
Vlakové 
a autobusové 

jízdní řády 
na rok 2014

najdete uvnitř
v příloze

Zateplení budov pfiinese
mûstu úspory

Na zateplování fasád a střech, výměnu oken a další opatření, která snižují spotřebu energií v budo-
vách, mohou jejich majitelé žádat o dotace, které jim pomáhají financovat nutné náklady. Město 
Hrádek nad Nisou se naučilo tyto dotace využívat a do budoucna tak ušetří na nákladech na vytápění
budov, případně i na ohřev vody. V předchozích letech byly zatepleny školky v Doníně a na Liberecké
ulici, dům s pečovatelskou službou na Žitavské ulici. Letos byla dokončena rekonstrukce a s tím 
spojená opatření na snížení energetické náročnosti MŠ Václavice. Na podzim začala výměna oken 
v původní budově Základní školy T. G. Masaryka a zateplení stropů. Zateplením fasády budou práce
pokračovat v příštím roce. Obdobné kroky čekají během příštího léta i přístavbu školy.

Město využívá pro tyto projekty dotace z Operačního programu životního prostředí. O část úspor,
kterých je stavebními úpravami dosaženo, je sice dotace snížena, ale v budoucnu se taková investice
vyplatí. Město proto připravilo další žádost o dotaci, tentokrát na snížení energetické náročnosti 
v domě s pečovatelskou službou v Nádražní ulici. Ten byl postaven v polovině devadesátých let. 
Použitá plastová okna již ale dnes nevyhovují. Z dnešního pohledu je nevýhodný i způsob vytápění
pomocí 89 přímotopů, které 4 hodiny denně netopí. Problematická je nezateplená chodbová část, kde
jsou v mrazivých dnech teploty pod nulou. V objektu DPS proto budou vyměněna okna a venkovní
dveře, budou zatepleny stropy a chodbová část. Vytápění bude řešeno pomocí radiátorů ohřívaných
tepelným čerpadlem.

Další úspory se město pokusí dosáhnout žádostí o dotaci na změnu vytápění objektu ZŠ T. G. Ma-
saryka. Stávající plynovou kotelnu by mohlo nahradit tepelné čerpadlo s plynovým dohřevem.

Prozatím posledním záměrem je zateplení hasičské zbrojnice – fasády a střechy, prosklené stěny 
u vstupu a výměna oken. 

Město nechává zpracovat energetické audity budov ZŠ Lidická, ZŠ Donín a ZŠ a MŠ Loučná, které
jsou základní podmínkou pro případné další žádosti o dotace.

Cena tepla 
z H-thermy 
se nemûní

Obyvatelé obou sídlišť, ale i město, které
má některé své objekty napojené na cen-
trální zdroj tepla, mají jistotu, že příští rok
se jim náklady na teplo nezvýší.

Dodavatel tepla, společnost H-therma,
původně avizoval mírné navýšení. Výsled-
kem vyjednávání, které trvalo jeden měsíc,
je, že cena tepla pro rok 2014 zůstává
stejná jako v letošním roce, tedy 510 Kč
bez DPH za 1 GJ energie.

Společnost H-therma má od konce loň-
ského roku podepsanou novou smlouvu
na dodávku tepla s platností deset let.
Kromě jiného nová smlouva stanovila
způsob výpočtu ceny tepla a možnost
kontroly výpočtu ze strany odběratelů. 

Vít Štrupl

V prosincovém čísle:
— Advent Ostrova života
— Konec Pragovky
— Hrádecký divadelní podzim
— Rozhovor s Janem Sladkým
— Jízdní řády 2014
— Program kina a kalendárium
— Příloha: Toulání časem…

O žitavském vodním umění III 

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 lednového čísla je 20. 12. 2013. 
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 11. 1. 2014.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
21. schůze rady města
21. schůze rady města v roce 2013, konaná dne 13. listopadu, se zabývala
těmito záležitostmi:
— doporučila zastupitelstvu města schválit dar společnosti ADRA a po-

moci obětem postiženým tajfunem v oblasti Filipín 
— schválila zřízení devizového účtu 34534-2212461/0710 u České ná-

rodní banky určeného pro příjem dotací a návratných finančních vý-
pomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu apod.
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o běžném účtu

— vzala na vědomí informaci o zaslání rozhodnutí Ministerstva financí 
o zrušení rozhodnutí provozu loterie nebo jiné podobné hry dle § 50
odst. 3 zák. 202/1990 Sb. na adrese Anglická 123 a 1. máje 319 

— schválila smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z roz-
počtu města v rámci přímé podpory obecně prospěšné společnosti Be-
nefiční koncerty Grabštejn

— schválila ceník úkonů pečovatelské služby s účinností od 1. 1. 2014 
— schválila pronájem nebytového prostoru v č. p. 471, Václavská (objekt

knihovny) společnosti Člověk v tísni, o. p. s., za účelem zřízení 
konzultačního místa pro terénní program služby sociální prevence pro
Hrádek nad Nisou

— schválila pronájem souboru nemovitostí č. p. 271, Žitavská (bývalá 
celnice) na základě zveřejněného záměru na dobu určitou od 1. 1. 2014
do 31. 12. 2023 (10 let) firmě Ventura Services, s. r. o., Praha 4, za 
měsíční nájemné 45 000 Kč bez DPH za podmínek převzetí a úhrady
dluhu ve výši 569 281,20 Kč ve lhůtě 90 dnů od podpisu nájemní
smlouvy.

22. schůze rady města
22. schůze rady města v roce 2013, konaná dne 27. listopadu, se zabývala
těmito záležitostmi:
— 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 Rekonstrukce
rybníku ve Václavicích za celkovou cenu 30 000 Kč (neplátce DPH) 

— schválila podání žádosti o dotaci do Operačního programu životní pro-
středí v rámci prioritní osy 6, oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního
režimu krajiny

— schválila poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Oblastní charitě
Červený Kostelec na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb 
hospice a mobilního hospice Anežky České

— vzala na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu Oprava střešní krytiny a klempířských prvků na
objektu ZŠ Lidická č. p. 325, Školní ul., Hrádek nad Nisou

— schválila vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnoticí
 komise a rozhodla o přidělení zakázky uchazeči Michal Raichl, Hrádek
nad Nisou za nabídkovou cenu 1 044 907,44 Kč vč. DPH

— vzala na vědomí návrhy úspor společnosti SKS, s. r. o., kdy i přes navr-
hované navýšení smluvních cen zajištění sběru, svozu a využití využitel-
ných složek komunálního odpadu (VSKO) o státem uznanou míru  
inflace 1,8 % (72 674,40 Kč/rok bez DPH) město prokazatelně ušetří za
pronájem nádob na VSKO (91 382,40 Kč/rok bez DPH) a sníženou sazbu
za výsyp 1 300 l kontejnerů se spodním výsypem (121 500 Kč/rok bez
DPH) 140 208 Kč za rok bez DPH

— po projednání a s přihlédnutím k úsporným návrhům ze strany firmy Se-
veročeské komunální služby, s r. o., schválila dodatky smluv o navýšení
smluvních cen zajištění sběru, svozu a odstranění směsného komunál-
ního odpadu a o navýšení smluvních cen zajištění sběru, svozu a využití
využitelných složek komunálního odpadu o míru růstu spotřebitelských
cen, resp. dle tzv. „míry inflace“ odpovídající indexu dle oficiálních údajů
Českého statistického úřadu, která činila ke dni 30. září 2013 1,8 % 

— schválila umístění bezpečnostního rozhledového zrcadla na křižovatce
Sousedská–Donínská

— schválila umístění dopravního značení IP13b + E13 – Parkoviště s parko-
vacím kotoučem + doba max. 5 min na sloup veřejného osvětlení před
restaurací Konírna č. p. 79 

— schválila cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace 
pro provedení stavby na akci Rekonstrukce kanalizace u ZŠ T. G. M. 
v Hrádku nad Nisou od firmy VSPI, s. r. o., Ing. Leoš Slavík, projekty 

vodohospodářských staveb, Liberec, za celkovou cenu 39 000 Kč bez
DPH

— schválila umístění mostové váhy pro sběrný dvůr Hrádek nad Nisou.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
10. zasedání zastupitelstva města
10. zastupitelstvo města v roce 2013, konané dne 20. listopadu, se 
zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo podnět k pořízení navržené 17. změny územního plánu 

sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a uložilo Ing. Milanu Radovi, 
vedoucímu odboru OSaŽP, aby neprodleně zahájil její pořizování

— vzalo na vědomí zprávu o činnosti ve věci vymáhání pohledávek 
v působnosti města Hrádek nad Nisou za období 09/2012–10/2013

– schválilo na základě výsledků provedené ankety a doporučení rady
města návrh č. 2 (modrobílý základ s umístěním jedné stříbrné lilie)
nové podoby městské vlajky

— schválilo přijetí dotace od Ministerstva vnitra na projekt Hrádek nad
Nisou – Rozšíření MKDS o dva kamerové body ve výši 289 737 Kč 

— schválilo převod 70 % majetkového podílu společnosti TS Hrádek, 
s. r. o., společnosti AUTOMEDIC, s. r. o., se sídlem Višňová-Andělka 
v souladu s podmínkami výběrového řízení na prodej obchodního po-
dílu TS Hrádek, s. r. o., za cenu 240 000 Kč 

— schválilo rozpočtový výhled města Hrádek nad Nisou na období
2014–2018

— vzalo na vědomí informaci o nákupu nového sanitního vozu společ-
ností Automedic, s. r. o.

— schválilo darovací smlouvu ve výši 50 000 Kč se společností ADRA, 
o. p. s., Praha 5 – Jinonice na pomoc obětem tajfunu Haiyan a pově-
řilo starostu města podpisem smlouvy.

Termíny schůzí rady města v 1. pololetí roku 2014
8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3., 

2. 4., 16. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6.

Termíny zasedání zastupitelstva města 
v 1. pololetí roku 2014

29. 1., 26. 2., 26. 3., 23. 4., 21. 5., 18. 6.

Dobré zprávy pro bruslafie, 
cyklisty a obyvatele 

Oldfiichova
V Hrádku nad Nisou v příštím roce přibude další kus cyklostezky vhodné
i pro in-line bruslaře. Ze stávajícího povrchu cyklostezky vedoucí k hra-
ničnímu přechodu s Polskem bude odstraněna zámková dlažba a bude
nahrazena asfaltem. „To uvítají jednak cyklisté na silničních kolech, kteří
často v tomto úseku jezdí souběžné po hlavní silnici, ale hlavně bruslaři.
Nový povrch bude v první etapě položen od Hrádku ke křižovatce 
u Kristýny,“ informuje starosta města Josef Horinka. V další etapě potom
k Trojmezí – tím bruslaři získají uzavřený okruh o délce přes 5 km.

Město na projekt v hodnotě 43 858,82 eur získalo dotaci z Evrop-
ského fondu regionálního rozvoje ve výši 30 tis. eur.

V průběhu letošního podzimu byly podél hrádeckých cyklostezek in-
stalovány odpadkové koše a lavičky. Město na jejich pořízení získalo do-
taci od Libereckého kraje ve výši bezmála 50 tis. Kč.

Město Hrádek nad Nisou získalo z Evropského fondu regionálního
rozvoje ještě dotaci ve výši 28 347 eur na další stupeň projektové doku-
mentace na čištění odpadních vod v obcích Kopaczów (PL) a Oldřichov
na Hranicích (CZ). Záměr společné likvidace odpadních vod v těchto
dvou obcích na hranicích ČR a Polska je tématem, které se město snaží
řešit již řadu let. Díky nyní přiznané dotaci vznikne projektová doku-
mentace pro stavební povolení pro kanalizační stoku a kořenovou 
čistírnu v české části obce. Po otevření evropských dotačních fondů 
v dalším plánovacím období se město chystá požádat o dotaci na reali-
zaci vlastní stavby.  
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Vánoãní posezení 
s Peãovatelskou sluÏbou

Dne 4. prosince se konalo vánoční posezení seniorů v Klubu důchodců,
které pořádala Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou.

V Klubu důchodců bylo pečovatelkami připraveno malé pohoštění.
Vánoční atmosféru nám koledami naladily děti z Mateřské školy Loučná
pod vedením p. ředitele Václava Havla. Pro seniory přinesly i malé dá-
rečky. O další zábavný program se postarala herečka a zpěvačka paní
Věra Nerušilová z divadla ABC v Praze, která seniorům zazpívala jejich
oblíbené písničky – např. Já jsem kočka ze Záběhlic. Spolu s paní Neru-
šilovou se podílel na vystoupení pod názvem S úsměvem jde všechno
líp pan Karel Deyl, který zahrál známé songy na různé atypické hudební
nástroje – např. na pilu. Kulturní vystoupení se všem líbilo a my se tě-
šíme na další společné akce, které přispějí k pohodě a dobré náladě.

Mgr. Šárka Jeníčková, ředitelka PS

V˘stava „Grab‰tejn 
z pohledu umûlcÛ Trojzemí“

Město Žitava uspořádalo v srpnu 2013 na hradě Grabštejn u Hrádku nad
Nisou mezinárodní workshop výtvarníků z Trojzemí, věnovaný malování
plenéru. Setkání se zúčastnili umělci z Německa a Čech, kteří měli mož-

nost se na základě společné histo-
rie regionu, stejně jako prostředím
nádherné architektury a krajiny
nechat v areálu hradu inspirovat a
následně tyto prožitky pod vede-
ním zkušených kolegů umělecky
zpracovat. V rámci tohoto pro-
jektu, vedeného uměleckou ve-
doucí paní Gabrielou Watterott, se
mohli setkat výtvarníci z regionu
napříč několika generacemi.
Zúčastnění umělci propůjčili svá
díla na putovní výstavu.
Vystavené kresby, olejomalby, dře-

vořezby a fotografie je možné navštívit do 20. prosince 2013 během pra-
covní doby na radnici v Žitavě. Výstava „Grabštejn z pohledu umělců
Trojzemí" bude pokračovat do Hrádku nad Nisou, kde budou díla k vi-
dění v Multifunkčním centru Brána Trojzemí od 15. ledna do 28. února
2014, vernisáž se bude konat 15. 1. 2014 v 17 hodin. Následně poputuje
výstava na hrad Grabštejn a do Frýdlantu.

Advent Ostrova Ïivota
Prodej vánočního zboží na Adventním mini jarmarku se letos opět těšil
velkému zájmu. U příležitosti rozsvěcení vánočního stromu na hrádec-
kém náměstí jsme, stejně jako loni, nabídli možnost zakoupení rukoděl-
ných výrobků. Cukroví, perníčky, vánoční dekorace, přáníčka, svícny, ad-
ventní věnce a mnoho dalších krásných věcí vyrobili a našemu sdružení
tradičně věnovali naši spoluobčané. Díky jejich píli a především štěd-
rosti nakupujících putuje na konto sdružení částka přesahující 18 tisíc
korun.

Letos se na naši výzvu přihlásily desítky lidí a díky jim se nám poda-
řilo nabídnout pestrou a lákavou směsici zboží pro všechny, kdo přišli 
1. prosince na náměstí v Hrádku nad Nisou na slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromu. Náš stánek byl po celou dobu v obležení a všechny
nabízené věci sklidily velký obdiv. Ani my se nepřestáváme divit, kolik 
šikovných lidí v našem městě žije a především kolik jich je ochotných 
věnovat svůj čas vyrábění zboží pro dobrou věc. 

Kromě utržených peněz za prodej zboží jsme do pomyslné kasičky
přidali i částku 500 Kč, kterou nám na místě předali zástupci rodičů dětí
ze základní školy TGM. 

Advent je čas radosti a proto nám ještě jednu velkou radost udělala
zpráva, která přišla z hrádeckého Klubu důchodců. Také oni se rozhodli
věnovat našemu sdružení tolik potřebné peníze a na náš účet poslali 
1 500 Kč. 

Do přípravy Adventního prodeje pro Ostrov života se kromě desítek
jednotlivců zapojily i kolektivy hrádeckých škol, školek, spolků a DDM
Drak. 

V Chrámu pokoje probíhá výstava vánočních stromečků. Najdete tam
i jeden náš. Je krásný a má příběh… zdobí ho výběr vašich výrobků, které
jste vyrobili a darovali našemu sdružení. Stromečkem chceme 
vyjádřit poděkování všem, kdo se do výroby zboží pro Ostrov života za-
pojili i těm, kdo přišli a některý z nádherných výrobků zakoupili. Přijďte
se na náš /váš stromeček podívat! Jste srdečně zváni.

Občanské sdružení Hrádek nad Nisou – Ostrov života přeje všem
krásný Adventní čas a poklidné Vánoce! Věra Baumgartnerová 
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Konec jedné legendy
Po 145 letech zanikla větší část jedné z hrádeckých továrních ikon, která
vystřídala řadu jmen. Naposledy byla zvána Pragovka. Celá levá část
areálu, vyjma vily a komína, byla během podzimu zbourána. Pocho -
pitelný je smutek a nostalgie mnoha lidí, kteří zde strávili část, nebo 
dokonce většinu pracovního života. V paměti zůstává to dobré.

Areál továrny byl postaven na louce na navážce, která ji měla chránit
před velkou vodou, v roce 1869. V tom roce zde začala výroba v textilce
Leitenberger. Od roku 1905 se jmenovala Cosmanos podle nově vzniklé
akciové společnosti. Poslední podobu získala kolem roku 1907. Tehdy
byla společnost největší textilkou v Evropě. Horší časy přišly po roce
1918, ještě horší pak s krizí v třicátých letech – v roce 1932 zde byla vý-
roba ukončena. Památkou na textilní výrobu byly až do současnosti 
železné sloupy v továrních halách, uzpůsobené v horní části pro vedení
transmisí. Najít se dalo i více, třeba špulky po nitích z bývalé přádelny.

V areálu se začalo opět vyrábět až na začátku druhé světové války, kdy
zde firma Spreewerk zahájila výrobu ručních zbraní. Výroba zde pokra-
čovala až do konce války. Po válce už zde zůstala strojní výroba. Továrna
měnila majitele – od Agrostroje přes Auto-Praga, Autorenovu, ČSAO až
po Státní výrobnu autodílů (SVA). Jméno Praga nesl areál od roku 1973,
kdy byla SVA s Pragou sloučena.

Pár let dokonce patřila pod Avii, posléze fungovala jako Severočeské
výrobny autodílů (SeVa), od roku 1997 opět Praga. Výroba ozubených
kol, převodovek a spousty dalších dílů byla vyhlášená. Přesto se výroba
postupně snižovala, stejně tak počet zaměstnanců. Smutné časy přišly
po roce 2002, kdy byl vyhlášen první konkurz. Část strojního vybavení
byla odvezena novým majitelem, firmou Vettorello. V roce 2005 dostalo
výpověď všech 120 zaměstnanců a firma vstoupila do likvidace. Po sérii
návrhů na konkurz, jejich rušení a nových vyhlášení areál koupila v roce
2006 společnost ZPA Pečky, od té doby se zde dosud vyrábí pod znač-
kou ZPA-Praga.

V průběhu podzimu byla zbourána celá budova A, kde se vyráběla
kuželová kola, byla zde brusírna, přípravkárna, údržba a kanceláře tech-
nicko-hospodářských pracovníků. Naposledy se zde vyrábělo v roce
2007, kdy byla výroba přesunuta do sousední haly. Zbořena byla také
budova kuchyně a jídelny, demolici čeká i objekt kalírny. 
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Třicátý třetí ročník Hrádeckého divadelního podzimu se i letos držel za-
vedené dramaturgie s převahou her, které mají hlavně pobavit. To se
dobře povedlo už v pátek večer hrádeckému Vojanu, který vystoupil 
s hrou Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho. Přesto, že na nastudo-
vání těžkého textu měl soubor málo času – letošní hra se měnila s ohle-
dem na zaneprázdnění členů souboru – poradil si s hrou výborně, což
diváci dokázali ocenit.

Letošní divadelní přehlídka měla v programu jen jedno představení

pro děti, které v sobě ale ukrývalo pohádky čtyři. Soubor z Libice nad
Cidlinou sice vybral ty nejjednodušší pohádky hlavně pro nejmenší di-
váky, ale na rozdíl od loňských souborů, které přijely se složitými insce-
nacemi, ukázal, že to je dobrá volba. Soubor pohádek Měla babka čtyři
jabka hrál již posté, kvalitu ocenila i porota.

Podvečer patřil lehce bulvárním Prázdninám snů. A na závěr sehrál
své derniérové představení Odcházení soubor z Krupky.
Ceny udělené porotou:

Janu Sladkému za herecký výkon v inscenaci Podivné odpoledne 
Dr. Zvonka Burkeho
Lucii Auerswaldové-Babákové za scénografii a loutky v inscenaci
Měla babka čtyři jabka
Jaroslavu Vondruškovi za režii inscenace Měla babka čtyři jabka
Za kolektivní herecký výkon účinkujícím v inscenaci Měla babka čtyři
jabka
Za inscenaci hry pro děti Měla babka čtyři jabka
Heleně Vondruškové za herecký výkon v inscenaci Prázdniny snů
Jaroslavu Brendlovi za herecký výkon v inscenaci Prázdniny snů
Josefu Bartákovi za herecký výkon v inscenaci Odcházení

Čestná uznání udělená porotou

Heleně Svobodové za herecký výkon v inscenaci Podivné odpoledne
Dr. Zvonka Burkeho
Lukáši Krupkovi za herecký výkon v inscenaci Podivné odpoledne
Dr. Zvonka Burkeho
Františku Svobodovi za návrh scény pro inscenaci Prázdniny snů
Marcele Hlávkové za herecký výkon v inscenaci Prázdniny snů
Jaroslavu Vondruškovi za herecký výkon v inscenaci Prázdniny snů
Rudolfu Rýslovi a Václavu Vašákovi za scénu pro inscenaci 
Odcházení
Svatopluku Vašutovi za herecký výkon v inscenaci Odcházení.

Hrádeck˘ divadelní podzim
Diváky nejvíce pfiitáhl Vojan a pohádka
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KdyÏ u ãtení hry usnu, 
vím, Ïe ji dûlat nebudeme

Letos v říjnu byly oceněny čtyři osobnosti za jejich dlouhodobou činnost ve prospěch města. Jednou z nich byl Jan Sladký, člen
divadelního souboru Vojan a dlouholetý režisér souboru. V každé hře, ve které figuruje jako herec, je vidět, že si hraní užívá 
a nemusí se do něj nijak nutit. Rozhovor s Janem Sladkým bude tedy věnován hlavně divadlu.

Kdy začal váš život s Vojanem?
K Vojanu mě přitáhl soused Láďa Doležal,
když ve fabrice říkal „přijď si s námi taky za-
hrát divadlo.“ To bylo v roce 1979. Na otázku,
co dáváte, mi řekl „Dalskabáty,“ tedy hru
plnou čertů. To mě zaujalo, protože nějaká
vystoupení jsem už za sebou měl z různých
estrád, takže jsem měl představu, že bych
mohl zkusit roli nějakého služebního čerta.
Tím jsem se ve Vojanu chytil. Tehdy režíroval
doktor Kábele. V roce 1983 ale byla celnice,
které doktor Kábele řediteloval, převedena
do Prahy. A já při své drzosti jsem tehdy re-
žírování převzal. První, co jsem s Vojanem
nastu doval, byl Hubačův Dům na nebesích.
Po roce 1989 nastala tříletá pauza a také se sloučily oba hrádecké sou-
bory Vojan a Kruh 10. Už jako sloučený soubor jsme nastudovali další hru
od Hubače, Generálku. Kolem roku 2000 jsme se ještě v režírování stří-
dali s Pepou Horákem, pak už to zůstalo jen na mě. 
Jakou k vedení souboru máte průpravu?
Žádnou. Nemám ani školu, ani kurz. A proto mám rád, i když to někdy
není příjemné poslouchání, hodnocení odborné poroty. Nemusím vždy
souhlasit, ale pokaždé jsou tam informace, které mohu použít pro další
hru a neopakovat chyby, které jsem udělal dříve. Jsem vlastně vyškolen
semináři k našim hrám, ale i ke hrám jiných souborů. A vždycky se 
snažím postupovat tak, aby se hra líbila nám, i divákům a zároveň v tom
nehledat vědu. S tím souvisí snaha autora převyprávět nejlíp, jak to jde.
Nemám právo hru předělat, ale mám právo hru zkrátit, což je zvláště 
u starších autorů potřeba, nebo ji přizpůsobit našim podmínkám. 
S jakou hrou jste byl coby režisér nejspokojenější?
Myslím, že hodně se nám podařila Šotolova hra Padalo listí, padala 
jablíčka. To bylo vážné téma, ale myslím, že všem hercům role sedly. Ta
hra se nám dělala dobře, i poroty ji hodnotily kladně, byť nejsme divadlo,
které by hranice posouvalo stále dopředu, jak to odborníci často chtějí.
Další, také vážnou hrou, byla Boučkova Svlékání kůže. 
Jakým způsobem vybíráte hry k zinscenování?
Výběr je dán hlavně stavem souboru: kdo může a nemůže hrát. Dnes 
se častěji než dříve stává, že je někdo kvůli zaměstnání z hraní vyřazen,
protože nezvládne zkoušet a pak ještě jezdit po štacích. Snažím se dnes
vybírat hlavně hry úsměvné, zároveň ale i něco sdělující divákovi. Aby
měly nějakou nosnou myšlenku. Na druhou stranu si jsme vědomi, že
všichni mají svých starostí dost, takže saháme po veselejších kouscích.
Nezdráháme se sáhnout i po bulváru, i tam může být silné sdělení. To byl
případ hry Uděláte mě to znova, kde bych dokonce řekl, že jsme nikdy
neměli lepšího diváka než při uvedení této hry před domácím publikem. 
Máte nějaký divadelní sen?
To by byla Noc pastýřů o Jakubu Janu Rybovi, která se několik let hrála 
v Národním divadle. Jenže tam hraje tolik herců, že to se nám hned tak
nepodaří. To už je opravdu divadlo. 

Odpovědnost hru nazkoušet a dovést
zkoušení do cíle je na vás. Ale souvisí 
s tím také výroba kulis, kostýmů. Jak 
je pořizujete? 
Někdy sám, někdy s pomocí dalších. Dveře
na dr. Burkeho jsem si ztloukl sám, ale buchty
a kostýmy, to je problém ženské části sou-
boru. Výtvarné vidění nemám žádné, to je
můj velký handicap. Kulisy tak akorát roze-
stavím. 
Kolik členů nyní Vojan má?
Takzvaně „platících“, přispívajících, je 34. Ale
schopných hraní do deseti. Je pravda, že
mladí se nehrnou. Ona to není zas až tak velká
zábava. To až když se hra dokončí. Ale když

se má slušně připravit pro diváka, dá to dost práce, zkoušky nejsou zas
až tak jednoduché a zábavné. Často se skřípe zubama. Herci si někdy vy-
myslí, jak by hra měla postupovat, já jim to zavrhnu, protože vím, co bude
o pár stránek dál a o třecí plochy není nouze. Ve Vojanu jsou ale i lidé,
kteří nechtějí hrát, ale chtějí u toho být a pomáhat jinak.
Jakým způsobem vybíráte hry pro hrádecký divadelní podzim?
Organizačně za ním sice stojí více lidí, ale mám pocit, že výběr
her je hlavně na vás. 
Když začíná divadelní podzim, mám už většinou jasno, co bude příště.
Takže už mohu prozradit, že to bude hra Rajčatům se letos nedaří. Diváci
se u ní zasmějí, hlavní role je ženská, hrát v ní budou ještě další dvě ženy
a čtyři muži. 
A pokud jde o výběr ostatních představení?
Po jistých zkušenostech jsme si řekli, že výběr zpřísníme, a že podmínkou
bude, že hru chceme předem vidět. Ideální by bylo pozvat do Hrádku
soubory, které prošly národními přehlídkami, jako byla letos pohádka pro
děti nebo odpolední bulvár, večerní představení dokonce hostovalo 
v Činoherním klubu v Praze. Špatná volba je cesta jak vyhnat diváka 
z jeviště.
Jakou máte představu o tom, jak by divadlo Vojanu mělo do bu-
doucna vypadat? Marná sláva, čím dál častěji se i na klasických
scénách ale i na ochotnických přehlídkách objevují různé 
experimenty, které sice porota dobře ohodnotí, ale diváci je 
nepřijmou. 
Divadlo děláme pro lidi. Lidem by se tedy mělo líbit. Mělo by být od slova
dívati se a ne diviti se. Některá představení jsou opravdu taková, že 
diváci po přestávce odcházejí. Já mám takovou pomůcku. Divadelní hru
čtu vleže. Když u toho usnu, tak ji nikdy nebudeme dávat. To je systém,
který e mi vyplácí. Nic proti alternativnímu divadlu, to je možné ve 
velkých městech, kdesi své diváky najde. My chceme hrát pro publikum,
které se bude líbit všem: od člověka, který nemá pomalu na živobytí 
po, když to přeženu, atomového fyzika. 

Pokračování na starně 3
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âesk˘ rozhlas Sever
âRo Sever – nové pofiady a více aktualit
Velké programové změny nachystal od ledna 2014 Český rozhlas 
Sever. Ve všední den odpoledne a o víkendu se objeví nové atraktivní
pořady a stanice bude také nabízet více aktuálních zpráv a očekáva-
ných událostí. O nové skladbě vysílání jsme si povídali s ředitelem 
stanice Milanem Knotkem.

Bude to velká změna?
Docela ano. ČRo Sever dostane nový zvukový obal, který bude od 
nového roku pro všechny veřejnoprávní regionální stanice stejný. 
Chystáme se vysílat více aktualit ze života všedního dne i událostí, které
nás „právě dnes“ ještě čekají. Prohloubíme přímý kontakt s poslucha-
čem – ten bude moci ovlivňovat program více, než dosud. Písničky 
na přání rozdělíme na dva bloky – první hodina začne v poledne 
a druhá bude zařazena v 17 h. Pořad Slovo do pranice Ike Macharov-
ského skončí a ranní vysílání bude prodlouženo do 9 hodin.

Co zábavné pořady…?
Od pondělí do pátku posluchači uslyší ve 13 h nový pořad Česko země
neznámá, který bude zajímavou soutěží o městech ČR a jejich osob-
nostech. Pořad bude spojen s každodenní výhrou velice hezkých cen.
Pro ty, kteří mají rádi slavné české komiky z doby kvalitní a kultivované
zábavy, zařadíme ve všední den ve čtyři odpoledne pořad Humoriáda.
Posluchači si zde budou moci živě vybrat, jestli chtějí slyšet Menšíka,
Sováka nebo třeba Holzmanna.

Změny se dotknou také víkendu?
Sobota a neděle zůstane oproti všedním dnům více oddechová. V so-
botu dopoledne se mohou posluchači těšit na zbrusu nový magazín
pro kutily a zahrádkáře a po něm půjde v živém vysílání veterinární 
poradna, kam si bude možné odborníkovi zavolat pro naléhavou 
radu. Na nedělní dopoledne je připraven gastronomický magazín 
Pochoutky o zajímavých regionálních receptech, pokrmech nebo 
nápojích. A další novinkou je pořad Hvězdné návraty, což bude me-
dailon herců a dalších zajímavých osobností. Tento pořad půjde na
ČRo Sever v sobotu i v neděli vždy od čtyř do pěti odpoledne.

ČRo Sever je stanicí, která nehraje dechovku, ačkoliv si ji část
posluchačů přeje. Nezměníte názor?
Dechovkové pořady budeme od 1. ledna příštího roku zařazovat každý
všední den, a to vždy od 18 h. Chceme tím potěšit milovníky tohoto 
žánru, který už posluchači v blízké budoucnosti neuslyší na ČRo 2. 
Lidem, kteří dechovce neholdují, nebude její vysílání vpodvečer určitě
vadit.

Dechovka na Severu znamená, že se stanice bude nadále 
orientovat na starší posluchače?
Formát celé regionální sítě Českého rozhlasu bude sice cílit především
na starší populaci, ale chceme být přijatelným a vyhledávaným part-
nerem i pro posluchače mezi 50. a 60. lety. Půjdeme cestou moderního
veřejnoprávního vysílání. To znamená, že si ponecháme vše důstojné
a noblesní, co souvisí s plněním veřejné služby, a budeme to vysílat
způsobem typickým pro médium 21. století. Konzervativní zastánce 
veřejnoprávního přístupu ale mohu uklidnit – do výrazu komerčních
stanic budeme mít ještě hodně daleko. Jsou hranice, které překračovat
nesmíme a nebudeme.

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

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

70 let František Kordík, Petr Hudec,
Olga Stříhavková

80 let Jaroslava Janečková 
83 let Božena Maděrová
85 let Marie Čihulová 
86 let Miroslav Vinklárek, Vlasta Řežabová,

Alžběta Zemanová 
87 let Vlasta Horáková
89 let Marta Brunerová
93 let Jan Beneš

Marie Zimová, matrikářka

KdyÏ u ãtení hry usnu…
Dokončení ze strany 3
Proto už sem až na výjimky nezveme soubory s vážnějšími kusy, protože
často hrají dobře, ale diváci nepřijdou. Chceme, aby divák alespoň na ty
dvě hodiny zapomněl na to, že má zrovna nějaký problém. 
Když si vzpomeneme na různé veselé příhody vyprávěné 
známými herci, často jsou to takové ty o nevrlých režisérech.
Jste také zlý na herce?
Už se mi stalo, že jsem přeobsadil hru, když jsem viděl, že herci mají jiné
zájmy během zkoušky než divadlo. Herce nebiju, to ne, ale hlas zvýším.
Kdo mě zná, tak ví, že se namíchnout dovedu. Ale poslední dvě insce-
nace proběhly myslím celkem rozumně. Je jasné, že někdy se člověku
nechce, ale proto říkám zaplaťpánbu za divadelní podzim, protože ten
nám určuje, kdy další hra musí být hotova. Je to takový damoklův meč
nad námi, díky kterému máme každý rok novou hru.
A vyslyšíte někdy herce?
Já samozřejmě herce poslouchám, to je potřeba vyslechnout a vzít 
v potaz jejich názor. Každou hru mám ale před zkoušením několikrát 
přečtenou, takže základní koncepci si vzít nenechám. Tvůrčí prostor 
dostanou jednotliví protagonisté, když se hra rozvíjí.
A na závěr: když se mladí nehrnou, má divadlo perspektivu?
Na to já neumím odpovědět. Někdy se někdo nový najde, ale po pár zkou-
škách už se nevrátí. Jsou to dvě hodiny poctivého zkoušení dvakrát týdně.
Rád bych zařadil hry, kde hrají třeba tři, čtyři mladí, ale to teď nejde. Mys-
lím, že je to tím, že nám tu chybí střední škola. Ale divadlo v Hrádku mám
slušnou úroveň. Nerad bych stál u toho, že půjde kvalita dolů.
A co byste jako divadelní soubor ocenili?
Určitě lepší prostory pro zkoušky, to by nám hodně pomohlo. Když jdeme
na zkoušku na jeviště, často zjistíme, že díky malé zkušebně mluvíme málo
nahlas. Jiné by to bylo, kdybychom byli zvyklí mluvit na jevišti. No a aby
se k nám hrnuli mladí, abychom je museli odmítat. Žasli jsme, když nám
v Lomnici řekli, že to u nich tak je.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným, spolužákům, kamarádům a dobrým lidem, kteří stále
chodí ke hrobu naší milované dcery Kamilky, nosí květiny a věnují jí vzpomínku.

Rodiče Lída a Kamil Hrašnovi
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Projekt Škola ekologicky na ZŠ Lidická po 3 letech končí a my máme
chvilku na hodnocení našeho projektu. Na ZŠ Lidická byly v rámci 
projektu vytvořeny programy, které přispívají k rozšíření znalostí dětí 
v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. Pomáhají poznávat tuto
problematiku v propojení s poznáváním okolní krajiny a dopady vlivu
člověka na ní. Programy jsou doplněny praktickými ukázkami, 
výlety do okolní přírody a prací s různými přírodními materiály. Dětmi
byla pozitivně hodnocena hlavně práce s mikroskopy, výuka v přírodní
učebně na školní zahradě a terária s živými zvířátky na chodbách 
ve škole. V rámci projektu jsme mohli vybavit dvě třídy novým nábyt-
kem, interaktivní tabulí, nakoupit 15 žákovských notebooků a 15 žákov-
ských mikroskopů. V parku před školou jsme vytvořili malý sportovně 
výchovný park, vybavený herními a výukovými prvky.  Podnikli jsme 
exkurze do okolí a jezdili na ukázky jiných ekoprogramů do partner-
ských škol svazku Schkola, které s námi po celou dobu projektu úzce
spolupracovali. Děkujeme ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Donín, že jsme mohli
i s jejich žáky některé z programů ověřit a vyzkoušet. Děkujeme DDM
Drak a Městu Hrádek n. N.  za jejich podporu při realizaci projektu. 

Tento projekt byl podpořen z programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu pře-
shraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko.

Projekt ·kola ekologicky konãí

Vítûzství v komiksové soutûÏi Bohou‰ a Dá‰a mûní svût
Žáci ze Základní školy T. G. Masaryka se zúčastnili komiksové soutěže
Bohouš a Dáša mění svět, kterou již potřetí organizovala společnost 
Člověk v tísni. Hlavním tématem bylo letos občanství. Z více než 150 ko-
miksů ze základních a středních škol z celé republiky se do užšího vý-
běru 30 prací probojovala hned dvě dílka z naší školy. Jednalo se o dílo
s názvem Mimozemšťanské volby od dvojice žákyň Karina Lang a Nicol
Teubnerová. Druhým vybraným komiksem byla povedená práce Nikol
Scheuflerové jednoduše nazvaná Volby. A povedlo se! Nikol Scheufle-
rová vybojovala nejvyšším počtem hlasů v internetovém hlasování Cenu
diváků. Vyhlášení vítězů proběhlo 2. listopadu přímo v hlavním městě
při příležitosti 8. ročníku mezinárodního komiksového festivalu. A jak
tuto akci popsala sama vítězka? 

„Dne 2. listopadu jsem byla pozvána do Prahy na předání Ceny 
diváků, protože jsem získala od lidí nejvíce hlasů. Samotné vyhlášení za-
čínalo v 15 hodin, ale my jsme tam přijeli dřív, protože celý den zároveň
probíhal Komiksfest. 

Každý návštěvník si zde mohl vyrobit nebo namalovat obrázek na
různá témata, např. cesta lesem. Také bylo možno zkusit si upravit 
komiks a doplnit text do bublin apod. Mně nejvíce zaujala dotyková 
obrazovka, na které jsem si mohla namalovat prstem, co mě jen na-
padlo. Dále se zde vystavovaly a prodávaly různé knihy, samozřejmě
hlavně komiksy.

Na předávání cen přijela také má třídní paní učitelka Jana Horinková
s manželem. Byla jsem ráda, že mě přijela podpořit, protože ona mě do
soutěže přihlásila. Navíc při vyhlašování cen chodily na pódium vždy
týmy – autor komiksu i se svým učitelem, který ho při práci vedl. Všichni

ostatní vítězové jiných kategorií pocházeli přímo z Prahy, takže jsem se
stala jedinou mimopražskou oceněnou. Ceny předávaly zástupkyně ze
společnosti Člověk v tísni a také autor hlavních komiksových postav, Bo-
houše a Dáši, pan Karel Jerie. Získala jsem knihu Lovecká sezóna s jeho
vlastnoručním podpisem, ještě jednu knihu, tričko a diplom. V Praze se
mi moc líbilo a už teď se těším na další soutěž.“  

Nikol Scheuflerová
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