
Ve mûstû budou obnoveny dal‰í
aleje a parãíky

Zeleň je důležitým prvkem každého města. Péče o travnaté plochy, záhony, keře a stromy jsou jeho vi-
zitkou. Zatímco běžná údržba je hrazena z rozpočtu města, na větší zásahy se Hrádek nad Nisou snaží
využívat různých dotací, případně darovaných sazenic od různých organizací. Můžeme připomenout
dvě etapy obnovy dubové aleje na Žitavské ulici, městský park, park u Lidového domu, nové výsadby
v rámci revitalizace centra města, plochu Dolního náměstí, obnovu zeleně při revitalizaci obou sídlišť,
obnovu aleje na Uhelné, v Luční ulici, nejnověji park v Oldřichově. Nové aleje byly vysazeny v Doníně
a v Lidické ulici.

Jeden z větších projek -
tů obnovy zeleně čeká
měs to v nadcházejícím
období vegetačního kli -
du. Připravena je obnova
lipových alejí na hřbito-
vech na Liberecké ulici 
a v Doníně. Lípy, jejichž
stáří se pohybuje od 80
do 100 let, jsou již dožilé,
často nevzhledné, někte -
ré podle vyjádření den-
drologa i nebezpečné.
„Kácení stromů je vždy
částí obyvatel vnímáno 
s nelibostí. Obnovou alejí
na hřbitovech ale sledu-
jeme kromě bezpečnosti
především lepší vzhled
hřbitovů. Staré lípy bu-
dou káceny tak, aby neo-
hrozily hroby v jejich
blízkosti, pařezy budou

odfrézovány. Nahrazeny budou vzrostlými stromy s obvodem minimálně 16 cm. Navíc půjde o stromy,
které mají omezenou výšku vzrůstu, takže vzhled hřbitova by měl být zachován i v budoucnu,“
 vysvětluje starosta města Josef Horinka. K obnově lipových alejí se konal na jaře i den starosty, který
navštívila jedna obyvatelka města a projektu vyjádřila podporu. „Rozhodně nám nejde o prodej dřeva,
ale hlavně o vzhled hřbitova a bezpečnost lidí. Obnova lipových alejí je součástí dalších úprav, které
na hřbitově postupně probíhají,“ dodává starosta města. Na hřbitově v Doníně bude v rámci projektu
pokáceno 48 stromů a vysazeno 59 nových. Na hřbitově v Hrádku a podél příjezdové cesty bude po-
raženo 186 lip a vysazeno 190 kusů. Díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí získá město
z celkové předpokládané částky 3 130 726 Kč 75 %. Obnova lipových alejí přijde městský rozpočet na
780 tis. Kč.

V dalším období město plánuje prořezy a dosadby v dubových alejích v Lidické a Hartavské ulici,
obnovu parčíků na Zlaté výšině, v Doníně u autobusové zastávky, na Liberecké u garáží. Opět hodlá
využít dotací ze Státního fondu životního prostředí.

Další etapa obnovy čeká městský park, kde budou provedeny prořezy stromů a také kácení podle
vyjádření dendrologa. Vysazeny budou nové stromy a přibyde cesta od Azylu směrem k sokolovně.

Nejnovější alej vznikla v Lipové ulici, kde město využilo daru 30 sazenic lípy od Společnosti přátel
přírody Čmelák.

Po nové silnici aÏ
napfiesrok

To, čeho se řidiči obávali, se stalo realitou.
Nový úsek silnice z Bílého Kostela do
Hrádku bude otevřen až v příštím roce. Na
vině jsou nedokončené přeložky vedení
vysokého napětí. ČEZ je sice stihne udělat
letos v prosinci, ale v té době již nebude
možné dokončit povrchy. Řidiči se tak 
budou muset obrnit zvýšenou trpělivostí.

Na staré silnici z Bílého Kostela ke
Grabštejnu ani nemusí být sníh a led, pře-
sto se zde často odehrávají dopravní ne-
hody, které zablokují provoz i na několik
hodin. Ve zvýšené míře po té, co tudy po
otevření nové silnice do Polska projíždí
mnohem více nákladních aut. I v loňském
roce v zatáčkách často při sněžení uvízl
kamion a tak lze očekávat, že letos situace
nebude jednodušší.

Po nedávné nehodě kamionu s nákla-
dem uhlí u Grabštejna se sešlo vedení
města se zástupci Policie ČR a městskou
policií, aby dohodli jak postupovat v pří-
padě podobných situací. Dohodli umís-
tění dopravních značek na sjezdu do Bí-
lého Kostela, do Dolní Suché a Dolního
Sedla, které budou v případě nehody za-
kazovat vjezdu autům nad 7,5 tuny a do-
pravu odklánět přes Rumburk.

„Firma Eurovia navíc přislíbila rozšíření
krajnic podél staré silnice dosypáním pří-
kopů makadamem a prořez stromů, aby
se dosáhlo maximální propustnosti sil-
nice. Vysoutěžila také zimní údržbu úseku
z Bílého Kostela do Hrádku a chce garan-
tovat jeho sjízdnost“, dodává starosta
města Josef Horinka.

Vít Štrupl

V listopadovém čísle:
— Hrádecké osobnosti
— Hrádecký divadelní podzim
— Žákovské exkurze
— Program kina a kalendárium
— Příloha: Toulání časem…

O žitavském vodním umění II 

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 prosincového čísla je 20. 11. 2013. 
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 11. 12. 2013.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
18. schůze rady města
18. schůze rady města v roce 2013, konaná dne 2. října, se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila poskytnutí finančního příspěvku p. Milanu Slezákovi na za-

jištění nákladů spojených s účastí na ME mažoretek v Lillehameru 
v Norsku ve výši 7 800 Kč, který bude hrazen z grantového programu
města pro rok 2013 – rezerva

— schválila projektový záměr a podanou žádost o dotaci na projekt Sa-
nace objektu hasičské zbrojnice v Hrádku nad Nisou do Dotačního
fondu Libereckého kraje, podprogramu 1.1 Podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje

— schválila podanou žádost o poskytnutí podpory na akci Celníci a pa-
šeráci v Trojzemí do Fondu malých projektů Ziel 3/Cíl 3 pro podporu
přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi Svobodným státem Sasko 
a Českou republikou

— schválila zadat veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Čtvercový
altán na hřišti v Dolním Sedle zhotoviteli Petr Miler – truhlářství za na-
bídkovou cenu 45 000 Kč bez DPH

— schválila vypsání výběrového řízení na opravu střešní krytiny a klem-
pířských prvků na objektu ZŠ Lidická, č. p. 325, Školní ul., Hrádek nad
Nisou

— schválila nepoužití směrnice rady města o zadávání veřejných zakázek
pro výběr stavebních prací na zakázce Hasičská zbrojnice – chemická
podřezávka z důvodu požadování a obdržení specializovaných nabí-
dek na stavební práce a zachování provozuschopnosti dobrovolných
hasičů. Schválila cenovou nabídku firmy Roman Blusk za celkovou cenu
159 670 Kč bez DPH, která je vítěznou cenou z obdržených nabídek na
tuto zakázku.

— vzala na vědomí návrh řešení havarijní situace kotelny objektu v ulici
Gen. Svobody č. p. 67 (Azyl). Schválila provedení stavebních úprav 
(tj. likvidace starého zařízení a příprava pro nové zařízení) kotelny 
v objektu č. p. 67 v odhadované výši max. do 50 000 Kč bez DPH. 
Schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 21 – ko-
telna za účelem zajištění dodávky tepla a teplé vody do objektu spo-
lečnosti H-therma, a. s., za podmínek pronájmu na dobu určitou 3 roky,
měsíční nájemné 55 Kč bez DPH za 1m2 a zároveň schválila umístění
 zařízení objektové předávací stanice v tomto prostoru, které je pro 
daný účel potřebné. Schválila uzavření kupní smlouvy s firmou 
H-therma, a. s., na dodávku tepelné energie pro vytápění a teplou vodu
do objektu na dobu určitou 3 let za nepoužití směrnice rady města 
o zadávání veřejných zakázek z důvodů, že celková předpokládaná výše
kupní ceny činí cca 900 000 Kč vč. DPH a jedná se o veřejnou zakázku
malého rozsahu, dále potřebnosti řešení havarijní situace před zimním
obdobím, upřednostnění technologie dle platného rozvojového do-
kumentu města a výhodnosti podmínek zřízení napojení centrálního
zdroje tepla a zařízení objektové „směšovací“ stanice a výhodnosti
podmínek pro dodávku tepla za cenu místně a časově výhodnou 
a obvyklou.

19. schůze rady města
19. schůze rady města v roce 2013, konaná dne 16. října, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— po projednání schválila převod částky 6 900 Kč z rozpočtu OV Václavice

do rozpočtu Hasiči Václavice na úhradu UV lampy v objektu hasičské
zbrojnice ve Václavicích

— vzala na vědomí předloženou nabídku Ing. Lukáše Lánského – projek-
tové a grantové poradenství na zpracování a podání žádosti o dotaci na
projektový záměr města Hrádek nad Nisou pod názvem Revitalizace
městských parků – Zlatá výšina, Donín, Horní sídliště za celkovou cenu
40 000 Kč 

— schválila podání žádosti o dotaci na tento projektový záměr do Operač-
ního programu životní prostředí v rámci prioritní osy 6, oblast podpory
6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny

— schválila poskytnutí příspěvku ve výši 48 400 Kč z rozpočtu grantového
programu města na částečnou úhradu regenerace trávníku na fotbalo-
vém hřišti organizaci TJ Slovan Hrádek nad Nisou

— revokovala usnesení Hasičská zbrojnice – chemická podřezávka z důvo -
du přípravy zpracování projektové dokumentace včetně energetického

auditu a případně podání žádosti do Operačního programu životního
prostředí

— vzala na vědomí informaci o proběhlé aukci na dodávku plynu na Čes-
komoravské komoditní burze Kladno dne 19. 9. 2013. Vítěz tendru pro
dodávku plynu pro rok 2014 je EP Energy Trading, a. s., s dosaženou 
cenou za odebraný zemní plyn (komoditu) ve výši 710 Kč/MWh bez DPH.

— schválila vyhlášení sběrové soutěže pro základní a mateřské školy pro
rok 2013/2014 s tím, že odměněny budou čtyři nejlepší třídy mateřských
škol, pět nejlepších tříd základních škol, pět nejlepších jednotlivců 
základních škol z celého města sbírající všechny komodity a dále pak tři
nejlepší jednotlivci základních škol v jednotlivých komoditách. Sbírané
komodity papír, Tetra Pack, PETlahve.

— schválila záměr ponechání stávajících nádob na využitelné složky 
komunálního odpadu v majetku firmy Severočeské komunální služby,
s. r. o., bez účtování nájemného městu Hrádek nad Nisou za podmínky,
že na tyto nádoby bude poskytován běžný servis, včetně dodání nádoby
nové v případě odcizení či vandalismu.

8. mimořádná schůze rady města
8. mimořádná schůze rady města v roce 2013, konaná dne 23. října, se 
zabývala těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí předložený návrh úpravy nouzového nocoviště v ob-

jektu města č. p. 278 – Cihelna ve výši 20 700 Kč včetně DPH, jež bude
financována z kapitoly Sboru pro občanské záležitosti rozpočtu města

— vzala na vědomí cenovou nabídku firmy Elstav JK, s. r. o., na nutnou
 výměnu vedení veřejného osvětlení a montáže světelných bodů při
 současně realizované akci firmy ČEZ v Doníně. Schválila nepoužití
 směrnice rady města o zadávání veřejných zakázek z důvodů časové
 potřebnosti a výhodnosti nabídky od firmy provádějící práce na sou-
časně realizované akci firmy ČEZ. Schválila uzavření smlouvy o dílo za
celkovou cenu 683 100 Kč včetně DPH, splatnou z rozpočtu města 2014
(ve dvou splátkách v měsíci II a IV/2014).

— vzala na vědomí cenovou nabídku firmy Artechnic-Schréder, a. s., a firmy
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. s r. o., na dodávku svítidel a elektrozařízení
(rozvaděč pro měření a ovládání veřejného osvětlení)

— schválila nepoužití směrnice rady města o zadávání veřejných zakázek 
z důvodů výhodnosti nabídky při oslovení přímých výrobců zařízení 
a časové potřebnosti při pracích na současně realizované akci firmy ČEZ

— schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Artechnic-Schréder, a. s., na
dodávku 65 ks svítidel včetně příslušenství za celkovou cenu 178 387 Kč
včetně DPH a smlouvy o dílo s firmou ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. 
s r. o., na rozvaděč pro měření a ovládání veřejného osvětlení za celko-
vou cenu 24 395,55 Kč včetně DPH

— schválila předloženou cenovou nabídku na vypracování projektové
 dokumentace pro realizaci stavby s názvem Revitalizace zahrad MŠ –
Hrádek nad Nisou od Ing. arch. Jitky Skalické, Jablonec nad Nisou, za
celkovou cenu 28 000 Kč

— schválila vítězné pořadí uchazečů v souladu s posouzením hodnoticí
 komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Čištění odpad-
ních vod – Oldřichov na Hranicích (CZ) – Kopaczów (PL), Projektová
dokumentace ve stupni DSP a ZDS a rozhodla o přidělení veřejné 
zakázky malého rozsahu vítěznému uchazeči firmě TEREN DESIGN, s. r. o.,
Teplice, za celkovou nabídkovou cenu 440 440 Kč vč. DPH.

20. schůze rady města
20. schůze rady města v roce 2013, konaná dne 30. října, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí registraci akce Čištění odpadních vod Kopaczów –

Oldřichov na Hranicích a akce Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou –
hraniční přechod do Polska do fondu mikroprojektů euroregionu Nisa 
v rámci podpory přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi Českou 
republikou a Polskem

— vzala na vědomí, že v tomto funkčním období dochází v ZŠ Lidická ke
změně ve školské radě, v části zástupců pedagogických pracovníků, a to
tak, že na místo Mgr. Věry Týřové nastupuje Bc. Alena Šindelářová

— souhlasila s výsledkem výběru dodavatele auta pro pečovatelskou službu
a uložila ředitelce Pečovatelské služby Hrádek nad Nisou, paní Mgr. Šárce
Jeníčkové, provést všechny úkony k zajištění nákupu nového osobního
užitkového automobilu, tedy zajistit odkup starého vozu v majetku pe-
čovatelské služby, zajistit financování nového vozu Renault Kangoo 1,6
pořizovaného od firmy AUTO KOUTEK, s. r. o. 

— souhlasila s převodem majetku pořízeného v rámci projektu Hřebenovka
z majetku Libereckého kraje do vlastnictví města Hrádek nad Nisou.
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Ze zasedání zastupitelstva mûsta
9. zasedání zastupitelstva města
9. zastupitelstva města v roce 2013 konané dne 23. října, se zabývalo 
těmito záležitostmi:
— schválilo prodej vodohospodářského díla Hrádek nad Nisou – Na Pří-

kopech – vodovod a kanalizace pro 4RD firmě Severočeská vodáren-
ská společnost za celkovou kupní cenu 94 500 Kč

— schválilo přijetí dotace od Česko-německého fondu budoucnosti na
projekt Zvyky a tradice v regionu Trojzemí ve výši 2 000 eur

— vzalo na vědomí stav účtu fondu rozvoje města ke dni 14. 10. 2013 
v částce 4 438 084,74 Kč. 

— schválilo žádost finančního odboru o zapůjčení volných finančních
prostředků z účtu fondu rozvoje města v celkové maximální výši 
1 250 000 Kč na běžný účet města Hrádek nad Nisou s termínem 
vrácení této částky na účet FRM v průběhu roku 2014, po obdržení 
dotace na povodňový sklad.

Mûsto na plynu u‰etfií 
stovky tisíc

Město Hrádek nad Nisou se ve spolupráci se statutárním městem Li -
berec zúčastnilo aukce na dodávku zemního plynu pro rok 2014. Vítězný
dodavatel nabídl cenu 710 Kč bez DPH za megawatthodinu energie. 
V letošním roce město přitom platilo 1 035 Kč bez DPH za megawatt -
hodinu. Při spotřebě města, která se pohybuje kolem 1 100 MWh, se
bude roční úspora po započítání DPH pohybovat okolo 450 tis. Kč.

Vedení města Hrádek nad Nisou si spolupráce s Libercem velmi váží.
Kromě společného postupu při dražbě dodavatele plynu je potřeba
 zmínit spolupráci při založení detašovaného pracoviště ZUŠ Liberec 
v Hrádku nebo z poslední doby vstřícnost při vyřízení žádostí o nový 
občanský průkaz přímo v Hrádku.

Podûkování 
za reprezentaci mûsta

Říjnové zasedání zastupitelstva města začalo netradičně poděkováním
čtyřem mladým osobnostem, které v poslední době reprezentovaly
město Hrádek nad Nisou.

Adéla Horáčková a Michaela Vodhánělová se úspěšně zúčastnily vý-
tvarných soutěží. Adéla přivezla čestné uznání z Tábora ze soutěže Exli-
bris 2013, Míša ocenění za 1. místo ve výtvarné soutěži k mezinárod-
nímu dni zvířat.

V říjnu proběhlo v norském Lillehammeru Mistrovství Evropy mažo-
retek. Dvojice Veronika Bartůňková a Vojtěch Slezák na něm vybojovala
čtvrté místo. Vojta Slezák navíc jako součást českého národního týmu
přivezl druhé místo v disciplíně Exhibition Corp Junior.

Gratulujeme!

V Sokolské se chodí po novém
Přesto, že se do oprav chodníků a komunikací ve městě investují nemalé
prostředky, stále je dost míst, která potřebují opravu. Jedním z nich byl
i chodník v Sokolské ulici s popraskaným a nevzhledným asfaltem.
Město využilo starší zámkovou dlažbu z předchozích staveb a nechalo
chodník opravit. 

Pokračovat se bude opravou propadlých a poškozených úseků chod-
níků na Liberecké ulici, v Doníně u bývalého Dunaje, v Oldřichovské 
a Husově ulici.

S pomocí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury chystá
město opravu chodníků po pravé straně Liberecké ulice v úseku po res-
tauraci Barandov a podél ulice Generála Svobody.

Vyhlídka na místû 
Ovãího mostu

Mnozí obyvatelé města dosud vzpomínají na Ovčí most, který spojoval
Donín s Hrádkem nad Nisou místo dnešního betonového mostu u Děl-
nického domu. Na obou březích je dodnes patrné, že zde most ještě
před půlstoletím stával. V souvislosti s úpravou břehů Nisy vzniklo po
dohodě se zhotovitelem stavby na levém břehu odpočinkové místo s vy-
hlídkou na řeku.

Vyhrajte snídani pfiímo 
v âRo SEVER

Celý listopad s námi hrajte o snídaně podle vašeho gusta přímo v roz-
hlase. Podíváte se, jak to u nás vypadá, pozdravíte po éteru vaše
známé a hlavně můžete říct váš názor na naše vysílání. Poslouchejte
každé všední ráno Český rozhlas SEVER a vždy mezi šestou až půl 
osmou se zapojte formou sms do naší soutěže. Hádáme pojmy z roz-
hlasové hantýrky. Vždy v pátek vybereme jednoho soutěžícího 
z daného týdne, a ten si to u nás užije v plné parádě. Český rozhlas
SEVER vysílá z liberecké redakce a připravuje pro vás denně od 
5 hodin čerstvé zprávy z Liberecka, Jablonecka, Frýdlantska a Česko-
lipska. Nalaďte si nás, s námi jste v obraze. V Liberci vysíláme na
91,3 FM. Každé všední ráno se na vás těší dobře naladěný a svěží
Honza Žíla nebo Tomáš Beneš. Hezký podzim s ČRo SEVER.
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V Oldfiichovû byl pfiedán 
revitalizovan˘ park

Prosvětlený park s obnovenými cestami a rozšířeným dětským hřištěm
byl předán do užívání 24. října v Oldřichově na Hranicích. Kácení pře -
rostlých dřevin nesli někteří obyvatelé s nelibostí, což je pochopitelné,
protože často stáli u jejich sázení. Pozemek pod nepravidelně udržova-
ným parkem město před lety odkoupilo od Pískoven Hrádek. Vykácené
dřeviny byly nahrazeny javory, okrasnými višněmi a dvěma keřovými
 záhony.

·kolní sbûrová soutûÏ 
probíhá i letos

Jako už několik let nazpět, i letos vedení města vyhlásilo soutěž školních
kolektivů i jednotlivců ve sběru tříděného odpadu. Sbírat se budou
stejné komodity jako v letech předešlých, a to papír, pet láhve a Tetra
Pack. Děti z mateřských škol budou soutěžit jako kolektivy. Na konci
školního roku budou jednotlivé školky dle umístění odměněny šekem 
v hodnotě od jednoho do čtyř tisíc korun. Stejně tak bude vyhodnoceno
i pět nejlepších tříd ze všech hrádeckých škol. Navíc ale ještě budou děti
ze škol hodnoceny v kategorii jednotlivců, kde pět nejlepších, kteří 
sbírají všechny vyhlášené komodity a současně tři nejlepší sběrači za
každou komoditu, budou odměněni věcnými cenami.

Lampiónov˘ prÛvod 
na sv. Martina

Advent se nezadržitelně blíží. Hrádecké Cestě za hvězdou předchází
lampiónový průvod vedený rytířem Martinem na bílém koni. V prů-
vodu, který 11. listopadu do ulic vyrazil již potřinácté, šlo přes dvě stě
děti s lampióny, které probarvily ulice v centru města a městský park. 
V cíli u radnice je čekala sladká odměna. Na slavnosti se podílela Brána
Trojzemí, DDM Drak a hrádecká husitská farnost. 

Cesta za hvězdou začne opět první adventní neděli, která letos při-
padá na 1. prosince. Adventní minitrh se pomalu stává tradicí. Letos jej
hudebně doprovodí jindřichohradecká vokální skupina X-tet, která 
potom s dětmi z hrádeckých školek zazpívá tři koledy. Pokračovat bude
o týden později Hvězdou pro Mikuláše. 12. prosince začne výstava 
vánočních stromků v Chrámu Pokoje a výstava adventních kalendářů,
vánočních ozdob a betlémů v Bráně Trojzemí. Světlo z Betléma si letos
budete moci z kostela sv. Bartoloměje odnést už 21. prosince.

Pfiipomínka 
Dne váleãn˘ch veteránÛ
V Hrádku nad Nisou si spolu s vojáky z grabštejnské posádky připo-

mínáme Den válečných veteránů každoročně u pomníku Obětem válek
ve Školní ulici a u pomníků obětí z první i druhé světové války na hřbi-
tově na Liberecké ulici. V Hrádku se již jedná o pořádně dlouhou tradici.
Poprvé byly oběti všech válek uctěny v roce 1999. V České republice se
přitom tento významný den připomíná až od roku 2001.

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

Aniãku mÛÏete podpofiit 
do konce listopadu

Sběr víček pro nemocnou Aničku se zatím chýlí k závěru. Pokud tedy
ještě máte doma svou „sbírku“, odevzdejte ji do konce listopadu
buďto do informačního centra Brána Trojzemí na Horním náměstí,
nebo přímo do sběrného dvora na Žitavské ulici. Z Hrádku nad Nisou
bylo zatím v polovině července předáno 350 kg víček.



V den státního svátku pfievzaly ocenûní
ãtyfii osobnosti mûsta

511. ãíslo, listopad 2013

Od roku 2005 se v Hrádku nad Nisou při příležitosti státního svátku při-
pomínajícího vznik samostatného Československa udělují ocenění
města za dlouholetou činnost pro město a jeho obyvatele. V minulosti
tak ocenění převzali například P. Tomáš Genrt za dlouholetou práci 
v místní katolické farnosti, Helmut Řeháček za aktivity v oblasti po-
žární ochrany a dalších 13 osobností. Mezi oceněnými byly po povod-
ních v roce 2010 i dobrovolné hasičské jednotky z Hrádku, Dolního 
Sedla a Václavic a Veterinární základna Grabštejn.

V letošním roce převzaly ocenění další čtyři osobnosti města: Jaroslav
Čarnogurský, bývalý starosta města a dlouholetý předseda sportovního
oddílu Slovan, Petr Mayer za svou fotografickou činnost a propagaci
města, Jan Sladký, režisér hrádeckého divadelního spolku Vojan, a Jiří
Zárybnický především za své aktivity v místním horolezeckém klubu.

Předání ocenění proběhlo na městském úřadě v den státního svátku
28. října. 

Jaroslav Čarnogurský byl prvním porevolučním starostou města 
v roce 1990, byť se tehdy funkce ještě nazývala předseda místního 
národního výboru. Do Hrádku nad Nisou se přistěhoval v roce 1970. Od
té doby hrál aktivně kopanou za B-tým hrádeckého Slovanu, poté byl
dlouholetým trenérem oddílů mládeže. Od roku 1990 je předsedou 
Tělovýchovné jednoty Slovan Hrádek nad Nisou.
Věnoval se rovněž hrádeckým skautům, jako člen hrádecké katolické far-
nosti se aktivně podílel na opravách hrádeckého kostela sv. Bartoloměje.
15 let byl členem zastupitelstva města.

Petr Mayer je v Hrádku, ale nejen v Hrádku, znám hlavně díky svým 
fotografiím. Fotografuje od svých 20 let. Učarovala mu především kra-
jina Jizerských hor, kde vzniká většina jeho fotografií. Fotografuje ale 

i v Lu žických horách a Českosaském Švýcarsku. Své fotografie mnoho-
krát vystavoval samostatně i ve spolupráci s kolegy fotografy nebo
 například s Janem Dvořákem, pěstitelem jiřinek. Petr Mayer ocenění
 dostal za jeho fotografickou činnost a propagaci města. Letos se dožil
významného životního jubilea 75 let, při té příležitosti samostatně
 vystavoval v hrádecké Bráně Trojzemí.

Jan Sladký se intenzivně věnuje divadlu. Od roku 1978 je členem hrá-
deckého divadelního souboru Vojan. Od roku 1983 vznikají divadelní in-
scenace Vojanu pod jeho režijním vedením, do dnešního dne jich je asi
20. Největší úspěch zaznamenala hra Potichu to neumím, jsem vášnivej,
se kterou se Vojan letos dostal až na celostátní přehlídku amatérských di-
vadelních souborů Jiráskův Hronov. Jan Sladký byl do roku 2002 tajem-
níkem městského úřadu v Hrádku nad Nisou.

Jiří Zárybnický je zakládajícím členem hrádeckého Klubu horolezců,
který jím byl založen v padesátých letech, tehdy jako horolezecký 
kroužek. Po založení lezeckého kroužku se pokusil pro horolezce za-
chránit bývalou hájenku na Dolním Sedle. Bohužel tehdejší soudruzi 
nechali chalupu zbourat. Jiří Zárybnický působil dále jako cvičitel horo-
lezectví, dosáhl vzdělání I. třídy a vychoval pro tento sport mnoho mla-
dých lezců. Vedl mládež k lásce k horám a kamarádství, byl členem cvi-
čitelského sboru Horolezeckého svazu Československé republiky. Ve ska-
lách Lužických hor má 18 prvovýstupů. Letos oslavil sedmdesáté naro-
zeniny.
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Ochutnávka 
Hrádeckého divadelního podzimu

Sobota 16. listopadu od 19 hodin

Zátiší s loutnou
Hořká komedie v podání DS E. F. Burian Tanvald. 

Vstupné 50 Kč.

Hrádeck˘ divadelní podzim
33. roãník

Pátek 22. listopadu od 19.30 hodin

Slavnostní zahájení: 

Chrámový sbor od sv. Bartoloměje

Bezprostředně následuje:

DS Vojan Hrádek nad Nisou
Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho

„Nevadí vám, že používám humor, že ne?“ – Nejproslulejší hra spolu-
zakladatele, kmenového autora a režiséra Činoherního klubu Ladislava
Smočka „o lidumilovi, který se málem stane několikanásobným 
vrahem“. Příčina její popularity nepochybně tkví v jejím originálním
humoru, který má mnoho společného s absurdním humorem a ge-
rontologickými studiemi Smočkových prvních povídek. V Burkem se
vedou legrační řeči, od nichž lze abstrahovat k studentské ironii i pro-
fesorskému školometství. Devatenácté století a jeho ideologie i pozdní
romantismus strašící v Burkeho pseudoušlechtilém a vlasteneckém
žvanění (však na zdi jeho pokojíku zbytečně nevisí portréty Čelakov-
ského a Dumase staršího) se ostře střídá s peprným výrazem, černým
viděním i pružným skokem z vysokého tématu k tomu nejnižšímu 
a zase zpět. Ryzost charakteru je konfrontována s pěkným chrupem,
věda a lidumilství s žlázami s vnitřní sekrecí. V základě hry Podivné od-
poledne dr. Zvonka Burkeho je smutek. Smutné věci mohou být veselé
a naopak. A silný akt v nás může vyvolat veselí plynoucí z tohoto ná-
silí. Burke není jediný egoista, všechny postavy jsou více nebo méně
egoisty. 

Vstupné 50 Kč.

Sobota 23. listopadu v 10 hodin

Divadelní spolek VOJAN Libice nad Cidlinou
Měla babka čtyři jabka

Pohádka Měla babka čtyři jabka je určena pro nejmenší diváky. V kaž-
dém jablíčku je skryta jedna pohádka. Nevěříte? Tak počítejte s námi:
— O koblížkovi,
— O dědečkovi a kožíšku,
— O zlé koze,
— O velké řepě.
Tyto čtyři pohádky tvoří díky vtipné propojovací lince, tedy hře na
babky a dědky, hravý celek, který malé diváky vtáhne do pohádkového
děje. Nechybí ani melodické, notoricky známé dětské písně a velké
loutky zvířátek.

Vstupné 30 Kč, děti 10 Kč.

Sobota 23. listopadu v 16 hodin

Divadelní spolek VOJAN Libice nad Cidlinou
Prázdniny snů

Prázdniny snů je klasicky stavěná situační komedie plná zápletek, 
záměn, nedorozumění i trapných situací, které vzniknou, když realitní

kancelář pronajme jeden dům několika zájemcům, když se do part-
nerských vztahů vetře podezření a s tím spojená žárlivost, když se 
v napjatých situacích řeší generační problémy, když…

Vstupné 50 Kč.

Sobota 23. listopadu ve 20 hodin

Divadelní soubor Domu kultury Krupka
Václav Havel: Odcházení

Hra zobrazuje výměnu jedné politické garnitury a její nahrazení 
novou, mnohem agresivnější. Přitom obě uskupení užívají stejné poli-
tické pojmy, aniž věnují pozornost jejich naplnění a realizaci. Na vzdory
závažnému tématu je hra plná komických i tragikomických situací, je
plná podobenství a sarkasmů. Morální selhání hlavního hrdiny v poli-
tické rovině je posíleno i ztroskotáním jeho milostného vztahu. Obecná
platnost příběhu hry je demonstrována přímými odkazy ke slavné hře
A. P. Čechova Višňový sad.

Vstupné 50 Kč.

Hrádeck˘ divadelní podzim

Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ
vyprodal Besedu

Po třech letech přijel do Hrádku nad Nisou opět Petr Nárožný. Spolu se
Simonou Stašovou, která v Hrádku hrála poprvé, dokázali vyprodat sál
domu kultury Beseda do posledního místa. To se naposledy povedlo 
Divadlu Járy Cimrmana. Ať už Petr Nárožný v roli staršího majitele res-
taurace a spořádaného manžela, nebo Simona Stašová, která sehrála
postupně tři ženy různého ražení, diváky bavili nejen dobře napsanými
dialogy, ale hlavně svým hereckým uměním.
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Na hfibitovû byl obnoven kfiíÏ
Ještě před Dušičkami se podařilo dokončit opravu kříže se sochou Ježíše
Krista na hřbitově na Liberecké ulici. Socha, stojící na hlavní cestě, byla
zhotovena v roce 1897 sochařem Franzem Schwarzem z Dolního Sedla.
Při její obnově se ukázalo, že jde o velice zajímavou práci, jejíž krása 
bohužel nebyla léta díky nevhodnému nátěru vidět. Dnes je opatřena
tenkou vrstvou bezbarvého laku, díky které vynikly všechny jemné 
detaily.

Opravu sochy financovalo ze svého rozpočtu město Hrádek nad Ni-
sou. Po opravě povrchů cest
šlo o další letošní příspěvek ke
zlepšení vzhledu hřbitova.
Ještě letos se vrátí na vsypovou
loučku také plastika anděla.

V současnosti probíhá lik -
vidace přerostlých břečťanů 
a další zeleně ze starých ne -
udržovaných hrobů. Vybrané
hroby významných osobností
budou v dalších letech udržo-
vány. Chystá se oprava střešní
krytiny na vstupním objektu.

Na hřbitově proběhla v říj -
nu akce 72 hodin pro nezis-
kový sektor. Při nedělní pro-
cházce byly identifikovány
hroby zajímavých osobností,
které v Hrádku žily před námi,
a stopy jejich působení mů-
žeme v Hrádku vidět dodnes.
Následně skupina dobrovol-
níků, hlavně z řad seniorů, ně-
kolik hrobů uklidila a očistila
od přerostlé zeleně.

Ostrov Ïivota 
pfiipravuje 

adventní prodej
Občanské sdružení Hrádek nad Nisou – Ostrov 

života připravuje adventní prodej. Stejně jako v loň-
ském roce budeme mít o první adventní neděli u příležitosti rozsvěcení
vánočního stromu na námětí svůj stánek, kde můžete zakoupit rozma-
nité rukodělné zboží. A protože jde o adventní prodej, budete si moci
vybírat z nádherných vánočních dekorací, adventních věnců, svícnů,
přáníček, cukroví a spousty dalších výrobků, které můžou někomu udě-
lat radost pod stromečkem. I letos plánujeme prodej teplého vánočního
punče a svařeného vína. Veškerý výtěžek z tohoto prodeje poputuje na
účet sdružení, které, jak už dobře víte, pomáhá našim nemocným spolu -
občanům. 

Zboží, které bude k mání, připravují už nyní členové sdružení, děti ve
školkách a školách, v Domě dětí a mládeže Drak, i naši příznivci. Stále
častěji se nás ptáte, jestli můžete také něčím přispět. Vítáme každou
 iniciativu, a pokud chcete pro naše sdružení něco vyrobit, rádi vaše
 výrobky k prodeji nabídneme. Jejich sběr probíhá zpravidla týden před
akcí, tedy 24. listopadu. Přesný čas a místo včas uveřejníme na našich
webových stránkách a na Facebooku. 

Jsme rádi, že naše sdružení podporujete a předem děkujeme všem,
kdo pomůžete dobré věci. 

Těšíme se na vás 1. prosince na hrádeckém náměstí!
Věra Baumgartnerová

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

Životní výročí
Občanům, kteří v měsící říjnu 2013
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Vladimír Vesnin, Jana Štadlerová
81 let Zdeněk Baum, Zdenka Kolaříková 
82 let Alois Janeček
84 let Danuška Rychecká, Miloslava Součková 
85 let Walter Wiener 
87 let Štefania Klimovičová, Anna Mazáčková 
89 let Jaroslava Kotková

Vítání nových občánků
Dne 11. 10. 2013 byli v obřadní síni radnice v Hrádku

nad Nisou uvítáni noví hrádečtí občánci: 
Vojtěch Radek Mokrý, Vojtěch Kalvoda, 

Kateřina Boudová, Jiří Kapras, Zdeněk Tůma, 
Lucie Hanusová, David Mazáček, Ema Řeháčková, 

Adéla Krouská, Kristýna Kokyová, Lukáš a Jan Celerovi,
Magdalena Prchlíková, Barbora Fallová.

Marie Zimová, matrikářka
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Jak jsme oslavili Den jazyků 2013? Zpěvem, tancem, sportem, malová-
ním, povídáním s dráčkem a výbornou buchtou od maminky!

Ale popořádku. Je čtvrtek 26. září a od rána máme plné ruce práce 
s přípravami na odpolední slavnost. Děti pomáhají zdobit zahradu, tu
něco přinesou nebo odnesou, připíchnou, přilepí a při té práci si zpívají,
„…nudu neznáme, vždycky něco děláme…“ a těší se na odpoledne. 
V průběhu dne s námi laškují dešťové přeháňky, ale všichni věříme, že 
v 16 hodin vykoukne sluníčko. Sluníčko dělá drahoty, ale déšť ustal a my
můžeme přivítat naše kamarády z německé školky Knirpshausen, polské
školky z Opolno Zdrój a zástupce Trilinga paní Věru Týřovou, paní Iren
Bohlen a malého dráčka Trilinga, který nás pozdravil všemi třemi jazyky.
Jenže děti už byly netrpělivé a chtěly maminkám ukázat, co umí. Takže
se zpívalo česky, polsky, německy a tančilo se po „hrádecku“ a přidaly
se i maminky. 

Když jsme si užili dosytnosti zpěvu a tance, přišel na řadu sport. 
Pan rozhodčí zapískal na píšťalku a tím nám dal znamení, že může 
začít mezinárodní fotbalový turnaj. Všichni jsme se přesunuli na hřiště,
kapitáni si rozlosovali pořadí a turnaj začal zápasem Německo–Polsko
(0:1), pak Německo–Česko (0:1) a na závěr Česko–Polsko (0:1). Rodiče
vytvořili úžasnou atmosféru a to byste koukali, co to dělalo hlavně 

s tatínky. Vítězem se stalo družstvo Polska, které si odvezlo opravdový
fotbalový míč. Odměnu si ale zasloužili všichni hráči za hru v duch fair
play.

Dalším bodem programu byla výtvarná dílnička. Kdo to na nás čeká
pod břízou? Tiše, děti, ježek spí, ať ho nikdo nevzbudí… Dřevění ježci se
nás nemohli dočkat a chtěli namalovat bodliny a jablíčka a hrušky 
a sluníčko a domeček a co koho napadlo. Práce to byla báječná, jen nám
v tom chladnu neschly barvy a křehly prstíky. Zachránila nás paní 
kuchařka, která přispěchala s horkým čajem na zahřátí. A buchta od 
maminky, ta potěší, i když prší!

Závěrem mohu říci, že jsme
si čtvrteční odpoledne všichni
náramně užili, a když dráček
Trilingo viděl, jaká jsme správ -
ná parta, přidal nám 100 eur
na další mezinárodní spolu-
práci. Děkujeme!

Za všechny děti, rodiče 
a zaměstnance z mateřské školy

Beruška v Hrádku nad Nisou  zdraví
Naďa Faltusová, ředitelka MŠ

V˘‰lap na Popovu skálu 
se opût vydafiil

V sobotu 19. 10. pořádal KČT Hrádek n. N. turistický pochod na Popovu
skálu. Sluníčko svítilo už od rána, viditelnost byla velmi dobrá a pod-
zimní procházka lesem byla skvělá. Na vrcholu to trochu foukalo, ale to
nevadilo. Svačina v lese i tak chutnala. Účastníci pochodu pak seběhli
dolů na Dolní Sedlo, kde už hořel oheň, na kterém si většina turistů
opekla buřta nebo klobásu. A všichni se už těšili na losování sladkých
odměn. 

Máme velkou radost, že se naší akce zúčastnilo mnoho dospělých se
svými dětmi. Poděkování patří i Dolnímu Sedlu za půjčení sportovního
areálu. Mgr. Z. Vachková

Cviãení Lída na turnaji
Líberecká krajská asociace Sport pro všechny pořádala otevřený turnaj 
v přehazované. Turnaje se zúčastnila i družstva mladších a starších žáků
a žákyň z Cvičení Lída TJ Slovan. Tým složený z Nikol Rumlerové, Zuzky
Benešové, Míši Vodhánělové, Sarah Novákové, Terky Futo a Hynka
Frýdla v kategorii mladších žáků zvítězil. Tomáš Křenek, Kamil Tang,
Míra Janeček, Terka Arteňuková, Kačka Havlová skončili ve stejné kate-
gorii třetí a Anna Skalická, Pavla Štěrbová, Jan Kozák, Zdeňka Mrvová,
Markéta Vobořilová obsadili třetí místo v kategorii starších žáků.

Den jazykÛ 2013 – mezinárodní zahradní slavnost
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Společnost pro Lužické hory realizuje ve spolupráci se ZŠ Lidická, ZŠ 
T. G. Masaryka a ZŠ praktickou a speciální v Loučné nový projekt, který
je zaměřen na zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodo-
vědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání
se v těchto oborech. Projekt pod názvem ZŠ Hrádek n. N. – technické,
přírodovědné obory a řemesla, CZ.1.07/1.1.22/02.0017 je zaměřen na
žáky 6.–9. tříd a pedagogy, kteří se zabývají kariérovým poradenstvím
na spolupracujících školách.

Během projektu se žáci seznámí s technickými, přírodovědnými
obory a řemesly formou prezentací zaměstnanců a zaměstnavatelů
přímo ve školách, exkurzí do prostředí konkrétních zaměstnání a prak-
tických jednodenních či dvoudenních stáží přímo u zaměstnavatele.

Jako učební pomůcka a doplňující zdroj informací bude vydána CD-
publikace, která představí asi 200 zaměstnavatelů, převážně z Libe -
reckého kraje, včetně podmínek pro získání konkrétního zaměstnání, 
a 4 interaktivní PC-programy, které hravou a zábavnou formou představí
řemesla a zaměstnání ve 4 hlavních oblastech: životní prostředí, zpraco-
vatelský průmysl, služby a řemesla a veřejná služba. 

Cílem projektu je také zlepšování podmínek pro využívání infor -
mačních technologií ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmě -
tech pro žáky i pedagogické pracovníky, a to formou dvou E-learningo -
vých programů: Test osobnosti pro technické a přírodovědné obory,

 řemesla a základní rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a doved-
ností žáků v počátečním vzdělávání také cestou E-learningového 
programu Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností
žáků v počátečním vzdělávání.

Projekt byl nastartován 1. 10. 2012 a v prvním školním roce bylo pro
203 žáků všech spolupracujících škol zrealizováno 26 prezentací, při
 kterých se žáci seznámili např. s biomedicínským inženýrstvím a rentge-
nologií Krajské nemocnice Liberec, povoláními ve společnosti Eftec, a. s.,
nebo Ekocentru Oldřichov v Hájích či na Správě CHKO Lužické hory.

V rámci 27 exkurzí se žáci podívali zblízka na technická povolání v Ci-
neStar, s. r. o., Liberec, České televizi, Teplárně Liberec, a. s., nebo i do
zemědělských a zpracovatelských provozů ZOD Brniště či AGRO Cho-
mutice, a. s. Navštívili také provozy ZOO Liberec a seznámili se s příro-
dovědnými i technickými povoláními v Severočeském muzeu v Liberci.

Pohledy do konkrétního zaměstnání byly doplněny odbornými 
stážemi k místním zaměstnavatelům, které byly připraveny pro 21 žáků
u 12 místních podniků a podnikatelů, ke kterým patří např. Nisap CZ, 
s. r. o, Autolak Halala, s. r. o, Radek Horák, Stavebniny, PROPOS –
PROUZA, spol. s r. o. Teoretické poznatky byly tímto způsobem do-
plněny i o praktické poznání každodenní náplně zaměstnání. Na tomto
místě určitě patří poděkování všem zaměstnavatelům, kteří umožnili 
a umožní zapojení žáků ZŠ do práce u zaměstnavatele.

Projekt je realizován do konce března 2015 a v další fázi nabídne 
dalším žákům nové informace k technickým, přírodovědným oborům 
a zaměstnáním.
Kontakty: 
Daniel Prchlík, Společnost pro Lužické hory, splh4@centrum.cz, 482 758 947

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.

Îáci se seznamují s technick˘mi 
a pfiírodovûdn˘mi obory
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