
Hrádek uspûl se Ïádostí na opravy
stfiechy Besedy

Městská památková zóna byla v Hrádku nad Nisou vyhlášena k 1. září 2003. V loňském roce byl 
vytvořen a schválen Program regenerace městské památkové zóny, který je zásadním dokumentem 
určujícím péči o objekty v památkové zóně.

Město Hrádek nad Nisou se pokusilo poprvé využít možnosti žádosti o dotaci z ministerstva kultury
na rekonstrukci objektu v památkové zóně. A hned s první žádosti bylo úspěšné. Na rekonstrukci 
krytiny střechy nad sálem DK Beseda získalo 200 tisíc Kč. Celkový rozpočet je 1,5 milionu Kč.

Může se zdát, že částka vzhledem k celkové ceně není vysoká, ale jak komentuje i ředitel Národního
památkového ústavu, na první žá-
dost je to částka slušná. V minu-
losti bývalo zvykem, že se prvo -
žadatelům dávaly dotace kolem
50 tisíc korun. Střecha nad sálem
DK Beseda projde rekonstrukcí 
v letošních letních měsících. Je to
potřeba, protože přes opakující se
opravy se stále objevují nová
místa, kudy do sálu a šaten zatéká. 

Následně by se z prostředků
města měl sál vymalovat. Chystá
se také výměna zbývajících oken 
a vstupních dveří.

Ve fázi projektové přípravy je
rekonstrukce střechy nad restau-
rací Camelot.

Potfieba sociální péãe roste
Pryč jsou doby, kdy jsme si pod pojmem sociální péče představovali domy s pečovatelskou službou,
případně výplatu různých dávek. Paleta poskytovaných služeb je mnohem pestřejší a je potřeba ji
neustále rozšiřovat. Svůj podíl na tom má jistě zhoršující se ekonomická situace řady rodin, ale nejen
ta. Na vině je třeba i zneužívání systému sociální dávek – a to nejen jejich příjemci, ale třeba těmi, kteří
nabízejí ubytování, hrazené z příspěvku státu.

Hrádek nad Nisou není ve sféře sociálních problémů výjimkou. Týká se ho bezdomovectví, dlužníci
stotisícových částek i vyloučené lokality, byť ne v míře známé z jiných měst. Na podzim proto vedení
města spolu s vedením sociálního odboru a zástupce městské policie navštívilo Litvínov, kde podobné
jevy řeší již dlouho. Krátce poté vznikla v Hrádku pracovní skupina pro řešení sociálních problémů. Je-
jími členy jsou místostarosta města, zástupce sociálního odboru, městské policie, správy majetku
města, úřadu práce a nově i zástupce škol.

Pracovní skupina se schází jednou týdně a řeší zcela konkrétní záležitosti. Mezi ně patří monitoring
vyloučených lokalit a rodin se sociálním znevýhodněním. Sem patří i matky s dětmi, které neplatí ná-
jem a další poplatky. „Často jsou sice v obtížné situaci, ale odmítají ji jakkoliv řešit. V případě, že od-
mítají rady nebo je nerespektují, nezbývá, než je vystěhovat. Máme snahu lidem pomoci, ale bez to-
lerance musíme přistoupit k těm, kteří na společnosti doslova parazitují“, říká místostarosta Pavel Far-
ský. Dalším úkolem, obzvláště v zimních měsících, bylo zajištění nouzové nocležny pro bezdomovce.
Ta vznikla v bývalé cihelně a její provoz se řídí provozním řádem. Ten mimo jiné určuje, za jakých kli-
matických podmínek ji lze využívat. Pokračování na straně 3

Novinky v kulturním 
kalendáfii

V letošním roce nás v Hrádku nad Nisou
čeká hned několik nových akcí. Některé se
možná osvědčí a časem se z nich stane 
tradice. První nás čeká již 1. března. Do
Hrádku se po 67 letech vrací masopust.
Více o masopustním veselí, i o našem hrá-
deckém masopustu si můžete přečíst 
uvnitř HRÁDECKA.

Další novinkou bude společné pálení
čarodějnic. Termín bude tradiční, tedy 
30. dubna. Hrádecké čarodějnice proběh-
nou na Hasičské louce. Bude zde jedna
velká vatra a dva menší ohně k opečení
buřtů. Byli bychom rádi, kdyby na této
akci zábava probíhala spontánně. Očeká-
váme, že se zde sejde několik kytar, fléten
a zpěvuchtivých osob a zábava se rozjede.
A konečně týden poté se můžete těšit na
Odemykání Kristýny s hudebním progra-
mem a soutěžemi pro děti i rodinné týmy.

V únorovém čísle:
— Čipování psů
— Finanční sbírky
— Veřejná WC
— Hrádecký masopust
— Práce dělá člověka
— Program kina a kalendárium
— Příloha: Toulání časem…

Žitavské kostely II
Křížový kostel – Kreuzkirche

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 březnového čísla je 24. 2. 2014. 
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 11. 3. 2014.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1. mimořádná schůze rady města
1. mimořádná schůze rady města v roce 2014, konaná dne 29. ledna, se 
zabývala těmito záležitostmi:
— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-

sahu 2. kategorie pro výběr zhotovitele akce s názvem Revitalizace za-
hrad mateřských škol v Hrádku nad Nisou.

10. mimořádná schůze rady města
10. mimořádná schůze rady města v roce 2013, konaná dne 18. pro-
since, se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila projektové záměry a podání žádostí o dotaci do podprogramu

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce
2013 vyhlášeného ministerstvem pro místní rozvoj dle pořadí priorit
1. Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna 
2. Oprava mostu v ul. Na Hrázi 
3. Obnova odvodňovacího příkopu 

— schválila vyplacení finančního příspěvku na činnost Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Hrádek nad Nisou
ve výši 40 000 Kč z kapitoly Městský integrovaný záchranný systém –
Hasiči Hrádek

— souhlasila s odkupem stávajícího mobiliáře výlepových plakátovacích
ploch za zůstatkovou cenu 30 000 Kč.

2. schůze rady města
2. schůze rady města v roce 2014, konaná dne 22. ledna, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí vyúčtování nákladů na útulek pro opuštěná nebo na-

lezená zvířata s tím, že v roce 2013 se vyúčtovalo za veškerou veteri-
nární péči 60 144 Kč, v roce 2012 se vyúčtovalo za veškerou veterinární
péči 116 658, 80 Kč. Celková úspora v roce 2013 za veterinární péči činí
56 515 Kč

— vzala na vědomí informaci o zkrácení vázací doby na 24 bytových jed-
notek v ulici 1. máje na 10 let a souhlasila s provedením výmazu zá-
stavního práva 

— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti 
o dotaci na projekt Bezbariérové úpravy Městského úřadu v Hrádku
nad Nisou – hygienické zařízení do podprogramu Odstraňování 
bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách 
městských a obecních úřadů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, při
předpokládané realizaci v roce 2014 a celkovém finančním rozsahu 
projektu ve výši 383 018 Kč

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu na dodávku s názvem Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou – hra-
niční přechod do Polska

— schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč Středisku
pro ranou péči Liberec, o. p. s.

— schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč Centru pro
zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s., na zajištění provozu
sociálních služeb 

— vzala na vědomí přehled lesnického hospodaření za rok 2013 na 
lesních pozemcích v majetku města Hrádek nad Nisou předložený 
lesním hospodářem p. Ing. Janem Dudou

— schválila závazné městské standardy veřejného osvětlení
— rozhodla o přidělení zakázky s názvem: Rekonstrukce dešťové kanali-

zace u ZŠ T. G. Masaryka uchazeči s nejnižší podanou nabídkovou 
cenou, firmě JOSTAV, spol. s r. o., za celkovou cenu díla 1 240 455 Kč
včetně DPH

— schválila nejnižší cenovou nabídku firmy JOSTAV, spol. s r. o., ve výši
273 325 Kč včetně DPH pro realizaci splaškové kanalizace propojující
stávající stoky mezi ulicemi Starý Dvůr a Luční.

3. schůze rady města
3. schůze rady města v roce 2014, konaná dne 5. února, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí informaci o vyhodnocení motivačního sběru za rok

2013, a to: celkem bylo v motivačním programu nasbíráno 6 976 kg
PET-lahví a 36 956 kg papíru. Sleva na poplatku za rok 2014 pro 
občany registrované v motivačním programu činí celkem 32 335 Kč.

— vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na doda-
vatele osobního vozidla pro pečovatelskou službu. Schválila výběr nej -
vhodnější nabídky ve výši 485 360 vč. DPH od firmy Auto Koutek, 
s. r. o., Liberec 30

— schválila vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve zjednodu-
šeném podlimitním řízení s názvem Městský park: rekonstrukce parku
v ulici Generála Svobody

— schválila předložený Program prevence kriminality města Hrádek nad
Nisou pro rok 2014 a uložila Odboru dotací, rozvoje města a kultury
zpracovat žádost o dotaci do Programu prevence kriminality na rok
2014 a předložit ji v termínu do 14. 2. 2014 krajskému úřadu 

— schválila zvláštní užívání komunikace v k. ú. Václavice pro Rallye Lu-
žické hory 2014 v termínu 19. 4. 2014, dále zvláštní užívání komuni-
kace Okružní od křižovatky s ul. Lidickou po křižovatku s ul. Václavskou
dne 18. 4 od 8 h do 19. 4. 22 h a schválila užívání prostor v budově
městského úřadu v termínu 18. 4.–19. 4. 2014 včetně movitých věcí 

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu pro výběr zhotovitele akce s názvem Zpřístupnění mokřadu 
u Kristýny

— vzala na vědomí odstoupení od záměru pronájmu souboru nemovi-
tostí č. p. 271, Žitavská, Hrádek nad Nisou (bývalá celnice) od společ-
nosti Ventura Services, s. r. o., a neschválila vyzvání zájemce, který se
umístil na druhém místě, společnost SAYCO, a. s. Schválila zveřejnění
záměru pronájmu souboru nemovitostí č. p. 271, Žitavská, Hrádek nad
Nisou s novými podmínkami. 

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
1. zasedání zastupitelstva města
1. zastupitelstvo města v roce 2014, konané dne 29. ledna, se zabývalo
těmito záležitostmi:
— zvolilo Mgr. Ladislavu Jurkovou a Mgr. Marii Mayerovou do funkce 

přísedících Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2014–2018
— schválilo přijetí dotace na projekt Celníci a pašeráci v Trojzemí v rámci

Fondu malých projektů v euroregionu Nisa v programu Ziel3/Cíl3 
SN-CZ 

— schválilo realizaci II. etapy projektu Regenerace panelového sídliště
Pod Tratí – Hrádek nad Nisou v roce 2014, předložení žádosti o dotaci
ve výši 1 215 000 Kč do podprogramu Podpora regenerace pane -
lových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj ČR a závazek dofinanco-
vání daného projektu z vlastních prostředků ve výši min. 30 % roz-
počtových nákladů.

âipování psÛ
v Hrádku nad Nisou

Na sklonku roku 2012 schválilo zastupitelstvo města městskou 
vyhláškou číslo 7/2012 zavedení povinného označování psů elektro-
nickým čipem. K zavedení tohoto opatření vedl vedení města 
kromě jiného fakt vysokých nákladů na umístění nalezených psů 
v útulcích. 

Jelikož se toto opatření nesetkalo vždy s kladnými ohlasy, rozhodli
jsme se sledovat vývoj množství opuštěných psů ve městě a užiteč-
nost užívání čipů při navracení psů jejich majitelům (třeba při útěku
nebo zaběhnutí) pozorně sledovat a vyhodnotit. 

V roce 2012 město zaplatilo za umístění nalezených psů a koček 
v útulcích pro opuštěná zvířata 116 658,80 Kč, v roce 2013 tato
částka činila již jen 60 143,60 Kč. Občanům, kteří nechali označit
svého psa čipem, byl odpuštěn poplatek za psa ve výši 200 Kč. V cel-
kovém součtu za 655 označených psů to činilo 131 000 Kč. Tuto
sumu vnímáme jako investici, která by se měla brzy vrátit. V roce
2013 odchytla městská policie 55 zatoulaných psů. Z nich se díky
označení čipem podařilo identifikovat a vrátit majitelům 21 psů. Tím
se ušetřily náklady na dopravu a umístění těchto psů v útulku jak
městu, tak i jejich majitelům. V útulcích bylo umístěno 11 psů, a to
jen díky tomu, že nebyli identifi kovatelní. Městská policie bude i na-
dále provádět kontroly dodržování vyhlášky o povinném označování
psů elektronickým čipem už i proto, že toto opatření skutečně, jak
vyplývá z údajů zde popsaných, přináší užitek a má smysl.
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Nová aplikace na webu
mûsta zjednodu‰uje 

hlá‰ení závad
Město Hrádek nad Nisou si nechalo v loňském roce zpracovat plán roz-
voje veřejného osvětlení. Z něj vychází i nový systém správy. Nahlášené
poruchy jsou postoupeny osobě zajišťující odborný dohled, která roz-
hodne o dalším postupu: zda bude provedena oprava, nebo výměna.

Zpracovaný plán rozvoje veřejného osvětlení umožní městu bez
 zvyšování nákladů na veřejné osvětlení jeho modernizaci a po 5 letech
dokonce úsporu, která by mohla ročně činit až 1,3 mil. Kč. Postupná
 modernizace a optimalizace veřejného osvětlení dokáže totiž uspořit až
polovinu nákladů.

Poruchy veřejného osvětlení lze hlásit na telefonním čísle 602 283 768
nebo e-mailem na adresu poruchy@muhradek.cz.

Elegantním způsobem, jak poruchu nahlásit, je využití formuláře na
internetových stránkách města. V mapě jsou vyznačeny všechny svě-
telné body ve městě. Kliknutím na značku příslušné lampy lze nahlásit
její poruchu bez složitého popisování lokality.

Jednotlivé světelné body budou navíc přímo na sloupech očíslovány.
Budou tedy snadno použitelné jako orientační systém. Nový formulář
na webu města lze již nyní využít i pro hlášení závad na komunikacích,
chodnících, dětských hřištích, nahlášení nepořádku ve městě nebo
třeba poškozené zeleni.

Formulář najdete na adrese:
http://www.hradek.eu/index.aspx?rub=458 nebo pomocí menu na
www.hradek.cz > naše město > hlášení poruch.

Hrádeãtí pomáhají
finanãními sbírkami
V lednu proběhl již čtrnáctý ročník celorepublikové Tříkrálové sbírky.
Pod záštitou Oblastní charity Liberec se tříkrálové koledování vrátilo 
i do Hrádku nad Nisou. Do koledování se zapojila ZŠ Donín, ZŠ Lidická
a Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou. 

Oblastní charita Liberec tímto děkuje všem občanům města, kteří
vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky patří
koledníkům i jejich doprovodu, kteří věnovali nezištně svůj čas ve pro-
spěch pomoci druhým.

Výtěžek sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným,
handicapovaným lidem, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá. De-
setina výnosu sbírky je určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
Výtěžek z Hrádku nad Nisou je určen na nákup speciální lavice pro han-
dicapovaného žáka ze ZŠ Donín a na vybudování zázemí pro volnoča-
sové aktivity dětí v prostorách fary v Hrádku n. N. Celkem se v Hrádku
nad Nisou podařilo vybrat 13 489 Kč.

Od února probíhá v Hrádku nad Nisou nová sbírka, tentokrát pro psí
útulek AzylPes. Mnozí obyvatelé jej znají – sbírka krmení a pamlsků pro-
bíhá vždy v den rozsvěcení vánočního stromu na náměstí. Sbírka má ná-
zev Auto pro opuštěné pejsky a má vynést prostředky na nákup nového
nebo staršího vozidla za účelem odchytu psů, převozu psů zraněných,
týraných a podobně. 

Sbírka probíhá formou pokladniček nebo vkladu na transparentní
účet vedený u GE Money Bank č. 213467763/0600. Pokud byste se roz-
hodli přispět a pomoci tak útulku vyřešit problém s dosluhujícím autem,
jedna ze zapečetěných pokladniček je v hrádeckém turistickém infor-
mačním centru.

Starosta mûsta je ãlenem rady SOLK
Po personálních změnách ve vedení měst Hrádek nad Nisou a Turnov,
ke kterým došlo po krajských volbách v roce 2012, došlo nyní ke
změně v Radě Sdružení obcí Libereckého kraje. Do rady SOLK byli 
kooptováni starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka a starosta 
Turnova Tomáš Hocke.

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

Potfieba sociální péãe roste
Dokončení ze strany 1

Komise je připravena pomoci s integrací osob, které se ocitly napří-
klad bez bydlení. Nutným předpokladem je jejich zájem spolupracovat.
Nejde přitom jen o to, nabídnout byt, ale pomoci se zajištěním dávek,
případně zaměstnáním u veřejně prospěšných prací. A na druhou
stranu o kontrolu ze strany sociálního odboru, která se týká placení
nájmu, pořádku v bytě, ale také rad, jak vycházet s penězi. Konkrétní 
výsledek takové práce již v Hrádku je úspěšně vyzkoušen.

K sociální práci patří i opatrovnictví osob, o které se nemohou nebo
odmítnou starat příbuzní. Soud pak určí jako opatrovníka obec. Město 
v takových případech spravuje příjmy svěřené osoby a jednou za rok 
podává zprávu soudu.

Dalším problémem je ubytování cizinců. Tady je potřeba spolupráce
s cizineckou policií, protože pravomoci městské policie jsou omezené.
Díky nedokonalé legislativě město nemá přístup k evidenci cizinců. Po-
kud se dobrovolně nepřihlásí k pobytu, nemá město přehled ani o jejich
počtu. S tím pak souvisí otázky, zda děti takových obyvatel města chodí
do školy, zda tito lidé platí poplatky za odpad a podobně. 

Specifickým tématem jsou problémy ve školách. Není výjimkou, že
děti nemají základní pomůcky. Problém ale nastává i ve chvíli, kdy se ně-
kteří žáci nezúčastňují školních akcí, protože jejich rodiče nejsou
schopni, případně nechtějí, zaplatit vstupné. Tyto děti se pak vylučují 
z kolektivu a další problémy často následují. 

Řešením, které se nabízí, je poskytování terénní péče některou z ne-
ziskových organizací nebo agentur. Město v tuto chvíli usiluje o možnost
vytvoření místa pro pracovníka terénní služby. Výhodou by měla být
znalost místních poměrů. Pracovník terénní služby by vyhledával kon-
krétní osoby a lokality, kde je potřeba poskytnout pomoc.

Město Hrádek nad Nisou každoročně podporuje řadu organizací,
které se také věnují sociálním službám. Patří sem Charita Liberec, v je-
jímž domově sv. Vavřince v Chrastavě jsou ubytováni i obyvatelé
Hrádku. Dále je to o. p. s. Člověk v tísni, která vykonává terénní službu
a jednou týdně je k dispozici v objektu městské knihovny. Podporováno
je občanské sdružení Most k naději, které anonymně poskytuje pomoc
osobám závislým na drogách. Dalším podporovaným sdružením, půso-
bícím na území města, je Romský život nabízející aktivity dětem z nízko-
příjmových rodin.

V loňském roce dostala příspěvek také Oblastní charita Červený Kos-
telec na hospicovou péči a sdružení Babybox pro odložené děti. V letoš-
ním roce již bylo podpořeno liberecké Centrum pro zdravotně posti-
žené, které v Hrádku poskytuje v domě s pečovatelskou službou stálou
poradnu, na kterou je možné se obrátit o radu v případě žádosti o zdra-
votní pomůcky, případně jejich financování. Centrum pro zdravotně
postižené poskytuje i terénní péči. Zatím posledním podpořeným sdru-
žením je liberecké Středisko pro ranou péči.

Příspěvkovou organizací města je Pečovatelská služba. Pečovatelská
služba v Hrádku nad Nisou se stará asi o 80 klientů. Kromě obyvatel
domů s pečovatelskou službou, kterých je nyní 36, vykonává i terénní
službu. Klientům především dováží obědy, nákupy, pomáhá s hygienou
a úklidem. K dispozici je denně od 7 do 19 h. Financována je z více
zdrojů. Největší příspěvek má od města Hrádek nad Nisou – letos 2 mil.
Kč. Dalších 917 tisíc korun má letos od Ministerstva práce a sociálních
věcí, částečně byl z této dotace v loňském roce financován nový výtah 
v objektu na Žitavské ulici. Asi 400 tisíc korun činí roční výnosy z posky-
tovaných služeb. Částku v řádu desítek tisíc korun získává Pečovatelská
služba z Grantového programu Libereckého kraje. Pečovatelské služby
poskytuje 8 zaměstnanců. 
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Mezi rekultivovanou skládkou na Kristýně a Trojmezím se nachází oblast
obtížně přístupných lesů a mokřadů. Jedno z míst nedaleko hranic bude
během letošního roku zpřístupněno veřejnosti pomocí povalových
chodníčků. „Rádi bychom způsobem citlivým ke krajině zpřístupnili
málo známá a přitom zajímavá místa nejen obyvatelům města, ale i jeho
návštěvníkům,“ říká místostarosta města Pavel Farský. Mokřad v blíz-
kosti Trojmezí je v současnosti díky trvalému podmáčení prakticky ne-
přístupný. „Nechceme zde ale vybudovat stezky, po kterých budou
proudit zástupy lidí. Chodníčky budou sloužit k procházkám zajímavým

kouskem přírody nedaleko města. Žijí zde i vzácní živočichové jako třeba
skokan skřehotavý, takže zde nebudeme budovat ani větší počet laviček.
Budou zde ale instalovány dvě tabule s informacemi o mokřadu,“ vy-
světluje Pavel Farský.

Okolo mokřadu vzniknou dva chodníčky z dubových fošen. Jeden,
blíže k Trojmezí, bude končit na druhém konci mokřadu a nebude bez-
bariérový. Druhý ale bude vhodný i pro vozíčkáře. Bude přístupný od
cyklostezky vedoucí podél Nisy i od cyklostezky vedoucí podél Žitavské
ulice. Nad mokřadem vznikne vyhlídkové molo s lavicí a stolečkem. Od-
počinkové místo bude také u cyklostezky pod benzínovou pumpou.

Pro návštěvníky vznikne přes 600 metrů dlouhá trasa. Většinu z ní
tvoří povalové chodníky. Bezbariérový bude dlouhý asi 316 metrů, zbylá
část 156 metrů. Na zpřístupněný mokřad se můžete těšit už v průběhu
letních měsíců.

Město na projekt Zpřístupnění mokřadu u Kristýny získalo dotaci ze
Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 1,5 korun. 

Hrádek nav‰tívil krajsk˘
policejní fieditel

V lednu se stal hostem vedení města ředitel Krajského ředitelství Policie
ČR plk. Mgr. Vladislav Husák. Vedení města se společně se zastupitelem
pověřeným vedením hrádecké městské policie Janem Krečmanem zají-
malo o bezpečnost v regionu a výhled do blízké budoucnosti. V Libe-
reckém kraji je v současnosti 1272 policistů. Tento stav bude postupně
navýšen o 36 míst. Noví policisté budou přitom určeni hlavně do men-
ších služeben, které díky malému počtu policistů pracují na hranici
 efektivity. Pozitivní zprávou je navýšení počtu policistů zabývajících 
se drogovou problematikou. To je téma zásadní i pro Hrádek nad Nisou.
V současnosti se jí na  krajském ředitelství zabývá 6 policistů, v blízké
 budoucnosti jich bude 16.

U hranic vznikne místo pro klidné vycházky

Dotace na zateplení DPS
Dům s pečovatelskou službou v Nádražní ulici byl postaven v polovině
devadesátých let. Přesto, že to není dlouhá doba, tehdy použitá plas-
tová okna již nevyhovují dnešním požadavkům. Z dnešního pohledu je
nevýhodný i způsob vytápění pomocí 89 přímotopů, které 4 hodiny
denně netopí. Problematická je nezateplená chodbová část objektu, kde
jsou v mrazivých dnech teploty pod nulou. Město proto na podzim loň-
ského roku požádalo o dotaci na snížení energetické náročnosti objektu
a změnu vytápění. 

Žádost byla úspěšná. V objektu DPS budou vyměněna okna a ven-
kovní dveře, budou zatepleny stropy a chodbová část. Vytápění bude
řešeno pomocí radiátorů ohřívaných tepelným čerpadlem.

Mûstská policie v roce 2013
Rok 2013 nebyl z dlouhodobého pohledu městské policie nijak výji-
mečný. Přesto stojí za to uvést alespoň část statistiky a postřehů. 
Samotná čísla samozřejmě nemohou vypovídat vše o činnosti městské
policie, ale například v porovnání s předchozím rokem mohou být zají-
mavá.

Městská policie v loňském roce řešila 1368 událostí, což je 10 % méně
než v předchozím roce. Ubylo hlavně přestupků, kterých bylo vloni 
řešeno 341. Na udělených pokutách ale bylo vybráno prakticky stejně:
121 100 Kč. Přitom ne každý přestupek je řešen pokutou: číst je řešena
domluvou, část předáním jiné organizaci.

V loňském roce městská policie v 90 případech vyjížděla k zákrokům
na zvíře, většinou volně pobíhající psy a kočky, 55 zvířat bylo přitom 
vráceno jejich majitelům.

V průběhu roku bylo nahlášeno 54 závad na komunikacích, veřejném
osvětlení, dopravním značení a dalším majetku města.

Během roku městská policie šedesátkrát kontrolovala provozovny
barů, heren, restaurací a samoobsluh se zaměřením na prodávání alko-
holu mladistvým a hraní na automatech. V rámci prevence uskutečnili
strážníci 19 besed v mateřských a základních školách. 

Do náplně činnosti patří i zajišťování pořádku na kulturních a spor-
tovních akcích, kterých ve městě neustále přibývá. Městská policie pra-
videlně asistuje u zásahů Policie ČR, záchranné služby nebo hasičů. Jen
v loňském roce to bylo v 89 případech.

Jistou zajímavostí může být dvacet předmětů odevzdaných jako
„ztráty a nálezy“. Jednalo se nejen o běžné peněženky, doklady a klíče,
ale také jízdní kola.

Městská policie v současnosti slouží v počtu 5 strážníků, 1 velitele 
a jejím vedením je pověřen zastupitel Jan Krečman. V rámci veřejno-
právní smlouvy s obcemi Chotyně, Rynoltice a Bílý Kostel plní hrádečtí
strážníci úkoly i v těchto obcích.

V posledních letech se ukazuje, že zhoršování ekonomické situace
řady osob se projevuje ve zvyšování počtu problémových občanů i zvý-
šení počtu problémů spáchaných pod vlivem alkoholu. Zřetelným 
a dlouhodobým trendem se stává zvyšování agresivity některých obyva-
tel, zejména pak agresivity skupin sociálně nepřizpůsobivých občanů.
Na té se podílí i praktická obtížnost efektivního postihu těchto osob. 

Efektivním příkladem spolupráce s Policií ČR jsou společné hlídky. Po-
licie ČR také využívá záznamy z kamerového systému od Městské poli-
cie Hrádek nad Nisou  při objasňování trestné činnosti různého druhu.
V roce 2013 došlo k dalšímu rozšíření kamerového systému. Důvodem
instalace kamer byly opakující se problémy s narušováním veřejného
pořádku zejména ze strany návštěvníků nočních podniků a nudící se
omladiny. Nyní má městská policie k dispozici 12 kamerových bodů.
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Zima pořádně nezačala, pomalu končí a s ní se uzavírají přípravy na le-
tošní Hrádecké rockové léto. „Stojíme na prahu již 12. ročníku našeho
festivalu. Bez mučení přiznávám, že osud festivalu dlouho visel na 
tenkém vlásku. Ano, o peníze jde vždy až na prvním místě. Také se 
projevila jistá únava lidského materiálu a flustrace z toho, že hlavně 
hrádečáci neberou festival úplně za svůj,“ říká jeden z těch, kteří stáli 
u zrodu festivalu, Standa Dlouhý.

Festival se nakonec uskuteční i díky osobní podpoře starosty města
Josefa Horinky. Fanoušci rocku se mohou těšit na to, že se na dvou pó-
diích vystřídají opět kapely mnoha škatulek. Hlavním tahákem festivalu
má být Divokej Bill. V Hrádku zahraje poprvé, byť se o jeho hraní ve
městě již párkrát mluvilo.

Věrní fanoušci si jistě vzpomenou na řádění dvoumetrového němec-
kého muzikanta amerického původu Lorda Bishopa. Skoro nikdo ho
tehdy neznal, ale projevil se dobrý nos pořadatelů. Pod podiem se na-
konec sešli skoro všichni, kteří v areálu v tu chvíli byli. Pro letošní rok je
přichystáno podobné překvapení, americká zpěvačka pocházející z Ji-
hoafrické republiky Dilana. Dilana je vítězkou televizní soutěže Rock Star
Supernova a do Hrádku přiveze hudbu plnou vášně a energie. Stačí se
podívat na některý z jejich klipů. Ač v Čechách neznámá, fanoušky ur-
čitě zaujme.

Pořadatelský tým chtěl do programu získat opět něco pro starší roc-
kery. Vloni byl jednou ze špiček festivalu koncert Blue Effectu. Spřízněné
kapely letos neměly v termínu Rockového léta volno. Dlouhá byla jed-
nání s Vítkovým kvartetem. Když už to vypadalo na neúspěch, podařilo

se jejich koncert v Hrádku vyjednat. Fanoušci na zprávu o hraní této 
kapely z Beatové síně slávy reagovali nečekaně vřele. 

Do Hrádku se vrátí kapela 100 °C. Poprvé zde zahrají legendární 
Už jsme doma. Potvrzení jsou liberečtí Hopes. Další místa obsadí dvě 
kapely vzešlé z vyhlášené soutěže. Přihlášky se uzavírají 15. března, 
následně pořadatelský tým vybere 5 jmen, ze kterých dva účastníky 
vyberou fanoušci.

Nezapomenutelný byl předloni závěr festivalu v pivním stanu. Tehdy
poprvé pořadatelé přichystali koncert na zklidnění a pozvali Xaviera
Baumaxu. Ten hrál do roztrhání těla, pro mnohé to byl jeden z vrcholů
programu. Xavier se letos do Hrádku znovu vrací a opět se postará 
o tečku za osmi hodinami muziky.

Důležitá informace na závěr: do konce února máte možnost zakoupit
vstupenky za cenu 250 Kč. Od března bude cena zvýšena o 50 Kč.
Kromě toho, že ušetříte 50 Kč, podpoříte minimálně morálně i pořada-
tele festivalu.

Téma: vefiejná WC
Téma fungování či nefungování veřejných toalet v Hrádku nad Nisou se
pravidelně vrací. V minulosti byl problém této služby vyřešen ve spolu-
práci s Českými drahami – město hradilo náklady na provoz veřejných
WC ve výpravní budově hrádeckého nádraží.  

Na konci roku 2013 ale došlo k ukončení provozu restaurace na 
nádraží. České dráhy na nádraží nemají své zaměstnance a tak byly 
uzavřeny i veřejné toalety. Podle vyjádření Českých drah probíhají jed-
nání s novými zájemci o provozování restaurace. Toalety tedy zůstávají
zavřené. 

Město se snaží situaci řešit. Nabízí se pronájem samotných WC a je-
jich provozování, o čemž se jedná. Město také projevilo zájem o koupi
celé budovy, která není řádně spravována, protože zde není stálý dohled
ze strany majitele. Oprávněně je tak stav v budově terčem kritiky cestu-
jících. S prodejem budovy ale nyní nesouhlasí Správa železniční do-
pravní cesty. 

V současnosti mohou lidé využít ve městě toalet v Multifunkčním cen-
tru Brána Trojzemí na Horním náměstí. Toalety v tomto objektu sice nej-
sou označeny jako veřejné, ale v případě potřeby jsou k dispozici. Vzhle-
dem k tomu, že v multifunkčním centru je i turistické informační cen-
trum, využívají je i turisté. Toalety v multifunkčním centru jsou bezbari-
érové (lze se k nim dostat výtahem).

Zároveň je v prostoru toalet umístěn i přebalovací pult, který v pří-
padě potřeby využívají matky s dětmi.

Leto‰ní rockové léto bude opût pestré
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Hrádeck˘ masopust 2014
Den, kdy z radnice budou padat jitrnice
Myšlenka uspořádat v Hrádku masopust je necelý rok stará. Hasičské vepřové hody vloni přilákaly už tolik návštěvníků, že bylo
potřeba  během dne přivézt další masné mlsy. A tak se dostavil nápad spojit hody s masopustním průvodem. Co je to za novinku,
pořádat v Hrádku  masopust? Kupodivu žádná novinka. Víceméně náhodou se podařilo v archívu najít zmínku o hrádeckém 
masopustu v třicátých letech minulého století, od pamětníka víme, že se zde konal ještě v roce 1947. Tehdy průvod začínal na
Dolním náměstí, odkud pokračoval k Dělnickému domu. I po roce 1948 se každoročně scházel alespoň „masopustní výbor“, aby
si v tento den vyhodil z kopýtka.

Co je masopust?
Slovem masopust se míní období od Tří králů po předvelikonoční postní
období, často ale také jen poslední dny před tímto postním obdobím,
kdy probíhají taneční zábavy, zabijačky, svatby. Těmto posledním dnům
se také někdy říká fašank. Masopust je především obdobím, kdy je vše
dovoleno. Maškary, šašci, démoni, blázni a různé další podivné figury
ovládnou město a vše je podřízeno jejich vládě. 

Jedná se o zvyk s pohanskými kořeny, který se v jisté podobě slavil již
starými Řeky, Římany i Slovany. Slavnost je v tomto podání předzvěstí
jara a prací na poli. Bývá zvykem si tento den nevázaně užít, proto se
také žádá o shovívavost starosta města. V kalendáři se masopustní ob-
dobí přímo váže na Velikonoce. Čtyřicet dní před Velikonocemi začíná
postní období tzv. Popeleční středou. Právě úterý před Popeleční stře-
dou bývalo v minulosti dnem masopustního veselí. Dnes se většinou
masopusty dělají v některém z víkendů předcházejícím Popeleční stře -
dě. Letos vychází Popeleční středa na 5. března. Masopust proto bude 
v Hrádku 1. března.

Jelikož se v Hrádku bude jednat o obnovu tradice, vycházíme při jeho
přípravách z knih o lidových zvycích a z osobní „zkušené“, za kterou 
děkujeme obcím Doksy a Veselá u Mnichova Hradiště.

Masopust v Hrádku
Masopust začne 1. března v 10 h. před hrádeckou radnicí. Hlavní postava
oslavy, kterou je Masopust, jinak také Strakatej, zde bude žádat o povo-
lení masopustu samotného starostu. Poté se se svým průvodem ujme
vlády nad obcí. Z výše oken radnice budou seslány jitrnice a masopustní
koblihy, možná i nějaké pití. Průvod pak vyrazí směrem k restauraci
 Konírna. Následovat budou další zastavení v centru města. Na každém
zastavení se odehraje zhruba totéž: hospodář a hospodářka přivítá ma-
sopustní maškary, pohostí je, hraje hudba, zpívá se a tančí. Medvěd
tančí s hospodyní. Ženich žádá požehnání od hospodáře. Kobyla provo-
kuje, Ras ji krotí. Hospodyně hostí masky a rozdává pamlsky. Přebytky se
ukládají do vozíku, který bude nedílnou součástí průvodu. Vozík potáh-
nou Cikánky nebo Selky.

Průvod bude končit v hasičárně. U hasičské zbrojnice bude poražena
Kobyla, symbol různých hříchů a neřestí, což bude dramatická a krvavá
podívaná. Pro citlivější nátury proběhne tento proces za plentou.

Pak už bude následovat volná zábava v rámci hasičských vepřových
hodů. Mastných pochutin bude dostatek, k tanci i poslechu bude hrát
Chotyňská 12°.

Trasa průvodu
Horní náměstí: hrádecká radnice
Husova ulice: restaurace Konírna, Chrám Pokoje
Nádražní ulice: dům s pečovatelskou službou
Žitavská ulice
Horní náměstí: restaurace Camelot
Ulice 1. máje: vinotéka VínoHrádek
Václavská ulice: Dělnický dům
Ulice Jiřího z Poděbrad
Dolní náměstí: Pasta Pizza
Ulicí Generála Svobody a parkem k hasičské zbrojnici

Masopustní masky
V každém masopustním průvodu tvoří základ tradiční masky. Ty mají
svou úlohu při zahájení masopustu, na jednotlivých zastaveních, v prů-
vodu i v jeho závěru. Průvod lze dále obohatit prakticky jakkoliv. Maš-
kary se chovají rozpustile, protože vše je v tento den dovoleno. Zároveň
ale plní svou úlohu danou tradicí. Proto nyní základní masky a jejich roli
popíšeme:

Masopust nebo také Strakatej: Strážce a vedoucí všech maškar,
vede průvod, žádá o povolení, první vchází do domu. Má bílý oděv po-
šitý barevnými látkami a barevný čepec.

Kobyla: Symbol množení a hříchů. Vyhazuje zadkem, nosem popichuje
děvčata, počítá, zpívá, vyhazuje „koblihy“. Je voděna Rasem a na konci
masopustu poražena.

Ras: V našem případě rasice s pomocníky, symbol nutného zla, odpor-
nosti, tvrdosti. Maskou je sedlák s odpudivým vzezřením, v kabátu, če-
pici, s řetězem a provazem, na kterém vodí kobylu. Rasovi pomocníci
mají pytle, se kterými mlátí kolemjdoucí. Nabízejí lidem oholení dřevě-
nou břitvou a koňské párky, o ty smlouvají.

Medvěd: Symbol plodnosti a temných sil. Tancuje ve směru „po slunci“
s hospodyní, voděn je Medvědářem. Doráží na ženy, dělá neplechu.

Medvědář: Symbol soužití s temnými sílami a současně určité kontroly
nad chtíčem. Vypadá jako cirkusák nebo sedlák.

Nevěsta: Symbol veselice a dospívání. Tančí s hospodářem, vybírá pe-
níze, vtipkuje. Vždy jde o muže. Má buřinku, sukni a je v bílém.

Ženich: Jde s Nevěstou a doplňuje ji, žádá o požehnání hospodáře
domů. Vždy se jedná o ženu. Má motýlek a věneček s buřinkou.
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Smrtka: Symbol smrti a pokory. Nahání strach, ptá se lidí na zdraví 
a zda o sebe dbají, neměla by se tedy provokovat. Má knihu s ortely a ty
říká těm, co ji provokují.

Bába/Dívka s nůší: Symbol magie bylinek, nesváru v manželství nebo
partnerství. Nabízí lektvary a vodičky na potenci a dlouhověkost, vtip-
kuje o lásce a manželství. Na hlavě má oboustrannou masku.

Cikánky: Věstí, kouzlí, sbírají peníze, smlouvají a nabízejí šminky a různé
drobnosti. Zastavují auta.

Četník/Lump: Symbol pořádků. Hlídá bezpečnost průvodu. Zastavuje
auta a dává jim pokuty, vybírá peníze. Na hlavě má oboustrannou
masku.

Do průvodu se mohou přidat další masky. Mohou se i dublovat, kromě
Masopusta, Ženicha a Nevěsty. Může to být například Kovář, Řezník,
Vodník, Hajnej, Selky. Masky mohou vycházet z místních řemesel, zná-
mých postav nebo zrcadlit vlastnosti lidí. Také mohou znázorňovat živly.
Ideální je, když jsou masky tvořeny z přírodních materiálů a pokud
možno vynechány plasty, guma a podobně. Chceme, aby v průvodu
byly tradiční masky, vyhněte se prosím Mickey Mousům, Santa Clau-
sům, Spidermanům, Sněhurkám a podobně. 

Jak si můžete užít masopustu nebo k němu přispět?
Máte hned několik možností: můžete průvod uvítat, stát se součástí
 průvodu, pomoci věcně. Nebo to celé hemžení zpovzdálí pozorovat.
Jenže pak o hodně přijdete. Minimálně o hemžení, bezprostřednost 
a také podávané lahůdky...

Uvítejte masopustní průvod
Pokud bydlíte někde poblíž trasy průvodu a máte chuť, můžete průvod
přivítat před vaším domem nebo na vašem dvoře. Pro váš domov to
bude znamenat štěstí na celý další rok. Znamená to jen přichystat nějaké
sladké občerstvení, třeba v podobě koblih, smažených šišek nebo ko-
láčů, případně něco od masa. Dobrá by byla láhev alkoholu pro posílení
maškar a voda, šťáva či limonáda pro ty, kteří pít nemohou. Nemusíte
ale mít strach, že vás průvod přijde vyjíst. Vaše účast může být symbo-
lická.

Pokud chcete uvítat masopustní průvod u sebe doma, pište na e-mail
infocentrum@branatrojzemi.cz nebo volejte na 725 457 066. Můžete 
volat i v případě, že nebydlíte přímo u trasy – můžeme ji přizpůsobit.

Staňte se součástí průvodu
Připravte si nějakou vhodnou masku, jak je uvedeno výše, a přijďte 
1. března na náměstí. Hlavně si nezapomeňte vzít do průvodu vlastní
štamprdlata! Vezměte s sebou také něco, co dokáže dělat hluk, ať je prů-
vod slyšet. Bubínky, tamburínky, hrnce, pokličky, flétničky apod. Ne řeh-
tačky, na ně přijde čas později.

Pomozte věcně
Sháníme: • Vůz tažený koněm (průvod bude i bez něj, ale mohli by-

chom lépe  pečovat o ty,
kteří mají nebo budou mít
nějakou indispozici)
• Staré hrnce, pokličky 
a va řečky – noste prosím
do informačního centra
• Staré hudební nástroje
• Sháníme také staré suk -
ně, barevné látky, kožeši -
ny, řemeny, klobouky.
• Nabídněte nám upe-
čení něčeho sladkého, tím
nám hodně pomůžete. Re-
cepty najdete níže.
• Pomoc nabízejte na 
infocentrum@branatroj-
zemi.cz nebo na telefonu
725 457 066.

Děkujeme!
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Masopustní koblihy
400 g polohrubé mouky 200 g hladké mouky
špetka soli 2 žloutky
3 lžíce moučkového cukru 100 g másla
0,3 l vlažného mléka 1 kostka droždí
3 lžíce rumu marmeláda
sádlo nebo olej

Do vlažného mléka vsypeme lžíci cukru, lžíci mouky a rozdrobíme drož -
dí. Necháme vzejít kvásek. Mouku smícháme se zbylým cukrem, špet-
kou soli, vzešlým kváskem a změklým máslem, v němž jsme ušlehali
žloutky. Těsto důkladně propracujeme vařečkou, přikryjeme utěrkou a ne -
cháme hodinu kynout.

Pak těsto na vále vyvalíme asi na 1 cm silnou placku, vykrájíme koleč -
ka, lžičkou naneseme marmeládu, nejlépe meruňkovou, prázdným ko-
lečkem překryjeme, okraje stiskneme skleničkou nebo tvořítkem a pře-
sahující těsto odkrojíme. Ještě chvíli necháme kynout a mezitím si ro -
zehřejeme vyšší vrstvu tuku, aby v něm koblihy plavaly. Smažíme po
obou stranách dozlatova.

BoÏí milosti
250 g hladké mouky špetka soli
1 lžíce moučkového cukru 2 žloutky
2 lžíce rumu 3 lžíce bílého vína
2 a čtvrt vrchovaté lžíce kysané smetany čtvrt lžičky citrónové kůry
olej na smažení moučkový cukr na obalení

Na vál dejme všechny ingredience kromě oleje na smažení a cukru na
obalení. Těsto dobře propracujeme. Tato práce trvá asi 10 minut. Je po-
třeba ji dodržet a těsto dobře vypracovat, aby se v konečné fázi „lístko-
valo“. Hotové těsto zabalíme do průhledné fólie a necháme v chladu
alespoň hodinu odpočinout. 

Z hroudy těsta odkrojíme asi 1/5 a postupně na vále tenoučce vyválíme.
Rádlem nařežeme obdélníky nebo jiné tvary a uprostřed prořízneme.

Je dobré vyválené a nakrájené kousky přikrýt a nechat ještě 10 minut 

odpočinout. Boží milosti smažíme ve větším množství oleje nebo sádla.
Dozlatova. Usmažené milosti odkládejme na papírový ubrousek, aby 
se vsáknul přebytečný tuk. Ještě teplé je posypeme moučkovým cukrem.

Masopustní ‰i‰ky 
500 g hladké mouky 250 ml mléka 
3 žloutky 40 g moučkového cukru 
2 lžíce oleje 1 lžíce rumu
sůl 25 g droždí
vanilkový cukr rozinky – asi 5 dkg
tuk na smažení

Do nádoby si dáme mléko, rum, olej a žloutky, které trochu rozšleháme,
na to nasypeme mouku, do jednoho rohu dáme oba cukry, do druhého
špetku soli a navrch rozdrobíme droždí. Vyrobíme těsto a přidáme ro-
zinky. Po hodině a půl je těsto připravené a nakynuté, vyndáme si ho na
vál, rozkrájíme si ho na stejné kousky, rozválíme válečky a spleteme do
copánku, necháme ještě chvilku kynout. Mezitím si rozehřejeme vyšší
vrstvu tuku na smažení, ve kterém pak šišky z obou stran osmažíme, 
vyndáme je na ubrousek, aby se trochu odstranil tuk, a před podáváním
je ještě pocukrujeme.

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

Životní výročí
Občanům, kteří v měsící lednu 2014
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Josef Horinka, Václav Patočka,
Jiří Vinš, Doris Müllerová, 
Eva Čermáková, Milada Studená 

83 let Jiřinka Dočekalová
84 let Jaroslava Kolářová 
86 let Emilie Rumlová
87 let Erika Urbanová
88 let Josef Maděra
89 let Zděnka Koldovská 
90 let Emilie Kopejsková, Marie Jílková
91 let Jaroslav Valeš
92 let Miroslav Prošek

Vítání nových občánků
V pátek 24. 1. 2014 byli v obřadní síni hrádecké radnice

přivítáni noví hrádečtí občánci Tomáš Němeček, 
Šimon Tuhý, Johanka Štruplová, Albert Zeman, 

Amálie Ambrožová, Hana Ebermannová, David Strnad,
Daniel Morávek, Ema Žehrová, Jenifer Kančiová.

Marie Zimová, matrikářka

Masopustní recepty

âesko-nûmeck˘ tandemov˘
jazykov˘ kurz popáté

Rádi bychom Vás opět pozvali na další, již páté pokračování našeho ja-
zykového kurzu.

Začínáme v úterý 4. března 2014 od 18.30 v Hartau (v Kretschamu). 
Kurz je zaměřen především na komunikaci a je určen všem bez roz-

dílu úrovně znalostí němčiny. Setkáváme se vždy v úterý střídavě v
Hrádku nebo v Hartavě. 

Cena za celkem 10 lekcí á 90 min. je 800 Kč.
Lektory jsou Kamil Prisching a Anna Bláhová. 
Pro přihlášení a další informace pište na: annablaahovaa@gmail.com
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Spoleãensk˘ veãer mûsta
Při 12. společenském večeru města, který se konal 1. února v DK Beseda,
ocenili starosta města Josef Horinka a místostarosta města Pavel Farský
další osobnosti za jejich mimořádné aktivity.

Za aktivní činnost v DS Vojan, ve sdružení Ostrov života, o. s., a za po-
moc při realizaci akcí pro veřejnost ve městě převzala výroční cenu paní
Vladimíra Půtová. Dalším oceněným byl pan Šimon Dvořák za vytvoření
zázemí pro setkávání dětí a mládeže v klubu Vagón v bývalém výměníku
na sídlišti Liberecká a zajišťování programu v klubu.

Letos byli za sportovní činnost oceněni dva jednotlivci a jedna dvo-
jice. Lucie Jarošová dostala cenu za dosažené sportovní výsledky v řecko-
-římském zápase. V roce 2013 se stala mistryní ČR v kategorii mladších

 žákyň ve volném stylu, vyhrála Sokolský pohár, turnaj ve Werdau a ob-
sadila 2. místo na memoriálu Korycha a Zemana.

Dominik Hrníčko je členem české reprezentace devatenáctiletých ho-
kejistů a hráčem hokejového týmu Bílí tygři Liberec. 

Veronika Bartůňková a Vojtěch Slezák soutěží v twirlingu v kategorii
duo s rekvizitou. Twirling je disciplína na pomezí mažoretek a gymnas-
tiky. V roce 2013 se stali vicemistry Čech v Klatovech a vicemistry ČR 
v Ronově nad Doubravou. Vrcholem pak bylo 4. místo na mistrovství 
Evropy v Norsku.

Za Dominika Hrníčka, Veroniku Bartůňkovou a Vojtěcha Slezáka pře-
vzali ceny náhradníci, protože v den společenského večera byli na další
sportovní akci. 

Hrádek nad Nisou se pfiipojí 
k oslavám Mírové mise 

Jifiího z Podûbrad

(a zároveÀ k pokusu o zápis do 
Guinessovy knihy rekordÛ)

V letošním roce uplyne 550 let od Mírové mise Jiřího z Poděbrad –
koncepce mírové spolupráce evropských panovníků. K této příleži-
tosti chystá město Poděbrady celoroční program, jehož jádrem bu-
dou oslavy, které se mají 22. června odehrát ve všech městech, ve
kterých je náměstí, ulice či nábřeží pojmenované po Jiřím z Podě-
brad.
Město Hrádek nad Nisou se k této iniciativě připojilo. Na neděli 
22. června s dalšími zúčastněnými městy chystá koncert v ulici Jiřího 
z Poděbrad. V jeho úvodu proběhne křest nové monografie o Jiřím 
z Poděbrad z pera Petra Hory Hořejše. Právě tento hromadný koncert 
a křest knihy má být předmětem zápisu do Guinessovy knihy rekordů.



10

SoutûÏ ‰kolních 
ãasopisÛ

âasík
Po několika letech se na naší škole opět rozjelo vydávání školního časo-
pisu. Lví podíl na tom mají paní učitelky Čiháková a Czuchová a samo -
zřejmě celá redakční rada. Od svého „dědečka“ – časopisu Bleskem do
školy – se liší nové periodikum názvem a zejména barevným provede-
ním, zkrátka je to „mladej pěknej kluk“.

A protože se vydávání časopisu daří, zajímalo nás, jak vypadají časo-
pisy na jiných školách. Od zvědavosti nebylo daleko k nápadu a v pro-
sinci jsme vyhlásili soutěž školních časopisů. Přihlášky a motivační dopis
měly redakční rady zaslat do konce ledna 2014. 

K dnešnímu dni se do soutěže přihlásilo skvělých 10 redakčních
týmů! Máme z toho velkou radost, a protože chceme, abyste i vy měli 
o soutěži přehled, budeme vás na stránkách HRÁDECKA pravidelně 
informovat. 

Soutěž vznikla díky pomoci našich přátel – liberecké agentury Aperta,
s. r. o., Brány Trojzemí, o. p. s., o. s. Hádě Hrádek a také díky záštitě pana
starosty Hrádku nad Nisou Josefa Horinky.

Dnes vybíráme první čtyři úryvky z motivačních dopisů, které byly
součástí přihlášek. A vy už můžete nyní tipovat svého favorita.

Základní ‰kola 
Liberec, KfiíÏanská 80, p. o.

Školní časopis ŠOTEK vychází již třináctým rokem. Je řízen redakční 
radou složenou ze žáků především 2. stupně. Ti však při své práci ne-
opomíjejí své mladší kamarády a často ve spolupráci s paními učitelkami 
z 1. stupně dávají dohromady i jejich příspěvky. Cílem časopisu je infor-
movat žáky naší školy o aktuálním dění (rubriky Stalo se…, Plánujeme,
Hvězdy září, Rozhovory apod.) a zároveň obohatit čtenáře o nové po-
znatky (rubriky Zajímavosti, Kvízy, Testujeme IQ). Nezapomínáme ani
na zábavu. V každém čísle si tak každý může najít nějaký ten vtip či drb
ze života školy.

Z· Liberecká 26
Jablonec nad Nisou

Časopis vydáváme ve škole od roku 2005. Stále pod stejným názvem,
jenž vznikl podle velké lokomotivy, která zdobí vstup do naší školy, je 
jejím neoficiálním symbolem, ačkoli má „jen“ funkci orientačního
plánu. Právě „mašinka“ a pres dalo dohromady Školní expres, kterým se
snažíme každé čtvrtletí přivézt nikoli po kolejích, ale na papíře zajíma-
vosti, reportáže, rozhovory aj. z dění v naší škole.

Z· Vrchlického Liberec
Do Vaší soutěže jsme se přihlásili proto, že bychom se chtěli pochlubit
naším časopisem, který se nazývá Zvonění. Časopis má u nás na škole už
dvacetiletou tradici, takže jsme nebyli u zrodu názvu. Jisté je, že 
název vychází ze školního zvonění na přestávky, o kterých si žáci mohli
časopis pročítat.

Z· T. G. Masaryka 
Hrádek nad Nisou

Časopis Hepčík
— písmenem H začíná název našeho časopisu Hepčík
— H připomíná Hrazdu – naši redaktoři rádi zdolávají různé 

překážky a máloco je zastaví v jejich práci
— H jako Hezké a Humorné noviny
— H jako Hloubaví a Hraví redaktoři
— H jako HaHa a naši pobavení čtenáři
— H jako Hmm a naši zahloubaní čtenáři
— H jako město Hrádek nad Nisou, ve kterém je naše škola

Redaktoři našeho časopisu jsou pyšní na práci v časopisu, práce je těší.
Každé číslo, které prozatím vyšlo, bylo rychle rozprodáno, což je pro nás
znamením, že o časopis je zájem a že náš časopis prostě baví. Rádi by-
chom proto porovnali naše dílko s jinými a zároveň je pro nás soutěž vý-
zvou a další motivací v naší práci.

Pomáhat se dá rÛznû…
Základní škola T. G. Masaryka tradičně podporuje čtení a čtenářství.
Není nám lhostejné, že jsou děti, které si knížku nikdy nepřečtou, pro-
tože jim to jejich zdravotní stav nedovolí. Proto se již několik let pravi-
delně účastníme konkurzu, který má za úkol vybrat mladé čtenáře, kteří
namluví jednu z knižních postav na CD. Konkurz se pořádá v rámci pro-
jektu Čteme nevidomým. Letos se na nás usmálo štěstí a Roman Tarnai
ze 3. třídy byl vybrán paní režisérkou, aby propůjčil hlas postavě Aleše 
z knihy Ivony Březinové Začarovaná třída. Jsme rádi, že i naše škola
může k této dobré věci, prostřednictvím Romana, přispět.  

Mistrovství 
âeské republiky 

v twirlingu
Ve dnech 1.–2. 2. 2014 jsme se zúčastnili Mistrovství České republiky 
v twirlingu, které se konalo v daleké Mohelnici. Na tuto soutěž se nás 
vydalo celkem 8. Kromě Vojty Slezáka jsme se všichni takové soutěže
zúčastnili poprvé. I když jsme se připravovali poctivě, nečekali jsme 
takový úspěch, protože konkurence byla veliká. V sobotu startovala jako
první z hrádeckých mažoretek Veronika Bartůňková v disciplíně solo 

1 hůlka Senior C, kde získala
zlatou medaili. V hlavní katego-
rii solo 1 hůlka chlapci A a solo
2 hůlky chlapci A startoval Vojta
Slezák, který získal za obě cho-
reografie medaile zlaté a nomi-
naci na ME v Belgii. Další disci-
plína, ve které jsme soutěžili,
bylo rytmické taneční solo. Zde
jsme měli celkem 5 startů. V dě-
tech se zúčastnila Veronika Lo-
renzová, která vybojovala stří -
bro, a Karolína Janoušková. V ju-
niorkách mladších startovala
Tereza Sabelová a získala 9. mís -
to. V se niorkách vybojovala De-
nisa Fejksová stříbro a Veronika
Bartůňková zlatou medaili. Po
sobotním programu, který kon-
čil krátce po půlnoci, byla na -
plánovanya dua, kde jsme měli 
2 starty, a to v disciplíně ryt-
mické taneční duo děti a juni-
orky mladší. V dětech soutěžily
Veronika Lorenzová a Viktorie
Jan ďurová, které vybojovaly
zlato a v juniorkách mladších se
Tereza Kalfeřtová a Tereza Sabe-
lová umístili na 4. místě. 

Chtěla bych poděkovat rodi-
čům za podporu a p. Sabelové 
a p. Slezákovi za doprovod na
MČR a hlavně holkám, jak to
skvěle zvládly. I když to pro ně
bylo náročné, nedaly na sobě
nic znát a ukázaly všem, co umí.
Doufám, že příští rok se opět
zúčastníme a ve větším počtu.
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Klíãek aneb Pojìte s Drakem
do kina, nejlíp celá rodina...

DDM Drak, Brána Trojzemí, o. p. s., a Hádě, o. s., vyhlašují celoroční
soutěž pro děti a pro rodiny s dětmi. Zapojte se do ní a získejte volné
vstupenky do kina nebo třeba společenské hry!

Postup je jednoduchý: v DDM Drak, v informačním centru Brány
Trojzemí nebo přímo na některé z akcí zařazených do soutěže si vy-
zvednete průkazku, do které budete sbírat otisky razítek. Děti, které 
nasbírají nejvíce razítek a stejně tak rodiny s dětmi, budou po skončení
roku odměněny.

1. Soutěž probíhá každoročně od 1. 1. do 31. 12.
2. Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích: 0–18 let a rodiny s dětmi 

(dítětem). Do rodiny počítáme děti, rodiče, babičky a dědečky i strýce
a tety. Každý člen rodiny ale může být součástí jen jednoho rodinného
týmu.

3. Na každé akci lze v každé kategorii získat jeden otisk razítka.
4. Otisky razítek se sbírají do průkazky, která je nepřenosná. Pro otisk 

razítka si k pořadatelům musí přijít majitel průkazky, v případě rodin-
ných týmů to musí být dospělý člen rodiny. V případě zaplnění prů-
kazky obdržíte novou a ve sbírání razítek pokračujete.

5. Průkazka musí být označena jménem nositele (příjmením rodiny) 
a číslem průkazky. U otisku razítka musí být vyplněno datum konání
akce. Dobrovolně si můžete vyplnit i její název a vést si tak „deníček“.

6. Otisky razítek lze sbírat na akcích zařazených do soutěže. U zařazených
akcí bude buďto značka Klíčku, nebo bude o zařazení zmínka v textu
k akci. Seznam akcí bude s předstihem zveřejňován na www.skoly.net,
www.branatrojzemi.cz, na facebooku. Najdete jej i na městských in-
ternetových stránkách.

7. Otisky lze získat jen na akci. V případě, že zapomenete průkazku doma,
nelze vymáhat pozdější orazítkování.

8. Průběžné výsledky budou zveřejňovány čtvrtletně. Vyhlášení koneč-
ných výsledků proběhne při společenském večeru města v roce násle-
dujícím po skončení soutěže. Oceněna budou minimálně první tři
místa v každé kategorii.

Zvífiátka v zimû
Letošní předvánoční akci Vánoce se zvířátky jsme začali besedou s míst-
ním myslivcem p. Hornychem na téma Lesní zvířátka v zimě.

Pan Hornych dětem vyprávěl o volně žijících zvířatech na našem
území, poučil děti, jak se chovat v lese. Děti se dozvěděly, jaká zvířata
mohou potkat ve svém okolí, jak se zachovat v případě, že najdou opuš-
těné mládě, jaké hrozí nebezpečí při setkání s divokými prasaty. Také
jsme se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi zajícem a divokým králíkem, jak
poznáme jelena podle paroží… Pan Hornych přinesl i myslivecké  trofeje,
které nám zanechal ve škole. Vyprávění bylo velmi poučné a zajímavé.
Po skončení besedy jsme společně odnesli vánoční nadílku  zvířátkům do
loučenského krmelce – děti na podzim nasbíraly žaludy a donesly tvrdý
chléb, mrkvičku, jablíčka a kukuřici. Také se nám povedlo sestavit kr-
mítko… to byla dřina, ale výsledek byl úžasný…

V úterý jsme se vydali do liberecké Tipsport arény, kde probíhala akce
Kde bydlí Ježíšek. Jako vstupenky nám posloužily namalované soutěžní
výkresy na téma akce. Po zhlédnutí sportovního programu proběhlo 
vylosování nejkrásnějších obrázků a první místo vyhrála naše Maruška
Jandová. 

To bylo radosti. Plni zážitků jsme ještě spěchali za pejsky a kočičkami
do libereckého útulku Archa, abychom jim také zpříjemnili konec roku
nějakými pamlsky. Prohlédli jsme si prostory útulku, vyvenčili pejsky 
a spěchali na vláček domů, protože další den nás čekají další zvířátka, 
a to v liberecké ZOO.

Ve středu ráno jsme se sešli opět na nádraží a vyrazili směr svíčkárna
Rodas v Liberci. Zde si děti vyrobily svíčky, voskové ozdoby na strome-
ček a ještě si naplnily sáčky voňavou koupelovou solí.

Potom jsme se tramvají přemístili do zimní ZOO.
I přesto, že většina zvířátek byla ustájena v pavilonech, se dětem náv-

štěva ZOO moc líbila. V ZOO jsme byli téměř sami, a proto se děti měly
možnost ptát ošetřovatelů na vše, co je zajímá, a mnohé se o zvířatech
dozvěděly.

Celé čtvrteční dopoledne děti připravovaly třídu a družinu na vánoční
besídku. Děvčata připravovala bramborový salát, chlapci obalovali řízky.
Strojil se stromeček a připravovaly dárečky.

Odpoledne jsme se sešli před školou a šlo se na představení ve 3 D
Putování s dinosaury do kina v Hrádku nad Nisou.

Večer jsme s dětmi dokončili přípravu štědrovečerní tabule a zasedli
k večeři. To byla dobrota, pěkně nám v tom kině vyhládlo.

K uskutečnění nádherného „vánočního týdne“ děkujeme Nadaci
škola hrou v Liberci, Libereckému kraji, panu Mesárošovi za sponzorský
dar, Nadaci Preciosa v Jablonci nad Nisou, panu řediteli Mgr. Václavu
Havlovi, Informačnímu centru v Hrádku nad Nisou, MOCCA, spol. 
s r. o., v Liberci a všem rodičům za pomoc a podporu.

Eva Jandalová za školní družinu, Irena Horáčková za ZŠS

V předvánočním čase vyhlásila Česká televize prostřednictvím svých dět-
ských stránek Déčko (Adventní kalendář) soutěž pro školy/třídy o nej-
krásnější a nejoriginálnější vánoční tablo. Naše 3. třída ZŠ T. G. Masa-
ryka se do této výtvarné soutěže pustila s velkým nadšením a odhodlá-
ním. Na tablu se podíleli téměř všichni žáci 3. třídy a každý se své vý-
tvarné role ujal, jak nejlépe dovedl. 

Před pár dny se sen stal skutečností! Naše třída vyhrála a tím pádem
se můžeme se těšit na výlet do České televize. Čeká nás prý program
ušitý „přímo na míru“ – prohlídka televizních studií a vše, co k televizi 
patří. Martina Tomášková, třídní učitelka 3. třídy

Nejlepší den ve škole
Když jsem přišla do školy, tak nám něco paní učitelka zašifrovala. Když
jsme to všichni rozluštili, zjistili jsme, že jsme vyhráli v soutěži o nejori-
ginálnější tablo. Všichni jsme se radovali a ještě jsme to oslavili. Já jsem
byla úplně v šoku, až se mi chtělo brečet. A pak jsme ještě poslouchali
písničky a nakonec jsme šli na koberec a rozloučili jsme se tancem. Ani
se mi nechtělo jít domů. A furt mi bouchalo srdce.

Veronika Šašková, žákyně 3. třídy
Naše vítězství
Jednoho dne jsme přišli do školy a paní učitelka nám oznámila, že jsme
vyhráli v celostátní soutěži. Všichni byli nadšený, že jsme to vyhráli. Byl
to krásný pocit. Potom paní učitelka vytáhla dětský šampáňo a trochu
čokolády. A tak jsme to slavili a paní učitelka pouštěla písničky. Na
tenhle den nikdy nezapomenu. Alexandr Gyngo, žák 3. třídy
Vánoční tablo
Ve středu (15. 1.) přišel paní učitelce mail a v tom mailu bylo napsáno,
že 3. třída vyhrála v soutěži o nejoriginálnější tablo. Paní učitelka byla
tak šťastná, že brečela jako želva. Druhý den přijela vlakem do školy 
a o první vyučovací hodině nám řekla, že jsme vyhráli zájezd do Prahy
do České televize. Měli jsme takovou radost a nemohli jsme tomu uvě-
řit. Tak jsme to oslavili. Paní učitelka koupila dětské šampaňské. Byla
jsem tak šťastná. Natálie Badiová, žákyně 3. třídy

TfieÈáãci vyhráli soutûÏ s âeskou televizí!
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Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět má 
v Hrádku pevné místo v jarním kalendáři. Letos nabídne osm filmů, 
polovinu českých a druhou polovinu zahraničních. Filmy spojuje motto
Práce dělá člověka. Na každý den chystáme alespoň jednu debatu 
k filmu. Jména diskutujících a termíny budeme zveřejňovat na internetu
a v tištěném programu.

Mise českých vojáků v Afghánistánu je přitažlivé téma, zvláště když
některé z nich, kteří pracují na grabštejnské posádce, můžeme znát
osobně. Na podzim loňského roku proběhla v Bráně Trojzemí beseda 
se dvěma z nich, nyní máte možnost toto setkání prožít znovu. Debata
proběhne po filmu Incoming!, kterým celý letošní festival zahájíme.

Že žádná sleva není zadarmo, se můžete přesvědčit ve filmu Doba
slevová, který bude následovat ve středu 19. března.

Světovou premiéru bude mít v rámci festivalu film Počátky, sledující
dvě dívky z výchovného ústavu, které se mají postavit na vlastní nohy. 
Z programu ještě vybereme film Show!, který obdržel cenu kritiky za rok
2013. Co obnáší dosažení úspěchu v českém šoubyznysu, zvláště v pří-
padě, kdy kariéru budují náctiletí?

Incoming!
Úterý 18. března od 17 hodin

Český dokument, 69 minut. Pět let působil český Provinční rekon-
strukční tým v rámci vládou organizované mise v afghánském Lógaru,
kde se podílel na více než dvou stech projektech. Režisér Radim Špaček
se vydal zmapovat jeho práci a každodenní zkušenosti lidí z týmu, pro
něž se stal Afghánistán na čas domovem. Přijeli pomáhat do válkou 
zničené země, zároveň ale celou dobu museli překonávat neviditelné
kulturní bariéry. Film reflektuje střet euroatlantické civilizace s tradiční
afghánskou společností a nastoluje podnětné otázky k diskuzi o rozvo-
jové pomoci.

Po filmu proběhne debata s R. Bartončíkem, přímým účastníkem
české mise v Afghánistánu.

Prales tančících duchů (Forest of The Dancing Spirits)
Úterý 18. března od 19.30 hodin

Kanadský dokument, 104 minut. Uprostřed hlubokých, civilizací do-
sud nedotčených pralesů afrického Konga žijí Pygmejové kmene Aka.
Unikátní snímek švédské filmařky Lindy Västrik, která mezi domorodci
pobývala v letech 2005–2012, zachycuje fascinující život tohoto lovecko-
-sběračského kmene. Ten se, stejně jako před staletími, řídí magickými 
rituály, mýty a tradicemi. Na pozadí osobního příběhu manželů Akayi 
a Kengoleho, jejichž největší touhou je mít vlastní děti, je vykreslena 
harmonie soužití lidí s pralesem, jež je zdrojem všeho života i smrti. Sou-
žití, které kvůli plánům státní lesnické společnosti však zřejmě nebude
mít dlouhého trvání. 

Doba slevová (The Age of Cheap)
Středa 19. března od 17 hodin

Francouzský dokument, 52 minut. Režisér Frédéric Brunnquell pátrá
ve svém dokumentárním road movie napříč Evropou po tom, proč je
možné koupit si letenku společnosti Ryanair za pár korun nebo proč jsou
produkty v Lidlu tak levné. Po setkání s majiteli firem i jejich bývalými za-
městnanci zjišťuje, že podmínkou vysokého zisku jsou zejména nízké
platy a podmínky práce hraničící s vykořisťováním. Letuška už dávno
není prestižním povoláním a sedět za pokladnou v supermarketu je
často noční můra. Díky tomuto přístupu si diskontní firmy ze svých 
zaměstnanců vytváří opět své zákazníky. Těm totiž nezbývá než zase na-
kupovat jejich levné zboží. Za slevu musí vždy někdo zaplatit...

Všechno je možné (Everything Is Possible)
Středa 19. března od 19.30 hodin

Polský dokument, 54 minut. Terese je sice už osmdesát let, ale i přes
svůj seniorský věk projíždí s batohem na zádech celý svět. Razí přitom
heslo, že všechno je možné, třeba i najít novou lásku. Vitální Polka, po-
voláním výtvarnice, se oddala cestovatelské vášni teprve nedávno. Co ji
k tomu přimělo? Jak její počínání vnímá manžel Jan, který zůstává při je-
jích toulkách po světě doma? Režisérka Lidia Duda citlivým způsobem
portrétuje inspirativní osobnost Teresy, která zůstává i ve stáří velmi 

aktivní. Za svůj předchozí
snímek Zapletení si fil-
mařka odnesla Cenu za re-
žii na festivalu Jeden svět
2013.

Počátky
Čtvrtek 20. března od 17 h.

Dokument ČR, 60 mi-
nut. Dvojčata Pavla a De-
nisa a o několik měsíců
starší Adéla dosáhly dospě-
losti ve výchovném ústavu
v Počátkách. Odtud je ne-
vyhnutelně čeká cesta do
samostatného života, na niž se vydávají vybaveny výučním listem 
a směsí radostného očekávání a obav. Aby přechod nebyl tak tvrdý, za-
čínají v Domě na půli cesty. Jejich startovní pozice je řadí do role outsi-
derů, z níž není snadné se bez podpory rodiny vymanit. Přesto se o to
pokusí, každá svým způsobem a každá také s jiným výsledkem. Reži-
sérka Linda Kallistová Jablonská sledovala dívky téměř dva roky, aby za-
znamenala jejich snažení, každodenní malá vítězství a prohry. Jeden
svět 2014 uvádí film ve světové premiéře.

Projekt Příroda (Project Wild Thing)
Čtvrtek 20. března od 19.30 hodin

UK, 78 minut. Britský filmař David Bond se nedokáže smířit s tím, že
jeho děti milují televizi a tablety více než procházky lesem a venkovní
hry. Podobně jako jiní vrstevníci se štítí bláta a bojí se lézt po stromech.
David se proto rozhodne pomocí propracované reklamní kampaně 
změnit zažité stereotypy u dětí i přístup jejich rodičů. Jmenuje se marke -
tingovým ředitelem projektu Příroda a přizve na pomoc světové experty
z oboru PR, reklamy a tým kreativců, kteří mají za úkol prozkoumat cí-
lové skupiny a vytvořit atraktivní návrh kampaně. Na rozdíl od komerč-
ních nadnárodních firem sice nemá vysoký rozpočet, zato ušlechtilý zá-
měr – dostat děti ven. Povede se mu prodat unikátní produkt, který je
zcela zdarma a dělá lidi šťastnější? Do stále probíhající kampaně se lze
zapojit na www.projectwildthing.com.

Show!
Pátek 21. března od 17 hodin

Český dokument, 67 minut. Angee, Tereza, Nikola, Michaela a Vendy
jsou členky dívčí popové skupiny 5Angels. Jejich manažer, a zároveň
otec jedné z nich, je odhodlaný své svěřenkyně vynést do nejvyšších pa-
ter českého šoubyznysu a ovládnout trh s dětskou populární hudbou.
Nastupuje tak tvrdý dril – dívky, kterým je mezi 11 a 14 lety, posilují
bříška, trénují úsměv do kamery a fotí se s ikonou českého popu, Mi-
chalem Davidem. Absolventský film režiséra Bohdana Bláhovce nabízí
unikátní pohled do života teenagerské kapely i jejího temnějšího záku-
lisí. Ukazuje, že 5Angels zdaleka nejsou splněným snem náctiletých zpě-
vaček, ale spíš produktem promyšleného byznys plánu jejich manažera.
Po čem ve skutečnosti touží samy dívky? A co na jejich předčasnou ka -
riéru říkají rodiče? Snímek získal Cenu české filmové kritiky za nejlepší
dokumentární film v roce 2013.

Dál nic
Pátek 21. března od 19.30 hodin

Český dokument, 75 minut. Ani po sedmi letech se stavařům nedaří
uvést do provozu pár zbývajících kilometrů dálnice D8 vedoucí chráně-
nou oblastí Českého středohoří, směrem do Německa. Dokončení
stavby blokuje série žalob občanského sdružení Děti Země, které upo-
zorňuje na nezákonný průběh celého projektu. Místní lidé ale vnímají si-
tuaci odlišně. Kvůli nedostavěným úsekům jim pod okny denně proudí
nekonečné množství aut a kamionů a oni by se rádi dočkali klidu. Neřeší
přitom, že za zpoždění stavby může v první řadě neschopnost státu do-
držovat vlastní zákony. Autorský film režiséra Iva Bystřičana vypovídající
o nefunkčnosti státu je rámován vizuálně působivými obrazy unikátní
krajiny Českého středohoří.

Práce dûlá ãlovûka
Jeden svût opût v Hrádku nad Nisou
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Závody v bruslení
Na začátek února přichystal DDM Drak s městskou policií a řadou do -
brovolníků na hrádeckém zimním kluzišti další ročník závodů v bruslení.
Tradičně závodily i celé rodiny, protože disciplíny jsou určeny všem od
mateřské školy po dospělé. Jednu z mála možností typicky zimního
sportování v letošní podivné zimě využilo 54 závodníků. Mezi vítěze se
zařadili Aneta Brabencová a Kryštof Jiránek z mateřských škol, Bára Ře-
háčková, Jakub Smutný, Katka Kvardová, Filip Smutný, Viktorie Šulcová,
Aleš Kureš, Sabina Heislerová a Petr Preisler z kategorií pro základní
školy. Celou kategorii dorostenců a dorostenek reprezentovala jen 
Tereza Bendová. Nejlepší mezi dospělými byla Lucie Palasová a Tomáš
Libnar.

Dobré ráno na Severu vás
nakopne do nového dne

Nalaďte si Dobré ráno na Českém rozhlasu Sever a vstávejte s námi 
s veškerým servisem. Začínáme od 5 hodin a každých 30 minut serví-
rujeme aktuální zprávy z Libereckého kraje. Nezapomínáme na čer-
stvé informace o počasí a dopravě. O dobrou náladu se postará 
Tomáš Beneš nebo Honza Žíla a věřte, že do 9. hodiny je o zábavu 
a ranní servis bohatě postaráno. Nabídneme zajímavé reportáže ze
severu Čech, denně se vás ptáme v naší anketě, jaký máte názor na
různé věci, co nás trápí. Poslechněte si kalendárium aneb co si připo-
mínáme v daný den. Také vysíláme filmové kalendárium vztažené na
křestní jména a jejich četnost na severu Čech. Před půl sedmou vám
přečteme, o čem píší noviny, vždy před celou hodinou vás nalákáme
na zajímavé kulturní akce, po půl osmé si s námi zasoutěžte o ne -
všední ceny a kolem čtvrt na devět voláme těm, kteří chystají koncert,
výstavu nebo akci, na kterou vás s Českým rozhlasem pozveme. Ne-
zapomněli jsme na nákupní košík, v němž každý den před půl de -
vátou vybíráme určité zboží a srovnáváme ceny. S námi budete mít
přehled, kdo ze známých zpěváků slaví narozeniny, protože kolem tři
čtvrtě na devět si poslechnete Hudební střípky. Nalaďte se s námi
každý všední den do pohody a poslouchejte Český rozhlas Sever 
Liberec.

Vysíláme na frekvencích
na Liberecku  91,3 FM
na Jablonecku 102,3 FM
na Českodubsku 102,3 FM
ve Smržovce a Desné 107,9 FM
na Harrachovsku 107,9 FM
na Frýdlantsku 97,4 FM
na Novoborsku 88,8 FM
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Obec Chotyně
Zveřejnění záměru prodeje budovy č. p. 42 Grabštejn (dříve Restaurace 
OÁZA) včetně st. p. č. 71 a p. p. č. 251/5, vše v k. ú. Grabštejn

Zveřejňuje: Obec Chotyně, Chotyně 163, 463 34
zastoupená Janou Mlejneckou, starostkou, 
tel.: 724 179 805, e-mail: ou.chotyne@volny.cz

Upřesnění prodávaného:
budova č. p. 42 Grabštejn (dříve Restaurace OÁZA) st. p. č. 71, 
zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 224 m2, 
p. p. č. 251/5, ostatní plocha o velikosti 7 015 m2, vše v k. ú. Grabštejn
územním plánem obce Chotyně určeno pro výstavbu RD

Místo a lhůta podání nabídky:
Nabídku obálkovou metodou očekáváme do 3. 3. 2014 do 16 hodin na adrese: 
Obec Chotyně, Chotyně 163, 463 34 v zalepené obálce, ve které bude uvedena 
částka a kontakt na zájemce.

Minimální nabídka: 2 000 000 Kč
Poznámka: Na prodávané budově a pozemcích je zástavní právo smluvní, které bude 

vyřešeno během prodeje. Prohlídka budovy možná po dohodě se starostkou.
Jana Mlejnecká, starostka obce Chotyně

Masážní studio 
POHODA HRÁDEK

nabízí odpočinek, regeneraci těla i duše. 
Masáže jsou zaměřené na regeneraci svalů 

celého těla, speciální masáž páteře pak přímo 
na obratle a regeneraci plotének páteře. 

Absolvováním jemné napravovací Dornovy metody
lze odblokovat dlouhotrvající zdravotní problémy

pohybového a následně i psychického rázu.  
Přímo během masáží lze po domluvě aplikovat

energii Reiki, která podpoří 
a umocní účinek masáže a regeneračních 

a ozdravných postupů. 
Thajské masáže pro děti, které jsou určeny 

pro děti od 6 týdnů (!) věku do 14 let, 
jsou velmi doporučované pedagogy i zdravotníky
pro jejich blahodárný účinek na celkový fyzický 
i duševní vývoj dítěte v době stoupajícího počtu

dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou
(ADHD).

Chystáme i služby kosmetické péče.

Podrobnější informace najdete na 

www.pohodahradek.cz
Renata Bendová, 

obj. na tel.: 725 601 600 
(po, st, pá, so)

www.kobryn-t.cz

Tyršova 190, Jablonné v Podještědí
mobil: 602 474 879, 602 433 221

Nově od ledna rozšiřujeme výrobu 
o plastová okna, dveře a výlohy

za zaváděcí ceny.

Zaměříme, vyrobíme, dopravíme 
a zamontujeme dřevěná okna i dveře.



152. ãíslo, únor 2014
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