
Zahrady u tfií ‰kolek budou hezãí
Zahrady u hrádeckých mateřských škol a jejich hřiště se v minulosti postupně vylepšovaly. Naposledy
v loňském roce to bylo hřiště u školky v Loučné, kde město využilo daru společnosti KSM Castings.
Letos přijdou na řadu zahrady u školek v Doníně, na Oldřichovské a ve Václavicích. Většinu peněz na
revitalizaci zahrad město získá z Operačního programu Životní prostředí, kde v loňském roce úspěšně
požádalo o dotaci.

Nové prvky na zahradách by měly být hlavně z přírodních materiálů, zahrady budou členitější díky
terénním vlnám a pěšinkám.

Každá ze zahrad bude trochu jiná. Využijí se stávající použitelné herní prvky a specifické prostředí
každé ze školních zahrad. U školky v Doníně, jejíž zahrada se nyní rozprostírá v úplné rovině, proběh-
nou i terénní úpravy. V terénních vlnách budou umístěny přírodní herní prvky z říčních valounů a klád.

Dokončení na straně 3

Mûstsk˘ park ãeká omlazení
Poslední velké úpravy v městském parku byly prováděny před deseti lety. Tehdy bylo vybudováno nové
dětské hřiště, další rok byly z darů obyvatel města a firem pořízeny nové stromy a opravena meteoro-
logická budka. Letos čekají park další velké úpravy. Týkat se budou zeleně, cest i vybavení parku.

Úpravy zeleně vycházejí z dendrologického průzkumu provedeného v roce 2009 a aktualizovaného
v srpnu loňského roku. U většiny stromů bude proveden zdravotní řez. Osm stromů ale bude pokáceno
z důvodu napadení hnilobou, zlomů nebo nevhodného umístění. Poraženy budou 2 javory, 4 jasany,
lípa a také jeden jilm. Zbývající stromy v parku by měly dlouhodobě tvořit jeho tvář. Za odstraněné
stromy bude vysazena náhrada v podobě vzrostlých alejových stromů – třešní, javorů, lípy a buku.

Dnes v městském
parku prakticky úplně
chybí keře. Proto jsou
nyní navrženy keřové zá-
hony po jeho obvodu.
Druhově přitom budou
neobyčejně pestré. Keře
zpevní také příkré svahy
podél ulice Generála
Svobody. Novým prvkem
bude vřesoviště a kamen-
né pole.

Připraveno je ještě vy-
budování písčité mlatové
cesty napříč parkem smě-
rem k sokolovně. Přibu-
dou 4 lavičky, odpadkové
koše a obnovena bude
informační tabule s plán-
kem dřevin.

V místě městského
parku se původně nacházela tzv. Střelecká louka. Nejdříve zde byl v roce 1908 vybudován pomník
císaři Fr. Josefu. Až v roce 1919 rozhodla městská rada o vybudování parku. Zanedlouho tedy bude
park slavit sté výročí – a v té době bude jistě další chloubou města.

Na revitalizaci parku město získalo prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Veřejnou za-
kázku získala firma JIB z Brandýsa nad Labem za nabídkovou cenu 954 276 Kč vč. DPH. Vít Štrupl

V květnovém čísle:
— Příspěvkový program
— Oprava Podstávkového domu
— Běh Císařským údolím
— Společnou Cestou
— Ostrov Života
— Volejbalové přátelství
— Příloha: Toulání časem…

Frauenkirche – Mariánský
kostel

Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: strupl@branatrojzemi.cz,
tel./fax: 725 357 278 nebo písemně na MěÚ, paní Vinšová.
Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ.
Internetová podoba časopisu vychází na www.hradek.cz.
Uzávěrka červnového čísla je 22. 5. 2014.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 9. 6. 2014.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
77..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
7. schůze rady města v roce 2014, konaná dne 2. dubna, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila poskytnutí sociální výpomoci z rozpočtu města osobám 

a jejich rodinám, které mají trvalý pobyt v Hrádku nad Nisou a které
byly postiženy situací ve firmě Branaldi Chrastava, kdy firma se dostala
do neschopnosti vyplácet zaměstnancům mzdy. Pověřila správní 
a sociál ní odbor k určení formy výpomoci, a to v částce maximálně 
2 000 Kč na jednu rodinu s přihlédnutím k sociální situaci jednotlivých
rodin.

— vzala na vědomí zprávu o integraci osoby bez domova 
— souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 20 000 Kč od společnosti

RWE Česká republika na projekt Legální graffiti plocha města Hrádek
nad Nisou

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu pro výběr zhotovitele na vypracování projektové dokumentace
pro akci s názvem Využití prostor bývalého výměníku v ulici Liberecká
č. p. 587 na MŠ

— schválila smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 
Libereckého kraje

— vzala na vědomí návrh firmy RENGL, s. r. o., na výměnu a přesun pla-
kátovacích ploch na území města Hrádek nad Nisou dle předloženého
návrhu na náklady firmy RENGL, s. r. o., bez zatížení rozpočtu města.

88..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
8. schůze rady města v roce 2014, konaná dne 16. dubna, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a. s.
— vzala na vědomí návrh č. 3 provozního řádu Prostor pro osoby bez

střech, Oldřichovská 278, Hrádek nad Nisou, kdy předmětem a úče-
lem je umístění a nouzové přespání, které může být poskytnuto v rámci
krizových stavů nebo osobám v nouzi, resp. v sociální, bytové a majet -
kové nouzi, které žijí na ulici a nemají jinou možnost přespání, a to 
v určených prostorách budovy 

— vzala na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hod-
notící komisí a schválila vítězné pořadí uchazečů zakázky Oprava stře-
chy objektu na p. p. č. 1 079 – Hřbitov, Liberecká ul., Hrádek nad 
Nisou a rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči Miroslav 
Hochman, Dolní Sedlo za nabídkovou cenu 215 447 Kč vč. DPH

— vzala na vědomí informaci o účasti města v projektu Krajinné struktury
v česko-saském příhraničí realizovaném organizací Čmelák – Společ-
smlouvy o následné péči a uložila odboru OIaSM zajistit plnění této
smlouvy po dobu 5 let

— schválila v souladu se zápisem hodnotící komise rozdělení finančních
prostředků z Grantového programu města pro rok 2014 jednotlivým
žadatelům v Příspěvkovém školském programu, v Příspěvkovém pro-
gramu na projekt a v Příspěvkovém programu na člena

— schválila čerpání předloženého rozpočtu OV Uhelná pro rok 2014 ve
výši 112 235 Kč, čerpání předloženého rozpočtu OV Dolní Sedlo pro
rok 2014 ve výši 118 892 Kč, čerpání předloženého rozpočtu OV Dolní 

Suchá pro rok 2014 ve výši 80 000 Kč a rezervu ve výši 77 053 Kč, 
jejíž účel čerpání bude stanoven po projednání vedení města se členy
OV Dolní Suchá

— schválila rozdělení finančních prostředků z Grantového programu
města pro rok 2014 jednotlivým žadatelům v Příspěvkovém programu
na reprezentaci, propagaci a kulturní akce 

— schválila vítězné pořadí uchazečů veřejné zakázky Městský park: re-
konstrukce parku v ulici Generála Svobody a jako vítězného uchazeče
schválila firmu JIB, s. r. o., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za cel-
kovou cenu 954 276,18 Kč vč. DPH

— schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč Domovu U Spa-
sitele, Máchova 650, Frýdlant k účelu částečného dorovnání nákladů
na klientku z Hrádku nad Nisou.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
44..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
4. zastupitelstvo města v roce 2014, konané dne 23. dubna, se zabývalo 
těmito záležitostmi:
— schválilo poskytovat počínaje rokem 2015 Hospicové péči svaté Zdislavy,

o. p. s., Liberec, zastoupené Ing. Taťánou Janouškovou, ředitelkou, 
příspěvek na provozování lůžkového hospice. Schválilo přijetí varianty
financování poměrnou částí podle počtu obyvatel.

— schválilo Povodňový plán města Hrádek nad Nisou, digitalizovaný 
a aktualizovaný firmou Hydrosoft Veleslavín, s. r. o., ke dni 19. 3. 2014.

Termíny poradny pro oddluÏení
v Hrádku nad Nisou

Poradna pro oddlužení funguje každou sudou středu v měsíci ve
druhém patře multifunkčního centra Brána Trojzemí v místnosti 
U Krbu, vždy od 9.00 do 15.30. Informativní návštěva nic nestojí,
stačí přijít a své problémy začít řešit.

Nejbližší termíny poradny:

14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6.

Nabídka pomoci v péãi 
o zdravotnû postiÏené a seniory
Hledáte odbornou a bezplatnou radu v obtížné životní situaci, která 
nastala v souvislosti se zdravotním postižením nebo postupujícím 
věkem, považujete ji za naléhavou a v tuto chvíli ji nemůžete zvládnout
vlastními silami? Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, 
o. p. s., poskytuje terénní registrované sociální služby. Nabízí pomoc 
a podporu poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory, kde
vám sociální pracovníci pomohou najít a realizovat cestu, která povede
k řešení a zlepšení vaší obtížné životní situace. Sociální poradenství je 
určeno pro osoby se zdravotním postižením od 15 let věku, s možností
zachování vaší anonymity.

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s., dále po-
skytuje pronájem kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, tlumočení
do znakového jazyka, poradenství pro osoby neslyšící a nedoslýchavé,
prodej baterií do naslouchadel a bezplatnou právní poradu pro osoby
se zdravotním postižením. 

Dále vám nabízíme sociální službu osobní asistence, u které si sami
rozhodnete, kde, kdy a při kterých činnostech vám budeme napomáhat,
abyste je zvládli sami. Nabízíme také pečujícím osobám odlehčovací
službu, abychom jim poskytli čas na odpočinek a realizaci vlastních po-
třeb, přání a zájmů, přičemž osoba, o kterou pečují, může nadále zůstat
ve svém prostředí a zachovat si vlastní životní styl a důstojnost. Obě tyto
služby poskytujeme osobám se zdravotním postižením od 3 let věku,
v průběhu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Služby je možné zajistit po
předchozí dohodě, na základě smlouvy o poskytování.

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s., ve spo-
lupráci s městem Hrádek nad Nisou pro své občany zřídilo kontaktní 
a poradenské místo v Bráně Trojzemí na Horním náměstí – v bezbarié-
rovém přízemí budovy. Schůzku se sociálním pracovníkem Centra pro
zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s., je vhodné domluvit pře-
dem, a to přímo v Bráně Trojzemí telefonicky nebo e-mailem. Jednání
také může probíhat v rodině uživatele.

Kontakt na odpovědnou osobu:
Markéta Bindová, DiS.
sociální pracovník CZP Liberec
tel.: 603 821 863, 731 653 005, 485 104 044
e-mail: czplk@volny.cz

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s., uskuteční
svou první návštěvu v Hrádku nad Nisou dne 21. 5. 2014, v době od
08.30 do 10.30. Poté vždy jednou za 2 měsíce, třetí středu v měsíci, od
08.30 do 10.30 hodin, vždy v Bráně Trojzemí.
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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

Zahrady u tfií ‰kolek 
budou hezãí

Dokončení ze strany 1
Přibyde pěšina z přírodních materiálů a poznávací stezka, která spolu 
s trávníkem nahradí stávající asfaltovou plochu při vstupu. Na jedné z te-
rénních vln bude nerezová skluzavka. 

I u školky ve Václavicích budou vytvořeny terénní nerovnosti, ve kte-
rých budou umístěny přírodní herní prvky. Nová bude pěšina z přírod-
ních materiálů. Součástí zahrady bude i víceúčelový „amfiteátr“ stíněný
pergolou. Stávající dožilé herní prvky budou nahrazeny novými dřevě-
nými houpačkami a houpadly a lanovým „parkem“.

Zahrada MŠ na Oldřichovské ulici byla vybudována v roce 1999 v pří-
rodním stylu. Dřevěné herní prvky jsou ale již dožilé. V rámci její úpravy
bude nahrazen dnes již hodně poškozený plot v severní části zahrady,
vyměněny prohnilé kmeny stromů, které slouží ke hrám. V zahradě je
navržena tzv. zelená třída s altánem, který umožní výuku venku i za
mírně nepříznivého počasí. Velkou změnu přinese rozšíření zahrady již-
ním směrem, již došlo ke kácení stromů. 

Na všech zahradách přibude zeleň. Vysazeny budou jeřáby, ve Václa-
vicích okrasné třešně a višně, v Doníně navíc javor mléč a na Oldřichov-
ské lípa a jedle. Mezi keři bude hloh, dřín, líska a jasmín.

Ve veřejné soutěži byla pro realizaci vybrána firma TEWIKO systems 
z Liberce, která nabídla cenu 1 438 632 Kč vč. DPH.

Nové toalety na stadionu v Donínû
Nových sociálních zařízení se dočkal fotbalový stadion Slovanu Hrádek
nad Nisou. Původní byla zcela nevyhovující. Zvlášť toaleta určená pro
ženy byla pouze jedna, navíc s problematickým přístupem. Přitom to
nejsou jen fotbalová utkání, která se na stadionu pořádají. Konají se zde
koncerty, soutěže mateřských škol a další akce, které mají stovky návštěv -
níků. 

Staré záchody jsou ale minulostí a proměna je zcela zásadní. V zázemí
se našlo místo nejen pro nové pánské i dámské toalety s větší kapacitou,
ale i na toaletu s bezbariérovým přístupem. Celá rekonstrukce vyšla
město Hrádek nad Nisou přibližně na dvě stě tisíc korun.

Nov˘ mûstsk˘ znak a vlajka
byly definitivnû schváleny

V loňském roce proběhla diskuze k nové podobě znaku města 
a vlajky města. Na základě historických skutečností je vytvářel 
heraldik Stanislav Kasík. Návrhy byly následně představeny veřejnosti, 
k podobě vlajky dokonce proběhla anketa mezi obyvateli města. Podobu
odsouhlasilo zastupitelstvo města. Poslední slovo ale má Poslanecká 

sněmovna.
V dubnu sdělil dopi-

sem předseda podvý-
boru pro heraldiku a ve-
xilologii Poslanecké sně-
 movny Mgr. Vítězslav
Jandák, že Hrádku nad
Nisou byly uděleny oba
symboly v navrhované
podobě. 

Podoba znaku města
vychází z historických
souvislostí, spojených 
s rodinou Jiřího Mehla
ze Střelic. Oproti dosud
používané podobě se liší
v barvě lilií, které budou
nově stříbrné. Z hradby
místo klasů obilí vyrůs-

tají v nové podobě orobince. Závazný je nový popis znaku a vlajky města:
V modrém štítě stříbrná kvádrová hradba se třemi stínkami, prolo-

mená prázdnou branou s otevřenými zlatými vraty. Z prostřední stínky
vyrůstá trs listů orobince se dvěma palicemi na odkloněných stvolech,

vše přirozené barvy
a provázené třemi
stříbrnými liliemi. 
V bráně červená 
lovecká trubka se zla-
tým kováním a závě-
sem.

Vlajka sestává 
z modrobílého šikmo
děleného listu, v mo-
drém poli má bílou
lilii. Poměr šířky 
k délce listu je 2 : 3.

Podrobné vysvětlení vzniku nové podoby znaku a vlajky města najdete
v loňském červencovém vydání HRÁDECKA. Vít Štrupl

Nûkolika slovy
Zatímco ve Větrné ulici se bude v nejbližších dnech pokládat nový 
povrch, v lokalitě u koupaliště se dokončují rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu v režii SVS a plynovodu v režii RWE. Starosta města Josef 
Horinka vede jednání o zhotovení nových komunikací včetně obrub 
a o možnostech jejich financování.

Starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka se v dubnu stal novým místo-
předsedou Sdružení obcí Libereckého kraje po odstoupivším starostovi
obce Okrouhlá Jiřím Voseckém.

Město Hrádek nad Nisou na své náklady s využitím pracovníků veřejně
prospěšných prací třikrát týdně uklízí prostory železniční stanice 
v Hrádku nad Nisou. Budova sice není v majetku města, ale jelikož je
jeho vizitkou v případě přijíždějících turistů a část obyvatel města tudy
denně musí procházet při cestě za zaměstnáním nebo vzděláním, přis-
toupilo město k tomuto kroku. Zároveň se řeší otázka toalet na nádraží,
které zůstaly uzavřeny po ukončení provozu restaurace.

V dubnu byly v Hrádku nad Nisou a okolí vysazeny desítky nových
stromů. V přístupové aleji na Kristýnu – jih 10 dubů, 80 jeřábů podél
Dlouhé meze a 20 dubů na hrázi před Kristýnou. Na Dlouhé mezi sázeli
žáci ZŠ Chotyně, na hrázi žáci ZŠ v Loučné.
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Rozdûlení prostfiedkÛ pfiíspûvkového 
programu

Příspěvkový školský program (rozděleno 130 tis. Kč)

OOrrggaanniizzaaccee NNáázzeevv  pprroojjeekkttuu VVýýššee  ppřřííssppěěvvkkuu
Základní škola T. G. Masaryka Klub dětí 2014 7 000
Základní škola Hrádek nad Nisou – Donín Hrajeme si, sportujeme a cestujeme na ZŠ Donín 6 000
Základní škola Lidická Mezinárodní parlament dětí a mládeže ERN 9 000
Základní škola Lidická Lyžařský výcvikový zájezd 5 000
Dům dětí a mládeže Drak Výtvarná školička 20 000
Dům dětí a mládeže Drak Sportovní olympiáda mateřských škol – 3. ročník 8 000
Mateřská škola Oldřichovská Činnost logopedické poradny 20 000
Mateřská škola Oldřichovská V zahrádce od jara do zimy 3 500
Základní škola praktická, Základní škola speciální a MŠ Putování za kouzlem Kristýny 2 500
Mateřská škola, Hrádek nad Nisou – Donín a Václavice Cestujeme, poznáváme, vše společně dokážeme 18 600
Mateřská škola Liberecká V naší školce Beruška nudu neznáme, stále něco děláme … 8 000
Mateřská škola Liberecká Kamarádství bez hranic 5 000
Základní škola Hrádek nad Nisou – Donín Sbíráme zážitky z našeho nejširšího okolí II 7 000
Základní škola praktická, Základní škola speciální a MŠ Pasování na školáka 4 000
Základní škola praktická, Základní škola speciální a MŠ Den dětí na výletě 6 400

Příspěvkový program na projekt (rozděleno 152 tis. Kč)

OOrrggaanniizzaaccee NNáázzeevv  aakkccee VVýýššee  ppřřííssppěěvvkkuu
Klub lodních modelářů ADMIRAL Jablonec nad Nisou 7. Evropský pohár NAVIGA 2014 – Pohár Trojzemí 5 000
TJ Slovan Hrádek ASPV – CVIČENÍ LÍDA Regionální, krajská, republiková Medvědí stezka 7 500
Volejbalový klub Hrádek nad Nisou Kristýna cup 2014 5 000
Klub důchodců Hrádek nad Nisou Příhraniční spolupráce a společné setkání s přáteli z Polska a Zittau 5 000
Sdružení postižených civilizačními chorobami v ČR Rehabilitační léčení na neurologii v Jiřetíně pod Jedlovou 4 000
Sdružení postižených civilizačními chorobami v ČR Prevence zdraví – masáže 1 000
Klub českých turistů, TJ Slovan Hrádek nad Nisou Lužické hory – 43. ročník 5 700
Dům dětí a mládeže Drak Hurá s Drakem na akce! 7 000
Sdružení pro rozvoj country hudby Vobutý 7. ročník hudebního festivalu Country sešlost 4 000
ŠK Pitbull Bažiny Šipkový turnaj O pohár starosty Hrádku nad Nisou 2 000
Hádě.Hrádek, o. s. Hrádecké divadelní jaro 7 000
Hádě.Hrádek, o. s. Časík – soutěž školních časopisů 5 000
Junák, středisko Hrádek nad Nisou Skautský tábor Bílý Potok 2014 4 000
Klub horolezců, o. s., Hrádek nad Nisou Běh Císařským údolím 2 000
Klub horolezců, o. s., Hrádek nad Nisou Horovíkendy + nákup horolezeckých přileb pro mládež 6 000
Taneční skupina Staří známí Zimní country hrá(d)ky – 4. ročník 4 000
Outdoor Challenge Liberec, o. s. Triatlon Hrádek nad Nisou 2014 5 000
Outdoor Challenge Liberec, o. s. Silvestrovský běh 2014 4 000
Farní úřad CČSH – husiti Živé tradice – živé město 2014 7 000
Diakonie a misie Církve československé husitské Křídla a kořeny – Panovnice, služebnice, reformátorky 5 000
TJ Slovan Hrádek ASPV – CVIČENÍ LÍDA Atletika 5 500
TJ Slovan Hrádek nad Nisou – oddíl stolního tenisu Vybavení dvou oddílů – spoluúčast k dotaci 0
Český svaz chovatelů ZO Hrádek nad Nisou Výstava drobného zvířectva 5 000
Michal Honek Hrádeckej rockmoto vejkend 5 000
Jan Sladký Český pohár v trialu 2014 5 500
Jan Sladký TRIAL Ń´BMX Adrenalin EVENT 5 300
Autoklub ČR – Klub motorkářů Zahájení a ukončení motosezóny 2 000
Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě Centrum dobrého času Bétel v Hrádku nad Nisou 5 000
Základní kynologická organizace Hrádek nad Nisou 10. ročník Velké ceny Hrádku nad Nisou 5 500
Základní kynologická organizace Hrádek nad Nisou 5. ročník v dogdancingu Hrádecký tanečník 5 000
TJ Slovan Hrádek nad Nisou – oddíl kopané XI. fotbalové soustředění mládeže pro ročníky 1999–2007 6 500
TJ Slovan Hrádek nad Nisou – oddíl kopané XIII. ročník fotbalového turnaje mladých fotbalistů 

O POHÁR MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU 6 500

V příspěvkovém programu na člena bylo rozděleno 145 tis. Kč mezi 20 organizací podle počtu členů (200 Kč na dítě, 38,50 na dospělého
člena).
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Nalezené vûci
Správní a sociální odbor Městského úřadu Hrádek nad Nisou eviduje
k dni 31. 12. 2013 níže uvedené nalezené věci:

Datum nálezu Předmět
16. 12. 2013 Jízdní kolo – zn. Harrier-Jaguar
30. 12. 2013 Jízdní kolo – zn. nezjištěna
30. 12. 2013 Jízdní kolo – zn. Olpran

O uvedené věci, které byly nalezeny do 31. 12. 2013, je možno se 
přihlá sit nejpozději do šesti měsíců od odevzdání nálezu na správním
a sociál ním odboru v přízemí budovy Městského úřadu Hrádek nad
Nisou.

Správní a sociální odbor Městského úřadu Hrádek nad Nisou dále
eviduje v období od 1. 1. 2014 do dnešního dne níže uvedené nale-
zené věci:

Datum nálezu Předmět
13. 01. 2014 Klíče – 2 ks na kroužku s modrým přívěskem 
21. 01. 2014 Rodný list – Kateřina Machková
23. 01. 2014 Jízdní kolo – zn. nezjištěna
24. 01. 2014 Klíče – 2 ks na kroužku
16. 02. 2014 Horské kolo – zn. Author San Francisco
19. 02. 2014 Náušnice s kamínkem (1ks)
24. 02. 2014 Jízdní kolo – zn. Olpran Phantom, červené
18. 03. 2014 Jízdní kolo – zn. Liberta
22. 04. 2014 Dámské jízdní kolo – zn. Falke, fialové

O uvedené věci je možno se přihlásit nejpozději do tří let od odevzdání
nálezu na správním a sociálním odboru v přízemí budovy Městského
úřadu Hrádek nad Nisou.

V Hrádku nad Nisou dne: 5. 5. 2014

Velikonoční víkend prodloužený o dvoudenní prázdniny tráví skupina
90 středoškoláků z celé republiky v Chrastavě na sjezdu mladých dob-
rovolníků Jednoty bratrské. V pátek se rozdělili na menší skupinky a po-
máhali v Hrádku a v Chrastavě. V Hrádku sázeli 10 nových dubů podél 

přístupové cesty do jižní části areálu Kristýna a připravovali oplocení pro
školku v Loučné. Největší skupina pak uklízela nepořádek v remízku
mezi bývalou školkou v Legionářské ulici a věžákem na sídlišti Pod Tratí. 

Ve večerních hodinách dobrovolníci absolvují vzdělávací semináře.
Jak nám sdělil Šimon Dvořák ze sdružení Bétel, středoškoláci do Hrádku
přijeli z Liberce, Turnova, ale i z Moravy.

Na Velk˘ pátek v Hrádku pomáhali dobrovolníci
z celé republiky
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Dům na Žitavské ulici č. p. 215, který je v Hrádku znám jako „Koník“ po-
dle jména jeho posledního majitele, je už léta neudržovaný a zaned-
baný. V dubnu roku 2008 se město Hrádek nad Nisou zúčastnilo dražby,
ve které objekt získalo za 550 tisíc korun. 

V loňském roce se podařilo Bráně Trojzemí, která má objekt v součas-
nosti ve výpůjčce, získat dotaci na 1. etapu opravy domu. Při ní dojde
jednak ke statickému zajištění, opravě střechy a poškozeného východ-
ního nároží, ale také k obnově dnes již zaniklých prvků. Dům tak bude
nejen zachráněn, ale stane se ukázkovým domem s podstávkou, čás-
tečně roubeným a částečně hrázděným přízemím a hrázděným patrem.
V obnoveném objektu bude umístěna expozice dokumentující vlastní
opravu domu a dále prezentace podstávkových domů na Hrádecku.

Dům, postavený v poslední třetině 18. století, sloužil jako obytný. 
V jeho západní části je ale vidět, že sloužil částečně i jako obchod. V poz-
dější době, kdy podstávka patrně přestala plnit svou funkci, byl dům po-
dezděn cihlami. Dnes již jen detaily v podobě patky sloupu a několika
dlabů v trámech svědčí o tom, jak původně dům v přízemí vypadal. Ani
na několika málo starých fotografiích, kde je dům alespoň částečně 
vidět, není jeho podoba jasně patrná. Z původního přízemí se docho-
vala jen roubená část přízemí, která je nyní obestavěna cihlami. 

Celý prostor přízemí bude při rekonstrukci podepřen a následně
bude obnovena podstávka nesoucí patro. Dodatečná cihelná obezdívka
bude vybourána. V části u silnice bude v přízemí vyspraveno roubení, 
v části u hřiště obnoveno hrázdění. Celé přízemí bude nově založeno na
betonové základy. Navržená nová podoba podstávky i hrázděných stěn
vychází především z podobných objektů zachovaných v okolí Hrádku
nad Nisou. 

V přízemí v obytné části bude položena dřevěná podlaha, ve zbýva-
jící části bude podlaha z cihelné dlažby. V první etapě rekonstrukce se
počítá s výměnou oken a dveří pouze v přízemí.

Hrázděné patro nedoznalo v minulosti větších změn. Jen bylo oblo-
ženo vodorovně skládanými prkny. Stávající krov je zcela původní a má

hambálkovou konstrukci na obou čelech ukončenou polovalbou s dře-
věnými štíty. Krov je v poměrně dobrém stavu, při rekonstrukci bude jen
vyspraven. Pod stávající střešní krytinou se nachází bednění z dřevěných
šindelů. To zůstane zachováno. Nová krytina bude imitací břidlice.

Při opravě budou v maximálně možné míře zachovány původní 
konstrukce, u kterých budou respektovány profily, tesařské spoje i kon-
strukční detaily. Obdobně bude postupováno i u doplňovaných hlině-
ných vymazávek hrázděných stěn, které budou z vnější strany opatřeny
pouze vápennou štukovou vrstvou. Konečný nátěr bude realizován až 
v další etapě rekonstrukce.

Po dokončení 1. etapy rekonstrukce bude v objektu přístupné pří-
zemí, které bude sloužit pro expozici podstávkových domů na Hrá-
decku. Brána Trojzemí počítá také s poradnou pro veřejnost, která bude
věnována problematice rekonstrukce podstávkových domů. Veřejnosti
budou určeny workshopy zaměřené na tradiční řemesla.

První etapa rekonstrukce „Koníka“ bude hotova do konce září. Bude
ji provádět Bc. Matouš Kirschner z Václavic, který ve veřejné soutěži na-
bídl cenu 1 590 111 Kč vč. DPH.

„Koník“ bude ukázkov˘m podstávkov˘m domem

V Donínû je nov˘ památn˘ strom
V dubnu byl vyhlášen jeden ze stromů na levém břehu Nisy za památný.
Jako takový bude předmětem zvláštní ochrany. Jedná se o jilm horský,
který dostal při zápisu jméno Donínský jilm. Nachází se na pozemku 
u někdejší donínské školní družiny, 25 m od břehu řeky.

Strom je vysoký asi 21 metrů, ve výšce 130 cm má obvod kmene 364 cm
a koruna je široká 20 metrů. Strom je v poměrně dobrém zdravotním stavu,
který odpovídá jeho stáří. V Libereckém kraji je mimo vyhlášené chráněné
krajinné oblasti již jen pět dalších památných jilmů horských. Donínský jilm
patří svým obvodem k průměrným památným jilmům. 

Podobně vzrostlé jilmy jsou dnes v krajině spíše vzácností. Řada jilmů
byla pokácena díky šířícímu se onemocnění grafiosou. Do krajiny se sice
díky různým iniciativám vrací, ale nové výsadby byly prováděny poměr -
ně nedávno. Donínský jilm má mimořádnou hodnotu a je ozdobou této
okrajové části města, kterou by měla zůstat několik dalších desítek let.

Vít Štrupl
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70 bûÏcÛ zmûfiilo své síly 
v Císafiském údolí

Běh Císařským údolím patří už téměř 40 let do jarního sportovního 
kalendáře. Letos se u horolezecké chaty na Horním Sedle sešlo 71 běžců
od nejmenších po dospělé. Ti nejmenší do samotného údolí nesbíhají,
ale na trati ze sebe také vydají vše stejně jako ostřílení závodníci. Běh 
Císařským údolím není masovou záležitostí se stovkami účastníků, ale ti,
kteří se na Sedlo vracejí, sem jezdí rádi. Hlavně kvůli trati, která není jed-
noduchá, ale vede krásnou přírodou. A jak si vedli ti nejlepší v jednotli-
vých kategoriích?

Žáci D (1999–2000) 3 000 m Matyáš Pávek – DUKLA Liberec
Žákyně C (2001–2002) 700 m Zuzana Benešová – ZŠ Lidická
Žákyně D (1999–2000) Sára Čermáková – RH Oldřichov
Žáci C (2001–2002) Michal Oreský – ZŠ Lidická 7.B
Dorostenci ml. (1997–1998) Kristián Rajdl – ZŠ Lidická 9.A
Žákyně B (2003–2004) Denisa Kubicová – T. G. M.
Žáci B (2003–2004) Matyáš Pávek – DUKLA Liberec
Ženy 3 000 m Renata Jiráková – CVK Chotyně
Žákyně A (2005–2007) Denisa Kubicová – T. G. M.
Žáci A (2005–2007) Václav Novotný – DUKLA Liberec
Předškoláci dívky (2008 a více) Tereza Farská – MŠ Liberecká
Předškoláci chlapci (2008 a více) Dalibor Novotný – Kateřinky
Muži 13 000 m Stanislav Dvořan – 

Triatlon Hrádek
Muži speciál 3 000 m Josef Horinka, Petr Dlouhý,

Pavel Farský, Tomáš Prokop

Dobrá zpráva pro bruslafie
Bruslaři a cyklisté se mohou radovat: ještě do hlavní sezóny bude mít
nový povrch i zbylá část cyklostezky ke státní hranici. Po vyasfaltování
úseku mezi Lidovým domem a křižovatkou u Kristýny se městu podařilo
zajistit financování i pro zbývající úsek od křižovatky u Kristýny po Troj-
mezí. Většina peněz půjde z Fondu malých projektů euroregionu Nisa.
Celkové uznatelné náklady na projekt s názvem Sport nás spojuje jsou 
37 442 eur, příspěvek EU bude 30 000 eur.

Město připravuje ještě projektovou dokumentaci pro vyasfaltování
komunikace na hrázi před Kristýnou, která spojuje panelovou cestu 
s přístupovou komunikací na jihu. Realizací této stezky by vznikl ucelený
okruh nejen pro in-line bruslení.

Slavnostní zahájení VI. propagační jízdy Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska, kterou se letos slaví 150 let vzniku prvního českého hasičského
sboru ve Velvarech, proběhne 17. 5. 2014 v 9 hodin v srdci Trojzemí – 
v Hrádku nad Nisou. Na náměstí bude připravena komentovaná výstava

hasičské techniky jednotek na území města. Společně s těmito vozidly
budou přítomna historická vozidla z Přibyslavi, z ÚO HZS Libereckého
kraje, stanice Jablonec nad Nisou a Technického muzea Hrádek nad 
Nisou. Chybět nebude hudební doprovod, vystoupení mladých hasičů,
mažoretek, před odjezdem historickému praporu požehná hrádecký 
farář. To vše za přítomnosti představitelů Libereckého kraje.

Vozidla se vydají po určené trase nejdříve k hasičům do německé 
Žitavy a polské Bogatynii.

Propagační jízda bude pokračovat do Kunratic, Dětřichova, Frýd-
lantu. Tam bude přerušeno obvodní kolo Plamenu a mladí hasiči přijdou
jízdu pozdravit. Dalšími zastávkami se stane Nové Město pod Smrkem,
Lázně Libverda, Hejnice. V posledně jmenovaném městě bude připra-
ven program před bazilikou Navštívení Panny Marie. Následovat bude 
Raspenava a Chrastava, kde první den jízdy končí.

V neděli 18. 5. 2014 v 9 hodin zahájí VI. propagační jízda na náměstí
Dr. E. Beneše v Liberci za přítomnosti primátorky. Trasa dále povede do
Jablonce nad Nisou – tam je na náměstí u radnice připraven program.
Do Železného Brodu a Semil na známý „Ostrov“ – k vidění budou nejen
historické parní stříkačky, ale také překvapení. Poslední zastávkou bude
Lomnice nad Popelkou, kde pomyslná štafeta bude předána Králové-
hradeckému kraji, první zastávkou se stane Jičín.                   Věra Nutilová

VI. propagaãní jízda dobrovoln˘ch hasiãÛ odstartuje v kvûtnu v Hrádku
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Rok po velkých oslavách rozšíření Evropské unie v roce 2004 se na 
Trojmezí konala první veselice nazvaná Společnou cestou. Z akce se stala
tradice, která se letos konala již podesáté. Břehy Nisy opět spojil provi-
zorní most, takže se účastníci mohli snadno dostat na kteroukoliv stranu
hranice. Tradiční odpolední kulturní program byl rozšířen o olympiádu
mateřských škol, pěší a cyklistický výlet. Za soumraku byly na všech třech
stranách hranice zapáleny ohně a slavnost ukončil velký ohňostroj. 

Kulatá výročí bývají příležitostí ke vzpomínkám a ohlédnutím. Se svo-
le ním někdejšího starosty města a nynějšího hejtmana Libereckého kraje
Martina Půty využíváme jeho slov:

„V sobotu jsem se na česko-polsko-německém Trojmezí zúčastnil 
setkání Společnou cestou, které si připomnělo vstup Česka a Polska do
Evropské unie. Na společné hranici se stejně jako před deseti lety potkali
Češi, Němci a Poláci z Hrádku, Bogatynie a Zittau a celého Trojzemí.

Před deseti lety, 1. května 2004, nás tady bylo mnohem víc. Byla to
velká sláva za účasti premiérů Millera, Schrödera a Špidly a řady dalších
významných oficiálních hostů, kteří už dnes většinou významní nejsou.
Na pódiu hrála Krakovská filharmonie a řečnil Helmut Kohl. Slavnostně
se zahajovala stavba mostu přes Nisu ve Weinau.

Provizorní most přes Nisu byl 1. 5. 2004 širší a stabilnější a stavěl ho
Bundeswehr. Lávka přes Ullersbach je kopie té původní, kterou v roce
2010 odnesla velká voda, a slouží turistům každý den.

Potkal jsem spoustu známých a přátel a na všech z nás bylo těch uply-
nulých deset let vidět.

Mnozí jsme tenkrát doufali a snad i věřili tomu, že teď už to půjde
samo a lépe. Možná jsou někteří dnes trochu zklamáni, a to přesto, že je
podle mého názoru dost věcí úspěšně za námi.

Nikoho neobtěžuje dvojí kontrola na hranicích a po vstupu do Schen-
genu jen znalec pozná, kde byla ta hranice. Jezdíme po nové silnici do
Zittau, vlak Trillex je nová kvalita při cestování oběma směry a společně
se nám povedlo dokončit řadu projektů, které jsou v našich městech vidět.

Hodně problémů na společná řešení stále čeká a někdy hledání cesty
trvá déle, než lze pochopit. Dnes už také víme, že o tom, co se nám po -
daří v příštích deseti letech, rozhodneme především sami. Každý sám za
sebe, za svoji rodinu, obec nebo město a region. Oficiální hosté po
každé oslavě odjedou, žádný zázrak se nestane a bude jen a jen na nás,
jak se společným potenciálem našeho Trojzemí naložíme.

Tak uvidíme za deset let…“

Spoleãnou cestou uÏ deset let
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Necelé dva měsíce zbývají do 12. ročníku Hrádeckého rockového 
léta, které se letos koná opět na prahu prázdnin 28. června na hrádecké
Kristýně. Už v lednu se zdálo, že je program jasný, nicméně parta pořa-
datelů musela řešit nelehký úkol: hledání náhrady za kapelu, na kterou
se hodně fanoušků těšilo – Vítkovo kvarteto. Kapela se nezachovala zcela
profesionálně a účast odřekla. Náhradou ze zcela jiného soudku, která
ale posluchače stále dokáže nadzvednout a dobíjet svou energií, bude
Laura a její tygři.

Program, jehož hlavními hvězdami bude Divokej Bill a Američanka
Dilana se svým výborně obsazeným bandem, bude opět pestrý – na
pódiích se vystřídá hned několik žánrů. 100°C se může pochlubit novou
a ceněnou deskou, Už jsme doma je zase kapelou, která má fanoušky 
po celém světě, hlavně v Kanadě a USA. Po dvou letech se do Hrádku vrátí
Xavier Baumaxa, který předloni zakončoval program v pivním stanu. I le-
tos se můžete těšit, že bude hrát do ticha noci.

V únoru a březnu proběhla soutěž na obsa-
ze ní dvou míst v programu. Seznam kapel 
nako nec obohatí tří jména: Ovčie kiahne, 
Ma dafaka a Black Bull, jejichž členka má kořeny
v Hrádku.

Americká zpěvačka jihoafrického původu 
Dilana odehraje v Hrádku svůj jediný český
koncert. A poskytla krátký rozhovor:
Narodila ses v Jihoafrické republice, žila jsi
v Holandsku, Spojených státech, cesto-
vala po celém světě – kde je tvůj skutečný
domov?
Můj domov je všude tam, kde jsem se svou dcer-
kou a jejím otcem, a nezáleží na městě nebo
zemi. Nikde jinde to prostě necítím jako domov.
Jsme šťastní, že přijedeš vystoupit na náš
festival – myslím, že to je tvůj první kon-
cert v České republice? Víš něco o naší
zemi? Možná znáš nějaké české muzi-
kanty nebo kapely? A možná nějaké jiné
umělce nebo zajímavá místa?
Já se moc těším na koncert v Čechách, je to
opravdu poprvé. A nebudu lhát, moc toho 
o České republice nevím. Vím, že jste měli 
společný stát se Slovenskem, a vím, že jste se 
dokázali rozdělit bez válčení. Z toho by si mělo
vzít příklad hodně národů. A samozřejmě vím 
o Pražském jaru v šedesátých letech. Taky jsem
slyšela, že Praha je moc krásná… Neznám 
žádné české muzikanty ani kapely, ale snad 
brzy poznám…

Hraješ raději v klubech, nebo na open-air festivalech?
Mám ráda obojí, obé má své kouzlo. Nejradši mám, když sama vidím 
radost a slzy, které moje muzika přináší lidem v publiku.
Můžeš zkusit vyjmenovat svoje 3 „životní songy“?
Moje životní písničky jsou moje vlastní:
The woman I am
Ice
Supersoul
A pak mám jednu píseň od Lucindy Williams, která mě vždycky rozpláče:
Little Rockstar.

Více se můžete dozvědět na vlastní oči a uši 28. června na louce na Kris-
týně. Vstupenky nyní stojí 300 Kč – tedy částku, za kterou běžně 
pořídíte vstupenku na jeden koncert.

Rockové léto zná v‰echna jména
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Třetí květnová sobota je už tradičním termínem koncertu občanského
sdružení Hrádek nad Nisou – Ostrov života. I letos připravujeme zají-
mavý program, ve kterém nabídneme pestrou paletu zábavy pro
všechny. V hlavní části koncertu zahrají kapely Aura, Druhý pokus 
a Žold. Ještě předtím nás čekají oblíbená vystoupení našich nejmenších,
ukázky zásahu hrádeckých hasičů v podání nejmladších členů sboru,
hrádecká rodačka a zpěvačka EKI, taneční vystoupení, dog dancing,
pole dance, ukázky capoeiry a mnoho dalšího. Chybět nebude oblíbená
dražba, která je už tradičním zpestřením koncertu, a prodej rukodělných
výrobků, které pro nás vyrobili šikovní Hrádečáci. Výtěžek z celé akce 
poputuje na konto sdružení.

Historie benefičních koncertů pro Ostrov života se začala psát 
v květnu 2012, kdy jsme prvním koncertem chtěli představit naše sdru-
žení veřejnosti. Očekávání byla na obou stranách. Návštěvníky zajímal
náš projekt a my jsme zase byli zvědaví, jak ho přijmou. Podpora, jakou
nám lidé od začátku našeho působení vyjadřují, nás nepřestává udivo-
vat. Koncerty i další akce, které pořádáme, jsou hojně navštěvované 
a díky štědrosti těch, kdo na ně chodí, můžeme každý rok pomoci něko-
lika lidem z našeho okolí. Tato solidarita nás zavazuje. Snažíme se proto,
aby se návštěvníkům naše koncerty líbily, a věříme, že i letos spolu 
strávíme vydařené odpoledne a večer. Koncertem chceme zároveň 
poděkovat všem, kdo nás jakýmkoliv způsobem podporují. 

Čtvrtý benefiční koncert pro Ostrov života proběhne v sobotu 
17. května 2014 od 14 hodin na hasičské louce v Hrádku nad Nisou. 

Děkujeme městu Hrádek nad Nisou za spolupráci na přípravě kon-
certu a všechny srdečně zveme!

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

Sdružení pořádá různé kulturní a sportovní akce a jiné projekty, kte-
rými se zároveň snaží na problematiku vážného onemocnění upozornit
širokou veřejnost a připomenout důležitost vzájemné pomoci. Peníze

získané z těchto akcí věnuje na 
nákup ortopedických pomůcek,
hygienických potřeb, drobných 
předmětů k vybavení domácnosti
a jiných, které nehradí pojišťovny 
a které mohou významně přispět 
k vylepšení fyzického i psychického
stavu pacientů. Tuto pomoc reali-
zuje ve spolupráci s místními 
obvodními lékařkami, které se
denně ve svých ordinacích s těmito 
pacienty a jejich problémy setká-
vají. Právě u nich je také možné 
o pomoc požádat. Věra Baumgartnerovv

Roadshow Radia Contact 
s Miro Îbirkou

Radio Contact pro vás připravilo další, už druhou roadshow s českými 
a slovenskými hudebními hvězdami. I k vám na náměstí přijede žluté 
Tykadlo RCL. Vloni jsme za vámi byli s Martinem Maxou. Letos vám 
přiveze jednu z nejvýraznějších postav slovenské populární hudby –
Mira Žbirku!

Už v pondělí 19. května zastaví Tykadlo s Roadshow Radia Contact 
během odpoledne na náměstí ve Frýdlantu v Čechách, Hrádku nad 
Nisou, Chrastavě a Liberci. Přijďte si pro CD, autogram, popovídat si
anebo se i vyfotit s hudební legendou Miro Žbirkou! A během léta 
po našem kraji čekejte i další hudební osobnosti, jako jsou Marek Ztra-
cený, Olga Lounová nebo Divokej Bill!

Více informací se dozvíte z vysílání Radia Contact, na webu
www.rcl.cz nebo na facebooku. Dominika Bechová

Ostrov Ïivota zve na ãtvrt˘ benefiãní koncert
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Podûkování Pískovnám 
Hrádek, a. s.

Pískovny Hrádek, a. s., v letošním roce, jakožto i v letech minulých
opět podpořily hrádecká vzdělávací zařízení bezplatným poskytnu-
tím 19 kubíků písku do pískovišť a 10 kubíků za mokra tříděného 
kameniva – kačírku – pro úpravu dopadových ploch. Město spolu se
všemi školskými zařízeními tímto děkuje firmě Pískovny Hrádek, a. s.,
za její dlouholetou vstřícnost a pomoc.

Princezna a princ ãeské pohádky
V neděli 27. dubna se několik šesťáků ze ZŠ T. G. Masaryka vydalo s oče-
káváním a zvědavostí do Prahy, aby se zúčastnili soutěže Princezna 
a princ české pohádky. Jedná se o zábavnou vzdělávací soutěž mluve-
ného slova, fantazie a improvizace v komunikaci pro děti ve věku 6–12
let. Obsahem soutěže je vybrat si oblíbenou pohádkovou postavu z čes-
kého filmu nebo literatury, se kterou dítě bude postupovat celou roční
soutěží (celkem 5 setkání). Úkolem bude tříbit vztah k pohádkové pos-
tavě tak, aby soutěžící dokázal za postavu mluvit i myslet, pohotově 
a vtipně reagovat na dotazy odborné poroty a probudit svoji fantazii 
a tvořivost v plné síle. Děti se na jednotlivých setkáních také učí novým
věcem a dovednostem pod vedením divadelního a filmového herce
pana Miroslava Dvořáka, který vyučuje hlasovou výchovu a jevištní řeč.
Pak už přijde na řadu samotná soutěž před odbornou porotou. V prvním
kole žáci Jan Křeček, Dominika Tuhá, Tereza Glierová, Tereza Kolenová,
Simona Rubášová, Adam Rychetský a Karolína Tangová zabojovali sta-
tečně.

Těšíme se na další kolo soutěže, které proběhne v neděli 8. června od
10 hodin. Věříme, že se žáci budou kromě přípravy ve škole připravovat
i sami doma a nic nepodcení, aby byli se svými výkony spokojeni oni
sami i porota. 

Mgr. Jana Horinková

Kfiest CD Zaãarovaná tfiída
25. dubna bylo v obřadní síni liberecké radnice pokřtěno CD s audio -
knihou Začarovaná třída od spisovatelky Ivony Březinové. CD vzniklo
jako výsledek projektu Čteme nevidomým, který již několik let organi-
zuje a zaštiťuje Krajská knihovna Liberec. 

Jednotlivé role upravené knižní verze namlouvají žáci základních 
a středních škol. Kdo dostane určitou roli, vybírá na konkurzu paní 
režisérka. Hlas knižnímu Alešovi letos propůjčil žák základní školy T. G.
Masaryka, třeťák Roman Tarnai. Moc mu děkujeme, neboť díky němu
mohla i letos naše škola přispět k této skvělé akci. Hlavním kmotrem 
audioknihy se stal náměstek primátora pan Jiří Šolc, paní spisovatelka
Ivona Březinová a paní Dagmar Helšusová. Kniha je určena nevidomým
dětem, ale samozřejmě nejen jim. Pro nás i pro Romana je to určitě
skvělá památka.

Mgr. Hana Prchlíková

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

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

70 let Drahoslava Linhartová, 
Eva Zusková, Věra Dušková,
Margita Jaďuďová, Petr Weiss

80 let Stanislav Horn
81 let Margit Ručková
82 let Adolf Ručka, Jaroslava Ivanová
83 let Jiří Brožík, Jiřina Havlová
85 let Antonín Procházka
86 let Mária Hošková, Henrieta Kasalová
87 let Marie Pelcová, Žofie Machalová
88 let Jaroslav Urban
91 let Marie Syrová, Marie Prošková, 

Olga Marhanová

V pátek 11. 4. 2014 byli v obřadní síni radnice uvítáni
noví hrádečtí občánci Tobias Schwertner, Štěpán Červeň,
Damian Horváth, Mia Alexandra Tomková, Matyáš Rob,

Kristýna Boudová, Karolína Jindrová, Libor Vlček, 
František Holeček, Ondřej Lanc, Viktor Halabrin.

Marie Zimová, matrikářka

Obãané Libereckého kraje mohou
opût navrhnout osobnosti k udûlení

Pocty hejtmana 
Hejtman Libereckého kraje každoročně uděluje Poctu hejtmana osob-
nostem, které se svým celoživotním dílem nebo významným činem 
zasloužili o dobré jméno Libereckého kraje. 

Poctu v podobě Hejtmanského dukátu tak získal například František
Peterka, Karel Hubáček, Milan Uherek – celkem již 48 osobností, které
proslavily Liberecký kraj.

„Letos již podruhé mají občané možnost navrhnout osobnost, která
by si za své celoživotní dílo či významný čin zasloužila ocenění Pocta
hejtmana Libereckého kraje. Pokud je ve vašem okolí někdo, kdo si po-
dle vašeho názoru zaslouží být oceněn, prosím, zašlete nám svůj návrh,“
vyzývá hejtman Martin Půta.

Své návrhy můžete vyplňovat do formulářů umístěných na www.kraj-
lbc.cz, a to nejpozději do konce června 2014.

Podrobně| zde: http://kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/poradane-
akce/pocty-hejtmana-libereckeho-kraje-2014

Pod jednotlivými odkazy naleznete podrobné informace o pravidlech
a způsobu nominace včetně již oceněných osobností.
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Kluby VK Hrádek nad Nisou a VV Zittau 09 e. V. vás zvou na výjimečnou
událost roku 2014.
Úvod a trocha historie
Píše se rok 1964. Zaměstnanci hrádecké Praga, s. p., vyrážejí na podni-
kový výlet do východního Německa. Cíl cesty: závody Robur Zittau. 
U kulatého stolu se setkávají zástupci obou závodů a diskutují o pracov-
ních záležitostech. Ve volných chvílích diskutují i o sportu – zejména 
o volejbale. Slovo dalo slovo a už se plánuje 1. volejbalové setkání. Toto
setkání postavilo základní kámen dlouholetého přátelství.

Před ponořením do dějin přátelství si nejprve připomeňme důležitá
historická fakta:

1964 – 1. setkání volejbalových nadšenců
1967 – otevření hraničního přechodu Varnsdorf
1968 – Pražské jaro – ochlazení aktivit přátelství
1977 – otevření hraničního přechodu na žitavském nádraží
1978 – 1. návštěva v Zittau vlakem (doba jízdy 10 minut)
1989 – sametová revoluce, pád Berlínské zdi
1990 – sjednocení Německa
1993 – rozdělení Československa
1993 – otevření silničního přechodu Hrádek nad Nisou
1999 – měna euro v Německu
2004 – vstup ČR do EU
2014 – 50. výročí volejbalového přátelství

Dnes se píše rok 2014. Závod Praga, a. s., připomíná v Hrádku jen štítek
na vrátnici a haldy cihel, závody Robur najdete v Zittau už jen podle 
zašedlých nápisů rozesetých po celém Zittau. Jedna věc přesto přetrvala,
a to oněch 50 let. Volejbalové přátelství mezi kluby Volejbalový klub Hrá-
dek nad Nisou (dříve TJ Slovan Hrádek nad Nisou) a VV Zittau 09 e. V.
(dříve SG Robur Zittau e.V.)!

Zeměpisné okénko volejbalového přátelství
Přestože jsou oba kluby, resp. obě města vzdálena asi 5 kilometrů vzduš-
nou čarou, nebylo cestování v minulosti vůbec jednoduché. S postupem
času se vyvíjela i geografická vzdálenost, kterou musely jednotlivé kluby
na setkání urazit.

1. setkání v roce 1964 Zittau – Bad Schandau/
Hřensko – Hrádek a zpět 300 km
Hrádek nad Nisou – Varnsdorf – Zittau a zpět 75 km
Hrádek nad Nisou – Zittau a zpět (autem) 14 km
Hrádek nad Nisou – Zittau a zpět (vlakem) 10 min

Vznik přátelství
Na začátku tohoto přátelství bylo
nadšení obou stran z nové myš-
lenky, které zosobňovali Jaroslav 
Šimáček a Günther Mauke. Při
prvním setkání v rámci návštěvy závodu bylo dohodnuto, že proběhne
první přátelské utkání, a to jak mužů, tak i žen, a to v Hrádku nad Nisou
na antukovém hřišti u pošty.

Jelikož první setkání bylo úspěšné, bylo ujednáno toto opakovat i do
budoucna. A tím vznikla nádherná tradice. V počátku se dokonce dva-
krát do roka scházely oba kluby a měřily své síly, nejen na poli sportov-
ním, ale i společenském. A že začátky nebyly vůbec jednoduché! Už jen
cesta do Hrádku či Zittau byla při znalosti dnešních možností 
malou cestou kolem světa a zaslouží obdivu. Nejbližší přechod na 
začátku šedesátých let byl hraniční přechod Bad Schandau. A to zname-
nalo ujet úctyhodných 150 km, než jednotlivé kluby dorazily do cíle,
který byl vzdušnou čarou vzdálen, co by kamenem dohodil. A proto se 
také na začátku pořádaly oslavy přátelství jako dvoudenní akce, kdy 
jednotliví účastníci přespávali v cíli cesty. Přespávali všude možně: 
někdy v rodinách, někdy v hotelu Hrádecký dvůr, a jednou dokonce 
i v tělocvičně Chotyně. Podle toho, co dovolovala finanční situace orga-
nizátorů.

Průběh přátelství – sedmdesátá léta
S příchodem roku 1968 došlo z politických důvodů k částečnému 
ochlazení tohoto přátelství, ale již zkraje sedmdesátých let bylo opět 
zažehnuto. S příchodem nových členů do TJ Slovan Hrádek nad 
Nisou a novými osobnostmi přátelství jako Heinz Piegsa, Jaroslav 
Jiránek st., Lothar Opitz, získalo přátelství novou energii. Kromě volej-
balových zápasů se přátelství přenášelo i do soukromých životů – za 

připomínku stojí společné výlety
na Obří sud, na Studenov, prvo-
májové průvody nebo tradiční
účast na turistickém pochodu 
Lužická 50. 

Společná volejbalová utkání
Při volejbalových zápasech nešlo
jen o přátelské hraní. Někdy byly 
zápasy velmi dramatické. Z pa-
mětí účastníků vyplývá toto: hrá-
dečtí muži byly vždy o chlup
lepší než žitavští. U žen to bylo
právě naopak. Důvod je nutno
hledat v kvalitě jednotlivých
týmů – v sedmdesátých a osm-
desátých letech hráli hrádečtí 
volejbalisté krajský přebor,
kdežto žitavští muži pouze 
přebor okresní. U žen to bylo 
obráceně. Kvalita soutěží proto
určovala i průběh zápasů.
Všechny zápasy však měly jedno
společné: rivalitu, férovost a boj
až do posledního míče, což 
zachycují i dobové filmové 

materiály, které jsou ve vlastnictví obou klubů.
V osmdesátých letech bylo přátelství pravidelně upevňováno. Avšak 

s příchodem Sametové revoluce došlo z důvodu finanční náročnosti 
k realizaci přátelského setkání jen jednou za rok. I přes finanční potíže se
však podařilo udržet přátelství až do dnešní doby. A to třeba tím, že se
v devadesátých letech přidaly do kalendáře společných akcí další 2 spor-
tovní události: tradiční vánoční a masopustní turnaj.

Rozdíly v životě klubů
Celou historii přátelství spojuje jedno společné: hráčská základna obou

Mezinárodní volejbalové 
pfiátelství slaví „50“
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Dûti ze Cviãení Lída uspûly v ringu
Jak by se na první pohled mohlo zdát, v Asociaci sportu pro všechny 
v Hrádku se začali věnovat i bojovým sportům. Na dalším turnaji, 
kterého se v Rochlicích zúčastnili, ale nešlo o ring, nýbrž ringo – tedy
sport, při kterém se přes síť hází gumový kroužek tak, aby ho protivník
nedokázal vrátit.

Z Hrádku se turnaje zúčastnilo 9 dětí. Mezi 14 družstvy dokázali Jakub
Podzimek s Josefem Strakou vybojovat 2. místo a Veronika Rydvalová 
s Annou Skalickou 3. místo.

Vydejte se na Hvûzdicovou
cyklojízdu! 

Smyslem Hvězdicové jízdy, která se v letošním roce koná 17. května, je
setkání cyklistů z celého regionu v jednom místě. Startovat je přitom
možné z mnoha míst a využít celkem devíti tras, které mají společný 
cíl – letos je jím park v Žitavě – Weinau. Zde bude čekat na účastníky 
oblíbené cyklojízdy doprovodný kulturní program.  

Na každé trase bude pro cyklisty připraveno několik kontrolních 
stanovišť, kde si budou moci průjezd místem nechat potvrdit razítkem 
a většinou se i občerstvit. Z českého území startují 3 trasy – z Rumburku,
Nového Boru a Liberce. Poslední dvě přitom vedou přes Hrádek nad 
Nisou, kde je kontrolním stanovištěm informační centrum v Bráně 
Trojzemí na Horním náměstí. 

S účastnickým pasem a nejméně třemi nasbíranými razítky se cyklisté
budou moci v cíli zúčastnit tomboly a získají diplom. Do cíle mohou
účastníci dojet individuálně či ve skupinách z celého regionu. Pro 
zájemce bude i letos v nabídce zpětná autobusová doprava. Informace
(i českém jazyce) najdete na webu http://sternradfahrt.de

Trasa z Rumburku povede přes Seifhennersdorf – Varnsdorf – Groß -
 schönau – Hainewalde – Mittelherwigsdorf – Hörnitz do Žitavy a bude
dlouhá 33 km. 

Z Nového Boru povede trasa přes Sloup v Čechách – Lindavu – 
Kunratice u Cvikova – Mařenice – Heřmanice v Podještědí – Oybin –
Hartau – Hrádek nad Nisou do Žitavy a bude dlouhá 44 km.

Z Liberce se pojede přes Machnín – Chrastavu – Bílý Kostel nad 
Nisou – Hrádek nad Nisou do Žitavy a trasa bude dlouhá 37 km.

Hvězdicová jízda je realizována z prostředků Evropské unie z Fondu
pro regionální rozvoj a za podpory euroregionu Nisa.

Îáci Z· T. G. Masaryka pfiebili 28 t˘mÛ
Žáci 4. a 5. třídy ZŠ TGM se po úspěšném kvalifikačním kole a semifinále
zúčastnili dne 29. dubna okresního finále ve vybíjené. V něm se utkali se
žáky ZŠ Dobiášova, ZŠ Broumovská a ZŠ Oblačná. Finálové zápasy se vy-
značovaly vysokou kvalitou a vyrovnaností. Naše družstvo se tak po dvou
prohrách se ZŠ Dobiášova (14:7) a ZŠ Broumovská (12:10) a vítězstvím
nad ZŠ Oblačná po prodloužení (13:12) umístilo v celkové konkurenci 31
týmů na pěkném třetím místě. Pěkný výsledek, gratulujeme.

Mgr. Karel Kocourek, ZŠ T. G. Masaryka

klubů byla velmi rozdílná. Když člověk porovnal historicky velikost
Hrádku a Zittau, důvod byl zřejmý. A proto bylo vždycky pro hrádecký
klub těžší, vyrovnat se s přechodem generací. V devadesátých letech 
se to, jakož i v minulosti, podařilo. Stavbou hřiště pro plážový volejbal 
v rekreačním areálu Kristýna se podařilo získat nové členy. Příchodem
mnoha mladých a nadějných hráčů a hráček bylo možno pokračovat 
v životě oddílu. I když v současné době nehraje žádný tým hrádeckého
volejbalu ligovou soutěž, může díky plážovému volejbalu náš klub 
i v dnešní době úspěšně fungovat. A plážový volejbal je i možná bu-
doucí spojnicí přátelství mezi hrádeckým a žitavským klubem.

Hostování hráčů
90. léta jsou ještě něčím specifická! V těchto a následujících letech 
došlo i na základě přátelství k výměně hráčů mezi kluby. Několik 
hrádeckých hráčů a hráček se aktivně po dobu několika let účastnilo 
ligového dění na území Německa. Důvodem hostování bylo především
posílení německého klubu v okresních a krajských přeborech. A tak toto
přátelství přispělo i k postupu jednotlivých týmů do vyšších ligových
soutěží.

Sloučení německých klubů
V novém tisíciletí je nutno ještě potřeba zmínit jednu pro přátelství 
důležitou skutečnost. Tak jako v devadesátých letech nastaly krátkodobě
personální problémy v hrádeckém klubu, tak i tým SG Robur Zittau 
nebyl této skutečnosti ušetřen. Po dlouhých diskuzích a vyjednávání
vznikl v roce 2009 sloučením klubu SG Robur Zittau a HSG Turbine 
v Zittau jeden volejbalový klub VV Zittau 09 e.V., který v současné době
nabízí velmi solidní základnu volejbalu v Zittau a okolí. Oproti hrádec-
kému klubu vznikl gigant s více než 200 aktivními hráči. Nás, jako hráče
Volejbalového klubu Hrádek nad Nisou, potěšilo vyjádření nově zvole-
ného představensta klubu VV Zittau 09 e. V., že tradice přátelství patří
neodmyslitelně k Zittau a proto nebrání nic tomu, v tomto přátelství 
pokračovat.

A tak můžeme slavit v tomto roce 50. výročí tohoto unikátu.

Budoucnost přátelství
Tímto výročím však nic nekončí! I nadále je snaha toto přátelství udržet!
Našimi volejbalovými předchůdci založená tradice oslovuje i mladší
členy obou klubů. Ať už na české straně Jaroslav Jiránek ml., Alena 
Farská nebo Jiří Timulák, či na německé straně Falk Lindner nebo Andre
Wünsche, kteří se již řadu let zasazují o pokračování tohoto přátelství.
Jak už bylo zmíněno výše, možnou budoucí spojnicí mezi kluby může
představovat plážový areál, který se v obou klubech těší velké oblibě,
hlavně mezi mladšími generacemi.

Závěrem
Už několikrát byla vyřčena zajímavá myšlenka: „Toto přátelství vzniklo 
v době, kdy představa o Evropě v současné podobě byla považována za
součást sci-fi literatury. Ale díky nadšení a kamarádství přetrvalo toto
spojení až do doby, kdy je současná podoba Evropy brána jako samo -
zřejmost.“ Proto se těšíme na dalších 10 let plnohodnotného meziná-
rodního sportovního přátelství!

V neposlední řadě nám také dovolte poděkovat i našim partnerům 
a sponzorům, bez kterých si lze sport na klubové úrovni a pořádání 
podobných akcí jen těžko představit. Jsou jimi například: Liberecký kraj,
město Hrádek nad Nisou, Sparkasse Oberlausitz–Niederschleisen, Diga-
des GmbH, Hospoda Na Jihu, HYGIA, s. r. o., a mnoho dalších. Všem
mockrát děkujeme!

Pozvánka na oslavy
Letošní oslavy přátelství, konané pod záštitou hejtmana Libereckého
kraje pana Bc. Martina Půty, budou probíhat v termínu 13.–15. června
2014. 13. a 14. června je vyhrazen slavnostnímu zahájení, přátelským 
zápasům mezi kluby a společenskému večeru.

Vás, milí občané Hrádku nad Nisou, si dovolujeme tímto pozvat na
mezinárodní přátelské utkání prvoligových týmů mužů z Čech a Ně-
mecka, které se bude konat v neděli 15. června 2014 v Ottokarplatzhalle
v Zittau. Určitě se ptáte, kdo bude hrát? Dovolte nám vás trochu napínat
a jména obou klubů si zatím ponechat v tajnosti. Udělejte si čas 
a přijďte se podívat na kvalitní mezinárodní volejbal! 

Bližší informace ke klubu, přátelství, plážovým turnajům Kristýna Cup 
a oslavám přátelství naleznete na www.vkhradek.cz.
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