertě byl, odcházel s výjimečným 
zážitkem.

Shrnout, co vše se benefičním koncertům podařilo, by vydalo na sa-
mostatnou přílohu. Jen v kapli byl zrestaurován renesanční rám obrazu,
varhany, troje dveře, byly vytvořeny volné kopie oltářních obrazů, skle-
něných váz, bylo nainstalováno osvětlení kaple. Počinem benefičních
koncertů je vnější osvětlení hradu, vrácení renesančních vlysů do fasády,
desky s vyobrazením panoramatu umístěné ve věži, zvon Smíření. Nej-
novějším výsledkem benefičního snažení je zakoupení renesanční pos-
tele do hradního interiéru a pořízení repliky původního altánu před 
hradem.

K benefičním koncertům patří také výstavy. Letos v galerii sv. Barbory
vystavuje svá díla Jaroslav Šerých. Luděk Vele nezapomíná ani na své ko-
legy. Společně s Klubem angažovaných nestraníků se stal iniciátorem
udílení ceny pro umělce, kteří již nejsou aktivní a často žijí v ústraní. Le-
tos cenu Eduarda Hakena převzal Jan Malík, v letech 1953–1987 člen di-
vadla F. X. Šaldy.

Za benefičními koncerty stojí celý tým lidí a také řada pravidelných
dárců. Hlavní osobou, která uvádí věci do pohybu, je ale Luděk Vele. Při
příležitosti jubilejního XX. benefičního koncertu mu předal starosta
města Hrádku nad Nisou cenu pro osobnost města. Cena byla spojena
se symbolickým klíčem. „Vzhledem k tomu, že Hrádek nemá hradby ani
bránu, pasuje tento klíč ke kanceláři starosty i k jiné kanceláři, ve které
budu kdy sedět,“ řekl při předávání starosta Hrádku nad Nisou Martin
Půta. Součástí ocenění byla i láhev 20 let starého portského, které po-
dobně jako benefiční koncerty před dvaceti lety teprve začalo zrát.

Tečku za benefičním koncertem obstarala korunovace Luďka Veleho.
Od obce Chotyně dostal žezlo a titul Král benefičních koncertů. Vlastní
korunovaci nemohl provést nikdo jiný než kněžna Libuše – Eva Urba-
nová.

Přejeme benefičním koncertům další úspěšné roky a hodně viditel-
ných výsledků benefičního snažení. V. Štrupl
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Ke končícímu létu nerozlučně patří městské slavnosti a Bartolomějská
pouť. A pravidelně aspoň nějaký déšť, který zasáhne do programu. Le-
tos tomu bylo jinak: déšť přišel vždy až v noci při úklidu po posledním
účinkujícím. Nejen na náměstí, ale i na dalších místech, kde se celý pro-
gram konal, bylo plno. Není se proto co divit, že únava byla v neděli vi-
dět nejen na pořadatelích, ale i na divácích, kteří nevynechali ani jeden
den slavností. 

Hvězdní hosté, ať už rockový Kamil Střihavka s legendou české kytary
Michalem Pavlíčkem, nebo nedělní Petra Janů a ohňostroj kompono-
vaný na Verdiho hudbu, dokázali zcela zaplnit náměstí. Rušno pod pó-
diem bylo i při všech vystoupeních hrádeckých uskupení. Asi málokdo
dokázal navštívit i výstavu v chrámu Pokoje, hasiče při dni otevřených

dveří s ukázkami zásahů, závod ve speedtrialu, výstavu v domě chova-
telů, scénu u Dělnického domu, kočovné muzeum strašidel v DK Beseda
a lunaparky na hasičské louce. 

Připomenout je potřeba i to, proč se pouť jmenuje Bartolomějská:
svátek patrona kostela a města sv. Bartoloměje připadá na 24. června.
Letošní poutní mše byla ještě slavnostnější než jindy: doprovázely ji
sbory z Hrádku a Žitavy s chrámovým orchestrem. A hned po mši byla
veřejnosti představena další opravená památka – křížek na Dlouhé mezi.

Městské slavnosti v podobném rozsahu by nebylo možné uspořádat
bez podpory mnoha sponzorů a jednotlivců, kterým patří zasloužené
poděkování. 

Ohlédnutí za mûstsk˘mi slavnostmi a poutí
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Ostrov Ïivota pfiipravuje
druh˘ benefiãní koncert! 

Po úspěšném benefičním koncertu, který proběhl v květnu, připravuje
Občanské sdružení Hrádek nad Nisou – Ostrov života další akci. Bude jí
opět koncert, který je naplánovaný na pátek 14. září. Na podporu vážně
nemocných spoluobčanů Hrádecka zahrají a zazpívají kapely Těla, Swal-
low This, Apettyt a Torzo. V bohatém programu nebudou chybět krátká
vystoupení místních spolků a svou exhibici předvede také úspěšný hrá-
decký sportovec Honza Sladký, který se věnuje freestylu na kole. Výtěžek
z celé akce jako tradičně poputuje na konto sdružení. 

První benefiční koncert proběhl 19. května letošního roku a byl záro-
veň první akcí našeho sdružení, na které jsme celý projekt představili 
veřejnosti. Podpořit dobrou věc přišlo několik stovek lidí a podařilo se
vybrat víc jak 34 tisíc korun. Na koncert navázala prodejní výstava foto-
grafií na Městském úřadě, kterou jsme připravili ve spolupráci s Bránou
Trojzemí. 

Vybrané peníze v tuto chvíli už pomáhají čtyřem lidem z Hrádku 
a okolí, kteří od našeho sdružení dostali příspěvek na nutriční výživu,
naslouchátko nebo nepostradatelné léky.

Za pomoci místních lékařek máme vytipovaných několik dalších paci-
entů. V současnosti se řeší, jaký způsob pomoci je právě pro ně nej -
vhodnější. 

Druhý benefiční koncert pro Ostrov života proběhne v pátek 14. září
2012 od 16 hodin na hasičské louce v Hrádku nad Nisou. Naplánovaný
je bohatý program a stejně jako při prvním koncertu bude možné 
zakoupit různé rukodělné předměty, které pro naše sdružení vyrobili
hrádečtí občané. 

Za spolupráci na přípravě koncertu děkujeme městu Hrádek nad Ni-
sou a multifunkčnímu centru Brána Trojzemí a všechny srdečně zveme!

Občanské sdružení Hrádek nad Nisou – Ostrov života je nezávislá 
iniciativa několika občanů našeho města. Jeho cílem je získávání finanč-
ních prostředků, díky kterým může poskytnout vážně nemocným spolu-
občanům pomoc podle jejich konkrétních potřeb. 

Sdružení pořádá různé kulturní a sportovní akce a jiné projekty, kte-
rými se zároveň snaží na problematiku vážného onemocnění upozornit
širokou veřejnost a připomenout důležitost vzájemné pomoci. Peníze
získané z těchto akcí věnuje na nákup ortopedických pomůcek, hygi-
enických potřeb, drobných předmětů k vybavení domácnosti a jiných,
které nehradí pojišťovny a které mohou významně přispět k vylepšení 
fyzického i psychického stavu pacientů. Tuto pomoc realizuje ve spolu-
práci s místními obvodními lékařkami, které se denně ve svých ordina-
cích s těmito pacienty a jejich problémy setkávají. Právě u nich je také
možné o pomoc požádat. Věra Baumgartnerová

V˘stava umûlcÛ z Trojzemí 
Hudbou, obrazy, keramikou i dřevořezbami se v Hrádku pre-
zentovali umělci z Trojzemí.
Po tři dny měli obyvatelé i návštěvníci Hrádku možnost zhlédnout umě-
lecká díla, která v chrámu Pokoje v Hrádku nad Nisou prezentovali
umělci z Trojzemí.

Nejrozsáhlejší část výstavy tvořilo dílo polského malíře a kaligrafa 
z Bogatynie Adama Kusziaka, který díky rozmanitosti stylů zaujal různo-
rodé publikum. 

Jeho velkoplošné obrazy doplnila romanticky laděná díla Evy Štru-
plové a menší obrázky míst v Hrádku a okolí od Marie Novotné, která
zde zachytila i novou podobu Hrádeckého náměstí. Obě malířky žijí 
v Hrádku, a tak věříme, že nám i v budoucnosti předvedou svá další díla
při obdobných akcích.

S velkým zájmem se setkala i zahradní keramika manželů Bohuslavy
a Ivana Jelínkových z Liberce. A v neposlední řadě do lipového dřeva 
vyřezané výjevy z českých pověstí a další motivy od Pavla Bergmana 
z Hejnic. 

Bannery, které poskytly základní informace o tom, jak se ve středo-
věku vařilo pivo, ukázaly nejen mezinárodní spolupráci v oblasti histo-
rie, ale byly i upoutávkou na rozsáhlejší výstavy na toto téma, která se 
v lednu a únoru uskuteční v Bráně Trojzemí v Hrádku nad Nisou, a to
včetně trojrozměrných exponátů ze tří zemí a ochutnávky regionálních
produktů. 

Výstavu zarámovala varhanní hudba v podání studentky hudby Petry
Machkové a na podiu se poté hrádeckému i přespolnímu publiku před-
stavila polská amatérská skupina z Bogatynie AMBARAS.

Jak polská skupina, tak i malíř velice úzce spolupracují s klubem Bez
bariér, který se věnuje aktivní činnosti lidí s handicapem. Společně 
s tímto klubem připravujeme i další umělecky zaměřené setkání, a sice
Festival umělecké tvorby osob s handicapem, který začíná v pondělí 
8. 10. 2012 od 15 hodin v polské Bogatyni.

Přehlídka tvorby umělců z Trojzemí proběhla v rámci projektu Minu-
lost a budoucnost regionu Trojzemí, který je podpořen z FMP CZ-PL eu-
roregionu Nisa, a na jeho přípravě se podílely sekretariáty svazku měst
Malý trojúhelník z Hrádku a Bogatyni ve spolupráci s klubem Bez bariér
a zmocněnkyní pro rovné šance města Zittau.

ThMgr. Hedvika Zimmermannová

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální
rozvoj prostřednictvím euroregionu NISA.
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Den vãely
Den včely, akce, která je určená především rodinám s dětmi, které si mo-
hou tradičně vytvořit v mobilních dílničkách a soutěžních stanovištích
spoustu zajímavých věcí, tentokrát na téma včely, se koná 15. 9. 2012 od
10 do 17 hodin na hasičské louce.

Program je pořádán občanským sdružením Společnost pro Lužické
hory v rámci projektu Fascinující svět včel a hmyzu – ekologická vý-
chova, osvěta, praktická opatření a je již poněkolikáté součástí hrádec-
kých Dožínek.

Děti a jejich rodiče si mohou kupříkladu vytvořit medovou včelku
Máju, přesvědčit se, jak musí být včelička pilná, aby nasbírala dostatek
pylu a další podobné zajímavosti týkající se života včel v přírodě. Pro
mlsné jazýčky zde bude možnost k zakoupení či jen ochutnání pravého
českého medu. 

polečenskápolečenská
rubrikarubrika
Životní výročí

Občanům, kteří v měsících červenci a srpnu 2012 
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme

70 let Vlasta Malá, Rudolf Říha,
Monika Hoffmanová, Elfriede Kořínková 

80 let Arthur Maryška, Ladislav Hradecký,
Jaroslava Etrychová 

81 let Helmut Peuker, Josef Vaverka,
Liduška Dušková, Júlia Brtková 

82 let Anna Martincová, Marie Skalická 
83 let Miloš Viehmann, Ludmila Hofmanová,

Anna Nýdrlová 
85 let Josef Jiránek, Vlasta Šrajerová 
87 let Jiřina Kalfeřtová, Gertruda Koťátková,

Marie Heislerová
88 let Josef Kordík, Margit Řežábová 
89 let Marie Košťáková
90 let Jarmila Dušková
95 let Marie Jermanová

Marie Zimová, matrikářka

PovodeÀ pfiipomíná 
nûkolikacentov˘ kámen

Dne 7. srpna uplynuly dva roky od ničivých povodní. V Hrádku nad 
Nisou je bude do budoucna připomínat kámen, který byl postaven 
u mostu přes Lužickou Nisu. V místech, kde stál dům č. p. 1, který mu-
sel být několik dnů po povodních stržen, je na betonovém podstavci
usazen pětiboký hranol, jehož horní stěna se nachází přesně ve výšce
hladiny řeky při kulminaci 7. srpna 2010 odpoledne. Na kameni je umís-
těna pamětní tabulka s vysvětlením.

Kámen byl odhalen 7. srpna přesně ve 12 hodin za zvuku sirén, které
před dvěma lety vyhlašovaly 3. povodňový stupeň.

Nûkolika slovy
— Volby do Osadního výboru Václavice proběhnou zároveň s volbami do

krajských zastupitelstev, tedy v termínu 12. a 13. října 2012.
— V termínu od 17. do 27. září bude zavřená městská knihovna z důvodu

dovolené.
— Pro obyvatele části Nová Loučná, pro které je obtížná doprava na za-

řízení nových dokladů v souvislosti s pojmenováním ulic v této části
města, je připraven autobus, který je dopraví na Magistrát města Li-
berec. Autobus pojede v pátek 26. září a obyvatelé této lokality budou
úředníky obslouženi v době od 12 do 14 h. bez čekání – v tomto ter-
mínu je běžně sanitární den, a tedy zavřeno.

— V rámci promítání Kinematografu bratří Čadíků se vybíralo dobro -
volné vstupné ve prospěch Konta Bariéry. V Hrádku nad Nisou diváci
věnovali 8 509 Kč.

Rozpis termínÛ a lokalit 
pro vakcinaci psÛ proti vzteklinû

17. 9. 2012 Loučná (u Koruny) 15.00–15.30
Donín (u školy) 15.40 –16.00
Dolní Sedlo (u hostince) 16.10 –16.35
Horní Sedlo (točna autobusu) 16.40–16.50
Dolní Suchá (u školy) 17.00 –17.20
Chotyně 17.30

19. 9. 2012 Hrádek nad Nisou – park 15.00 –15.30
Václavice (u býv. Jednoty) 15.45 –16.00
Oldřichov na Hranicích (točna) 16.15 –17.00

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
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Projekt ekologické v˘chovy skonãil
Tříletý projekt Přeshraniční ekologická výchova v oblasti ochrany přírody
a trvale udržitelného rozvoje v Českosaském Švýcarsku, Hornolužickém
pohoří a Lužických horách spojující Českou republiku a Svobodný stát
Sasko byl realizován od 1. 4. 2009 do 30. 4. 2012. 

Financování výše uvedeného projektu bylo zajišťováno programem
Cíl3 z Evropské unie s podporou Libereckého kraje. Více o projektu a ak-
tivitách naleznete na www.spolecnostlh.cz.

Aktivity připravené a realizované v rámci projektu
Ekovýchovné vzdělávací programy pro MŠ – hravé a veselé poví-
dání s využitím rozličných pomůcek (přírodnin, zvířátek a kytiček…) 
k tématům přírody a tradic Lužických hor. Celkem 1 838 malých účast-
níků ve školkách od Frýdlantu přes Hrádek nad Nisou, Liberec, Jablonné
v Podještědí, Prácheň až po Turnov a Semily. 
Ekovýchovné programy pro ZŠ – přednášky přizpůsobené věku ško-
láků k tématům ochrany přírody a krajiny Lužických hor vždy s odbor-
ným českým či německým lektorem (pracovníci muzeí, Správy chráněné
krajinné oblasti Lužické hory a center ekologické výchovy, také myslivec,
rybář, včelař, jeskyňář, mykolog, chovatelka ovcí apod.). Do projektu
bylo zapojeno celkem 9 škol se 1 420 žáky od Hrádku nad Nisou přes Li-
berec a Jablonné v Podještědí až po Nový Bor. 
Přednášky a kurzy k ochraně životního prostředí a přírody –
Česko- německý program zahrnující přednášky na téma ochrany přírody
a krajiny Lužických hor s odbornými lektory (pracovníci Správy chrá-
něné krajinné oblasti Lužické hory a muzeí v České Lípě a Brně) a kurzy 
zamě řené na tradice a využití přírodnin. Dohromady 430 návštěvníků 
v Hrádku nad Nisou, Novém Boru a Jablonném v Podještědí. 
Workshopy pro pedagogy – 3 obsáhlé programy pracující s peda-
gogy mateřských a 1. stupně základních škol. Tématy byla prožitková 
a přírodní pedagogika, lesní mateřské školky a komunitní tvorba hracích
prvků. Seminářů k ekologické výchově se zúčastnilo 58 pedagogů.  
Přírodovědné exkurze pro dospělé – povětšinou pěší (také na kole,
autobusem nebo parní lokomotivou) výpravy do Lužických a Žitavských

hor s českým či německým odborným lektorem (pracovníci správy 
chráněné krajinné oblasti Lužické hory, také geolog, jeskyňář, botanik,
mykolog, historik…) za krásami a zajímavostmi okolní přírody. Celkem
477 účastníků.
Prožitkové exkurze pro rodiny s dětmi – nenáročné pěší výlety po
Lužických horách, které byly oživeny plněním různých úkolů, stopová-
ním tajemných bytostí z pověstí apod. 270 malých i velkých účastníků.
Ekodny pro rodiny s dětmi – dny plné zábavných i poučných dílni-
ček odrážejících trendy v ekologické výchově a zvyky Lužických hor tra-
dičně připravované každé září pro Jablonné v Podještědí a Hrádek nad
Nisou. Malý dárek v podobě sladkostí, publikací nebo vlastního výrobku
si odneslo 1 061 návštěvníků. 
Putovní výstava Perly Lužických hor – prvním představením 
výstavy prezentující známé i méně známé lokality Chráněné krajinné
oblasti Lužické hory se stalo Centrum ochrany přírody Hornolužická 
pahorkatina v Neukirchu. Dále byla výstava představována veřejnosti 
v galeriích, informačních centrech apod. Celkem si ji prohlédlo 6 458 osob
v průběhu 3 let.   

Rádi bychom jménem Společnosti pro Lužické hory poděkovali pra-
covníkům Správy chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Domovu dětí
a mládeže Drak, Multifunkčnímu centru Trojzemí a zastupitelům města
Hrádek nad Nisou. Za výbornou spolupráci děkujeme lektorům a všem,
kteří se na projektu podíleli. Velmi si vážíme možnosti čerpat prostředky
Evropské unie – Program Cíl 3/ Ziel 3 a zejména oceňujeme finanční
podporu Libereckého kraje, díky které mohl být projekt úspěšně zreali-
zován. Ing. Tereza Kaiserová Holubcová

Nabídka jazykov˘ch kurzÛ na Z· Lidická

Německý jazyk
Kurzy pro všechny stupně pokročilosti 
– od úplných začátečníků až po velmi pokročilé němčináře
– důraz na konverzaci a praktické využití jazyka
Nebojme se státní maturity
– příprava k maturitní zkoušce z Nj, opakování a procvičování mluvnice
– konverzace na maturitní témata
Business Deutsch
– možnost podnikových kurzů se zaměřením na obchodní němčinu (ko-

respondence, telefonování, obchodní jednání, společenská konverzace)
Anglický jazyk
Už vím jak
– pro rodiče dětí, kteří nemají základy angličtiny, a přesto by rádi svým

ratolestem pomohli s domácí přípravou
Konverzace v Aj
– kurz nejenom pro tzv. falešné začátečníky 
Francouzský jazyk
Začínáme s francouzštinou
– pro všechny, kteří chtějí objevit půvab jednoho z nejkrásnějších svě-

tových jazyků
Důležité informace
– kurzy ve všech jazycích probíhají zábavnou formou bez zbytečného

„biflování“ gramatických pouček, ačkoli někdy se jim zcela vyhnout
nemůžeme 

– malý počet posluchačů ve skupině 
– školní rok rozdělen do „trimestrů“ (vždy 10 bloků po 90 minutách,

celkem 20 x 45 minut)
– cena 1 500 Kč
Na podzimní trimestr, který začíná koncem září, se můžete přihlásit buď
v sekretariátu školy, nebo na e-mailových adresách, popř. tel číslech jed-
notlivých lektorů:
francouzština – Alena Šindelářová
angličtina – Dagmar Kasalová
němčina – Eva Kolmanová kolmeva@seznam.cz, tel. 485 140 618

Byt k pronajmutí
Dlouhodobě pronajmu krásný nový byt 1+kk v novém cihlovém domě v Hrádku nad Nisou. 
Byt je vybaven luxusní kuchyňskou linkou se spotřebiči, osvětlením, termoventily, žaluziemi 

a připojením k internetu a má oplocenou předzahrádku s posezením. 

Nájem 5 000 Kč, služby cca 1 700 Kč, vratná kauce 10 tisíc. 

Volný od září. 

Info a prohlídka na tel.: 737 428 775.

Dne 21. července 2012 oslavili manželé
Dana a Karel Pokorný 

50 let společného života – zlatou svatbu. 
Hodně zdraví a štěstí do dalších let 

přeje nejbližší rodina.
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Tfii zemû, tfii disciplíny,
jeden závod pro v‰echny

Motto hrádeckého Auto Enge Triatlonu vystihuje podstatu celého zá-
vodu: utkávají se zde ryzí amatéři se závodníky, kteří mají úspěchy i na
mezinárodním poli, úplní začátečníci i sportovci, kteří mají na svém
kontě nesčetně podobných závodů. Neděle s triatlonem na Kristýně je
navíc sportovním odpolednem nejen pro dospělé, ale pro všechny vě-
kové kategorie. Letos se hrádecký obnovený triatlon konal již počtvrté.
Zúčastnilo se jej 258 závodníků, a to nejen ze tří sousedních zemí, ale
dokonce z USA, Španělska a Slovenska.

O tom, že se na triatlonu v Hrádku setkávají sportovci všech katego-
rií, svědčí letošní třetí pozice v kategorii žen: Michaela Procházková bez-
prostředně po doběhu do cíle hledala dech vsedě pod cílovou bránou,
ale krátce poté přiznala, že právě dokončila svůj první triatlon v životě. 

Hlavní kategorii mužů vyhrál Jan Francke, který si v cíli mohl dovolit 
i parádičku pro diváky v podobě kotoulu přes balík slámy a stojky v cíli.
Druhý skončil domácí Pavel Jindra, který do Hrádku přijel přesto, že měl
za sebou sobotní těžkou X-terru v Klínech.

K hrádeckému triatlonu podruhé pat-
řily závody podpořené Nadačním fon-
dem Albert. Úspěšný triatlonista Tomáš
Slavata přiváží kola a přil by, aby se přímo
na místě závodu mohli přihlásit i mladí
závodníci, kteří potřebné vybavení nemají.

Na závěr se v tombole losuje jeden z dětských účastníků, který obdrží
horské kolo Author. I letos byl, stejně jako vloni, vylosován nový majitel
kola z Hrádku nad Nisou. Vít Štrupl

Na ME seniorÛ se uká-
zala i olympijská vítûzka

Barbora ·potáková
V srpnu úspěšně ve městech Malého trojúhelníka a ve Zhořelci proběhlo
Mistrovství Evropy seniorů v lehké atletice. I když se leckomu zdál odhad
organizátorů o čtyřech tisícovkách účastníků přehnaný, byl bezmála
naplněn. V kategoriích od 35 do 100 let se utkalo 3 800 závodníků.

Mistrovství bylo zahájeno ve středu 15. srpna v Žitavě. Hrádek nad
Nisou se stal středem pozornosti o týden později. Na Žitavské ulici se ko-
naly závody v chůzi. Start byl zprvu ohrožen po ranní smršti, po které
museli pořadatelé uklízet nejen vozovku, ale také hledat stany daleko na
poli. Nicméně se vše díky úsilí pořadatelů stihlo připravit do deváté 
hodiny, kdy na start vyrazilo 101 závodících na trati 10 km. Na delší
20km trať se vydalo dokonce 165 závodníků.

Poslední disciplínou atletických mistrovství bývá většinou maraton.
Závod, na který se přihlásilo 255 sportovců, několik dokonce v kategorii
nad 80 let, odstartoval v sobotu v 8.30 u domu dětí Drak na Žitavské
ulici. Velká část odpoledne potom patřila vyhlášení výsledků maratonu
a také celkových výsledků mistrovství. Čeští sportovci vybojovali 59 me-
dailí, z toho 15 zlatých a 20 stříbrných. V pořadí soutěže národů obsa-
dili desátou příčku.

Část českých reprezen-
tantů z početné delegace
234 sportovců přijala pozvání vedení města do obřadní síně městského
úřadu a do Brány Trojzemí. Bez okázalé publicity a tím skoro bez po -
všimnutí pořadatelů přijela
do Žitavy také olympijská 
vítězka v hodu oštěpem Bar-
bora Špotáková. Poprvé si
zde vyzkoušela roli trenérky.
Mezi účastnicemi hodu
oště pem byla totiž i její 
maminka Ludmila, která sice
léta sportuje, ale oštěpu se
věnuje teprve dva roky.

Vít Štrupl
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Doprodej bytÛ z I. etapy developerského projektu 
ihned k nastûhování!

K okamÏitému nastûhování jsou k dispozici poslední 4 volné bytové jednotky 
z I. etapy projektu Nové Byty Hrádek nad Nisou. 

Pro více info a nezávaznou prohlídku volejte tel. 608 150 110
Vyberte a rezervujte si vãas svÛj vlastní byt ve II. etapû projektu cihlové novostavby v nezá-

plavové ãásti blízko centra mûsta s orientací na jiÏní stranu 
a s v˘hledem do krajiny.

Více na www.novebytyhradek.cz
Volejte 608 150 110
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