
Náv‰tûva prezidenta v Hrádku
nad Nisou

10. června navštívil Hrádek nad Nisou prezident republiky Miloš Zeman. Byla to teprve třetí návštěva
hlavy státu v Hrádku nad Nisou. Ty první dvě proběhly v roce 2006 a 2010, kdy se s obyvateli města
setkal Václav Klaus.

Hrádecko a Českolipsko bylo na programu druhého dne prezidentovy cesty do Libereckého kraje.
Miloš Zeman v doprovodu hejtmana Libereckého kraje Martina Půty nejdříve zastavili na veterinární
základně Grabštejn, kde zhlédli ukázku výcviku služebních psů. Další cesta prezidentské kolony po-
kračovala do největší hrádecké firmy KSM Castings CZ. Prezident se zde setkal nejen s vedením firmy,
ale i zaměstnanci.

Na Horním náměstí se mezitím sešlo asi 300 obyvatel města včetně dětí ze základních škol. Před rad-
nicí se Miloš Zeman pozdravil se starostou města Josefem Horinkou a bez větších oficialit vystoupili
špalírem hrádeckých mažoretek na pódium. Starosta panu prezidentovi představil vývoj města v po-
sledních dvaceti letech. Zmínil jednak využívání různých dotačních programů, díky kterým se podařilo
v Hrádku mnohé zrekonstruovat, ale i problémy související s rozšířením schengenského prostoru
a především obchodem s drogami, na jehož křižovatce Hrádek nad Nisou stojí. Prezident Zeman
naopak pochválil vzhled města. Zmínil ale jeden dům, který míjel při příjezdu na náměstí, který by si
zasloužil opravu, a starostovi udělil radu. Podle nového občanského zákoníku mohou obce získat do
svého majetku chátrající domy, o které se jejich majitel více než deset let nestará. Ani při doplňující
otázce sice nebylo jasné, který konkrétní dům měl pan prezident na mysli, nicméně to nic nemění na
tom, že nový nástroj zakotvený v zákoně může pomoci v dosud často neřešitelných situacích.

Pokračování na straně 3

V červnovém čísle:
— Možnosti sociálních služeb
— Den dětí
— 4. benefiční koncert
— Hrádecká bambulka
— Hrádecké divadelní jaro
— Bára Basiková
— O pohár Kristýny
— Program kina
— Kalendář

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 červencového čísla je 22. 6. 2014.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 9. 7. 2014.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
99..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
9. schůze rady města v roce 2014, konaná dne 14. května, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí předloženou nabídku možnosti prezentace města

Hrádek nad Nisou v publikaci První pomoc není věda, která bude vy-
dána Českým červeným křížem, a schválila otištění prezentace města
dle předložené nabídky, a to ve formátu 1/6 strany A5 (60 mm x 
60 mm) za celkovou cenu se slevou 6 165 Kč bez DPH, a ukládá od-
boru ODK vypracovat a zaslat podklady pro otištění

— vzala na vědomí obdržení registračního listu akce Snížení energetické
náročnosti objektu DPS Nádražní a vydání rozhodnutí o poskytnutí
podpory na spolufinancování výše uvedeného projektu v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí (OPŽP) z prostředků Státního
fondu životního prostředí ČR (SFŽP) 

— souhlasila s podanou žádostí o poskytnutí podpory na projekt Snížení
energetické náročnosti budovy sokolovny v Hrádku nad Nisou do 
Operačního programu Životní prostředí v rámci Prioritní osy 3, oblasti
podpory 3.2, podoblasti podpory 3.2.1 – Realizace úspor energie, při
předpokládané realizaci v období roku 2014–2015 a rozsahu projektu
do 6 800 684 Kč

— schválila poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti
Hrádek nad Nisou na opravu bývalé hřbitovní zdi v částce 50 000 Kč,
která bude hrazena z Grantového programu města, kapitola Příspěv-
kový program na kulturní památky

— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a souhlasila s po -
danou žádostí o poskytnutí podpory na projekt Snížení energetické ná-
ročnosti ZŠ Donín Hrádek nad Nisou do Operačního programu 
Životní prostředí, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie,
oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního
tepla, při předpokládané realizaci v období roku 2014–2015 a rozsahu
projektu do 7 960 590 Kč

— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a souhlasila s po -
danou žádostí o poskytnutí podpory na projekt Rekonstrukce parku
před ZŠ v Hrádku nad Nisou do Operačního programu Životní pro-
středí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast pod-
pory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny, při předpoklá-
dané realizaci v období roku 2014 a rozsahu projektu do 655 704 Kč

— schválila poskytnutí příspěvku na festival Worldfest – Grabštejn 2014
pořádaný Kulturní agenturou ŠtěK ve výši 15 000 Kč, který bude hra-
zen z kapitoly Podpora hudebních festivalů. Schválila bezúplatné 
zapůjčení městského pódia na festival Worldfest – Grabštejn 2014 
formou nepeněžního plnění, přičemž dovoz a odvoz pódia si zajistí 
žadatel na vlastní náklady.

— vzala na vědomí předloženou žádost o povolení konání akce s pro-
dlouženou dobou ukončení a žádost o bezúplatné zapůjčení lavic 
a městského pódia na akci RIVER 2014 dne 14. 6. 2014, která bude po-
řádána firmou Pertec, s. r. o. Udělila výjimku z obecně závazné vyhlášky
č. 5/2008 o ochraně nočního klidu, dle čl. 3, bod 3, kdy se doba 
konání výše uvedené akce prodlužuje z časového úseku 24 hodin 
(noční klid) na časový úsek 01.00 hodin. Schválila bezúplatné zapůj-
čení 20 ks pivních setů a městského pódia na výše uvedenou akci for-
mou nepeněžního plnění, přičemž dovoz a odvoz pódia vč. montáže
a demontáže bude zajištěn žadatelem (firmou Pertec, s. r. o.) na vlastní
náklady a dále bude montáž a demontáž výhradně zajištěna smluvní
firmou Kovovýroba Peřina, s. r. o., Hrádek nad Nisou, za podmínky
řádné propagace akce a informovanosti obyvatel města (letáky do
schránek, plakáty na výlepové plochy, sms zpráva).

— schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 35 000 Kč organizaci
Country club Ranch na projekt Obnova hudební aparatury, na který
byla udělena výjimka dle pravidel pro poskytování finančních pří-
spěvků z Příspěvkového programu obnovy majetku

— schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč organizaci
Český zahrádkářský svaz na projekt Obnova oplocení osady

— schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč organizaci
Český svaz chovatelů na projekt Oprava pláště budovy po povodních,
pergola

— schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 34 000 Kč organizaci
TJ Slovan Hrádek nad Nisou – oddíl stolního tenisu a ASPV na projekt

Pořízení sportovního vybavení, na který byla udělena výjimka dle pra-
videl pro poskytování finančních příspěvků z Příspěvkového programu
obnovy majetku

— schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 35 000 Kč organizaci
Občanské sdružení Hrádek nad Nisou – Ostrov života na projekt 
Zajištění hudební aparatury, na který byla udělena výjimka dle Pravi-
del pro poskytování finančních příspěvků z Příspěvkového programu
obnovy majetku 

— schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 12 000 Kč organizaci
ČKS Základní kynologická organizace č. 521 Hrádek nad Nisou na pro-
jekt Zámková dlažba pod přístřeškem

— schválila poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč Občanskému
sdružení D.R.A.K. k účelu poskytování sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi na území města Hrádek nad Nisou

— schválila nepoužití směrnice Rady města Hrádek nad Nisou o zadávání
veřejných zakázek pro výběr dodavatele na výměnu střešních oken 
(11 ks) na objektu městského úřadu z důvodu havarijního stavu. Schvá-
lila cenovou nabídku firmy Miroslav Hochman, Dolní Sedlo, ve výši 
143 753 Kč vč. DPH.

— schválila prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytového pro-
storu č. 1 (místnost před obřadní síní a dále částečně zázemí kuchyňka
obřadní síně) v budově č. p. 73 – budova Městského úřadu Hrádek
nad Nisou – s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, 
Regionální pobočka Ústí nad Labem na dobu určitou od 1. 5. 2014 do
31. 12. 2014. Měsíční nájem 1 100 Kč včetně DPH a služby paušálně
600 Kč.

-—souhlasila s využitím odměny v Motivačním programu pro obce firmy
Elektrowin, a. s., v celkové částce 15 000 Kč na zakoupení Fotopasti
Acorn 6210MM v částce 7 992 Kč vč. DPH a rozšíření osvětlení dle 
ceno vé nabídky 4 994 Kč vč. DPH na zlepšení chodu sběrného dvora
– provozovna Hrádek nad Nisou, Žitavská 689

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu Rekonstrukce hygienického zařízení MÚ Hrádek nad Nisou

— vzala na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek pro veřejnou
zakázku malého rozsahu Obnova a rekonstrukce kapličky v Uhelné.
Rozhodla o odložení termínu realizace s vazbou na získání potřebných
finančních prostředků. Rozhodla o přidělení veřejné zakázky vítěz -
nému uchazeči firmě DKK Stav, s. r. o., s nejnižší nabídkovou cenou 
1 327 251 Kč včetně DPH.

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu Zajištění údržby veřejného osvětlení a souvisejících zařízení na
území města Hrádek nad Nisou

— schválila prodej vozidla zn. AVIA A 30K, používaného dosud SDH Dolní
Sedlo, za cenu 45 000 Kč vč. DPH 

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku Sboru
dobrovolných hasičů

— schválila cenovou nabídku Rekonstrukce komunikace Moskevská 
firmě 1. jizerskohorská stavební společnost, s. r. o., za celkovou cenu
189 797,02 Kč bez DPH

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu Regenerace panelového sídliště Pod Tratí II. etapa Hrádek nad
Nisou

— schválila zveřejnění záměru prodeje vodohospodářského díla Sou-
běžná, Dubová – kanalizace a vodovod formou přímého prodeje 
zájemci Severočeská vodárenská společnost, a. s., za celkovou cenu 
3 000 000 Kč bez DPH

— schválila nabídku od firmy SPOLAK advokátní kancelář, s. r. o., na právní
služby – přípravu smluvních dokumentů pro realizaci předpokládané
majetkoprávní operace – prodej pozemků pro průmyslovou a komerční
zónu, resp. projekt označovaný „Nisa 3Point“ za cenu dle nabídky –
fixní cena ve výši 49 005 Kč vč. DPH za část určenou pro město Hrádek
nad Nisou a pohyblivou cenu za další poradenství ve výši 800 Kč bez
DPH/půlhodina; za cestovné ve výši 4 Kč bez DPH/km; za náhradu
zmeškaného času ve výši 100 Kč bez DPH/půlhodina, pro případ, že
bude pohyblivá část ceny dle nabídky využita.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
55..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
5. zastupitelstva města v roce 2014, konané dne 21. května, se zabývalo 
těmito záležitostmi:
— vzalo na vědomí nabídku k odkupu ideálního podílu ve výši 1/4 budov
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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

č. p. 716 a č. p. 718 v ulici 1. máje a příslušných pozemků od společnosti
CIB Flats P10, a. s., za kupní cenu 4 500 000 Kč. Schválilo zveřejnění 
záměru prodeje ideálního podílu formou přímého prodeje bez složení
jistoty, úhrada kupní ceny po podpisu kupní smlouvy před vložením do
katastru nemovitostí a nezřízení předkupního práva k podílu na převá-
děných nemovitých věcech.

— schválilo koupi budovy č. p. 630 v Legionářské ulici, Hrádek nad Nisou
(vlastník Josef Málek) stojící na pozemku číslo 745/1 o výměře 702 m2

zastavěná plocha, nádvoří (vlastník město Hrádek nad Nisou) za nabíd -
nutou kupní cenu 300 000 Kč a nákladů spojených s převodem od 
insolvenčního správce JUDr. Davida Termera

— schválilo přijetí dotace na projekt Sport nás spojuje dle vydaného Roz-
hodnutí Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů eurore-
gionu Nisa a pověřilo starostu města podpisem smlouvy o financování
projektu z Fondu mikroprojektů Cíl 3 (ČR – Polsko) v euroregionu Nisa
(č. P/2014/19/09).

Termíny schůzí rady města v 2. pololetí 2014

2. 7., 23. 7., 20. 8., 3. 9., 17. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12.

Termíny zasedání zastupitelstva města v 2. pololetí 2014

27. 8., 24. 9., 22. 10., 19. 11., 17. 12.

Náv‰tûva prezidenta
v Hrádku nad Nisou

Dokončení ze strany 1
Po pozdravu hejtmana došlo na otázky od obyvatel města. Zajímali se 
o valorizaci důchodů, vzpomněli nešťastnou amnestii Zemanova před-
chůdce, kupónovou privatizaci. Poslední dotaz byl mířen na Miloše 
Zemana coby bývalého prognostika. Tazatel chtěl znát prognózu na
příštích deset let. Prezident pohotově odpověděl, že to záleží na nás
všech.

Miloš Zeman se poté podepsal do Pamětní knihy města a převzal tři
dary: něco dobrého pro posezení s přáteli, broušenou vázu se zlatým
znakem města a sadu výrobků dnes již neexistující firmy, která Hrádek 
v minulosti proslavila po velké části světa. Na novou vlajku města, 
kterou se krátce po jejím udělení Poslaneckou sněmovnou podařilo na
poslední chvíli vyrobit, poté upevnil prezidentskou stuhu.

Při odchodu z pódia se ještě stihl Miloš Zeman pozdravit s hrádec-
kými zastupiteli a udělit několik podpisů hrádeckým obyvatelům. 
Z Hrádku nad Nisou odjel na společný oběd se starosty Libereckého
kraje, který přichystala restaurace Podkova v Jitravě. Další setkání s oby-
vateli proběhlo ten den ještě v Novém Boru a v České Lípě.

Na sídli‰ti Pod Tratí probûhne
druhá etapa revitalizace

Obě hrádecká sídliště prošla v posledních letech velkou proměnou. Ma-
jitelé domů se postarali o jejich zateplení a nové fasády, takže zmizela
původní šeď. Ve třech etapách se revitalizovaly také chodníky, parkovací
stání, komunikace, zeleň a hřiště. Na Liberecké proběhly dvě etapy, na
sídlišti Pod Tratí jedna a na letošní rok je přichystána druhá.

Město bylo úspěšné při podání žádosti o dotaci na Ministerstvu pro
místní rozvoj, a tak se letos pustí do dalších úprav, které se budou týkat
hlavně komunikací. Na sídlišti přibude deset nových parkovacích míst 
a jedno místo vyhrazené pro auta vezoucí osobu s handicapem. Místa
vzniknou v místě tzv. kapky mezi dvěma nejvyššími panelovými domy.
Stání pro auta, která jsou nyní podélná, se změní na šikmá. Rozšíří se 
komunikace, dostane nový povrch, opraveny budou také chodníky. 

Z prostorových důvodů se posune dětské hřiště, na kterém přibude
prolézačka a houpačky. Obnoveno bude i stání pro kontejnery.

Náklady na stavbu byly odhadnuty na 1,737 mil. Kč. Město ze svého
rozpočtu zaplatí jen něco přes půl milionu korun, zbylou část bude tvo-
řit dotace z programu Regenerace panelových sídlišť.



4

Hfibitovní budovy mají 
opravenou stfiechu

Další z oprav na hřbitově na Liberecké ulici byly dokončeny v květnu.
Nad jižní částí vstupních budov byla položena nová betonová střešní
krytina a klempířské prvky. Nová krytina má hnědou barvu a tak byla po
nutných opravách oplechování ve stejné barvě natřena i kopule zvonice
nad vstupní branou. Práce prováděla firma Miroslava Hochmana z Dol-
ního Sedla, která nabídla nejnižší cenu 215 447 Kč vč. DPH. 

V příštím roce se bude pokračovat severní částí vstupních budov. 
Zároveň se připravuje další etapa obnovy starých poničených hrobů 
a postupná obnova místy rozpadající se hřbitovní zdi.

Povodí Labe chystá dal‰í
úpravy koryta Nisy

V loňském roce byly dokončeny rozsáhlé úpravy koryta řeky v Hrádku
nad Nisou. Nedotkly se ale dvou úseků, ke kterým při projednávání
úprav nepadly žádné připomínky. Povodí Labe ale nyní plánuje další
etapu, ve které budou upraveny i zbývající úseky v zastavěné části
Hrádku. Týkají se opěrné zdi podél Rybářského domu a břehů za mos-
tem u Wienerů.

Na Z· Lidická bude 
pfiípravná tfiída

Řada dětí vyžaduje před zahájením školní docházky individuální péči,
kterou školky nemohou nabídnout. Aby se co možná nejvíce předchá-
zelo neúspěšným začátkům ve školní docházce, zřizují se takzvané 
přípravné třídy. V minulosti v Hrádku taková třída fungovala v ZŠ Loučná.
Po změně legislativy zde ale nemůže být tato třída obnovena. Podařilo
se najít prostory i pedagoga s potřebnou kvalifikací v ZŠ Lidická. Zároveň
se podařilo dohodnout s krajským úřadem potřebnou kapacitu pro pří-
pravnou třídu v Hrádku.

„Absolvování přípravné třídy je pro děti z psychologického hlediska
velkým přínosem – postupným zvykáním na školní prostředí se děti zba-
vují případného stresu v roli prvňáčka, dítě poznává jednotlivé části
školy, její režim a postupně přivyká i školním návykům. Zanedbatelné
pro dítě není ani poznávání budoucích učitelů a spolužáků, děti se 
rovněž učí odpovědnosti a systematičnosti při plnění jednoduchých
školních povinností. V přípravné třídě je maximální možný počet dětí
patnáct, a proto mohou mít téměř individuální přístup pedagoga,“ 
vysvětluje místostarosta města Pavel Farský důvody, které k vytvoření
přípravné třídy vedly.

Děti, pro které by byla přípravná třída vhodná, byly vytipovány v ma-
teřských školách a následně při zápisu do prvních tříd. „Velkou pomocí
nám byla pedagogicko-psychologická poradna v Liberci. Paní psycho-
ložky každé dítě pečlivě vyšetřily a informovaly rodiče o možnosti absol-
vování přípravné třídy,“ dodává Pavel Farský.

Krok k hezãímu nádraÏí
Hrádecké železniční nádraží bylo ještě donedávna terčem oprávněných
stížností cestujících a ostudou v očích nejen obyvatel města, ale pře de-
vším turistů. Po předání trati soukromému dopravci a následném zru-
šení výdejny jízdenek se neustále hromadily problémy s úklidem odjez-
dové haly, schodišť a podchodu. Po uzavření pohostinství byly zavřeny 
i toalety. Zlepšení stavu nepomohly ani častější návštěvy strážníků a po-
licistů.

Před více než měsícem prostory nádraží uklidili pracovníci veřejně
prospěšných prací. Město dále hledalo řešení s majitelem budovy – Čes-
kými drahami – a řešení, které by zajistilo trvalý pořádek a zprovoznění
toalet.

Na začátku června se podařilo najít dohodu. České dráhy budou 
hradit veškerý provoz spojený s provozem toalet, město na své náklady
zajistí dva pracovníky, kteří budou provádět dozor a úklid. Na starosti
přitom budou mít nejen samotná WC, ale také podchod, schodiště,
halu, místnost pro řidiče ČSAD a chodníky před nádražím. Toalety 
nyní budou otevřeny každý den v týdnu včetně víkendů a svátků od 6 do
18 hodin.

Zároveň bylo dohodnuto s městskou policií i Policií ČR zvýšení počtu
namátkových kontrol zvláště v době, kdy na nádraží nebudou zaměstnan-
ci města. „Věřím, že tento krok přispěje jak k většímu komfortu cestování
železniční veřejnou dopravou, tak i k větší bezpečnosti ve veřejných 
prostorách našeho hrádeckého nádraží,“ dodává starosta města Josef
Horinka.
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Problematice sociálních služeb se v HRÁDECKU nevěnujeme poprvé.
V minulých číslech jsme představili činnost poradny pro oddlužení, po-
radny Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, nyní zde začne
díky aktivitě města působit sdružení zaměřené především pomoc rodi-
nám s dětmi a seniory. Město také aktivně vystupuje v pomoci lidem bez
práce. V první polovině dubna byla na město doručena panem Pavlem
Tarnaiem „petice“, podepsaná 123 lidmi, požadující kromě jiného zří-
zení pracovního místa pro terénního pracovníka. I když vykazuje řadu
nedostatků z pohledu pravidel, která petice má splňovat, město se prob-
lematikou terénního pracovníka i lidí bez práce zabývá.

Rodinám v nouzi pomůže terénní pracovník
Od července v Hrádku začne fungovat nová služba, určená především
rodinám s dětmi, postiženým, nebo seniorům, kteří se z nejrůznějších
důvodů ocitnou v tíživé životní situaci. Poskytovat ji bude občanské
sdružení D.R.A.K. z Liberce, které se tak stane dalším sdružením, půso-
bícím v našem městě ve prospěch potřebných obyvatel. Impulsem pro
dohodu se sdružením D.R.A.K. byly především problémy ve školách.
„Ředitelé si často stěžují, že ve škole už jim nezbývá mnoho času na 
vedení vlastní výuky, protože ho většinu věnují řešení problémů s žáky,
kteří si neplní svoje povinnosti, nemají základní pomůcky, vylučují se 
z kolektivu a tím vznikají další problémy“, říká starosta města Josef 
Horinka. Město chtělo původně požádat o vytvoření místa pro vlastního
terénního pracovníka. Splnit ale všechny předpoklady, které jsou po-
třeba po stránce předpisů, je tak složité, že od tohoto záměru upustilo.
Cesta se našla vdohodě s poskytovatelem, který již má požadované
služby registrované.

Občanské sdružení D.R.A.K. poskytuje zdarma čtyři registrované so-
 ciální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pro seniory
a osoby se zdravotním postižením, odborné sociální poradenství 
a terénní programy. „D.R.A.K. bude ve městě zajišťovat terénní a pora-
denskou službu pro rodiny s dětmi s vazbou na školu, dále aktivní pora-
denskou činnost pro nezaměstnané s vazbou na komunikaci s úřadem
práce či potencionálními zaměstnavateli, bude úzce spolupracovat 
i s romskou menšinou s vazbou na problémy se školní docházkou či 
nezaměstnaností a podobně“, vysvětluje starosta města.

Služby D.R.A.K.u budou poskytovány po dohodě se zájemci ve středu
a ve čtvrtek v době od 8 do 16 hodin. Prozatím pouze v terénu, ale od
září by sdružení rádo otevřelo ambulantní poradnu v Bráně Trojzemí. 
O služby mohou žádat osoby s tělesným postižením, pečující osoby, 
rodiny s dětmi i osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace 
a neví, jak ji sami řešit.

„V rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi můžeme 
rodinám pomoci s výchovou dětí, s nácvikem sociálních kompetencí 
rodiče i dítěte, pomoci při zajištění podmínek přiměřeného vzdělávání
dětí. Služba podporuje rodiny při sociálním začleňování a v kontaktu 
s širším okolím a pomáhá při jednáních s úřady, školami a dalšími insti-
tucemi, kde nabízí i doprovod sociálního pracovníka. 

Rodiny se na službu nejčastěji obrací ohledně poradenství v oblasti
dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, při řešení své dluhové 
situace, při hledání zaměstnání či bydlení. Častá je i žádost o pomoc 
při vztahových problémech a při nastavení spolupráce rodiny a školy. 
Pro seniory a osoby se zdravotním postižením nabízíme podporu v ob-
lasti aktivizace a integrace do společnosti. Podpoříme vás v oblasti 
hledání zaměstnání, i v zapojení do volnočasových a společenských 
aktivit“, představuje portfolio služeb vedoucí sociální pracovnice Lenka
Bobvošová.

Za sdružením je vidět spousta dobře odvedené práce. Jeho pracov-
níci poradí, jaké pomůcky usnadní život postiženým a jak je možné 
je získat, zprostředkuje komunikaci s úřady a lékaři, naučí pomůcku
pou žívat. Terénní programy jsou zaměřeny především na osoby posti-
žené.

Pracovnice D.R.A.K.u, která bude mít Hrádek na starosti, začne 
mapováním situace ve školách a vyhledáváním potenciálních klientů.
Pomoci se může dostat rodinám, v nichž je člen rodiny se zdravotním
znevýhodněním nebo rodinám s hrozbou sociálního vyloučení. Podpora
je přitom poskytována tak, aby se rodiny dokázaly časem z nepříznivé 
situace dostat. Setkávání většinou probíhá v domácnosti, ve škole, pří-
padně v kanceláři. Důležitou podmínkou spolupráce ale je, zájem ze
strany uživatele svoji situaci aktivně řešit.

Kontakty a termíny služeb
OObbččaannsskkéé  ssddrruužžeenníí  DD..RR..AA..KK..
Michaela Kolářová – pracovnice v sociálních službách pro Hrádek nad
Nisou, každý týden středa, čtvrtek tel. 725 775 909

Bc. Jindřiška Máchová, koordinátorka SAS pro rodiny s dětmi 
tel. 602 704 359

Bc. Lenka Bobvošová vedoucí sociální pracovnice tel. 602 440 731, 
terénní programy, SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Bc. Marie Ryšavá odborné sociální poradenství tel. 485 102 668
www.sdruzenidrak.cz

CCeennttrruumm  pprroo  zzddrraavvoottnněě  ppoossttiižžeennéé  LLiibbeerreecckkééhhoo  kkrraajjee,,  oo..  pp..  ss..,, – poradna
v Hrádku nad Nisou v Bráně Trojzemí, vždy v době od 08.30 do 10.30.
Jednou za dva měsíce třetí středu: 16. 7., 17. 9., 19. 11.

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

PPoorraaddnnaa  pprroo  ooddddlluužžeenníí
Každou sudou středu v Bráně Trojzemí (2. patro)

Nejbližší termíny: 25. 6., 9. 7., 23. 7.

Pomoc pro lidi bez práce
Největší pomocí z pohledu nezaměstnaného, který má chuť pracovat, by
bylo nalezení vhodné práce. Takto sice není reálné pomoci všem, přesto
město hledá ve spolupráci s úřadem práce cesty, jak tíživou situaci řady
lidí zlepšit.

V současnosti se ve městě připravuje využití institutu tzv. Aktivizační pra-
covní příležitosti. Lidé, kteří jsou nezaměstnaní více než 12 měsíců a lidé,
kteří se ocitnou v hmotné nouzi, mohou být krátkodobě zaměstnáni 
obcí, spolkem nebo organizacemi zřízenými městem na různé pomocné
práce. Zaměstnavatel od úřadu práce získá příspěvek na mzdu pro takto
zaměstnaného člověka. Omezením této příležitosti je, že pracovní smlouva
může trvat nejdéle 3 měsíce. Důležité ale je, že po celou dobu výkonu ak-
tivizační pracovní příležitosti zůstává uchazeč o zaměstnání v evidenci
úřadu práce. I krátkodobý pracovní poměr může pomoci v nalezení trvalé
práce. Město po dohodě s úřadem práce plánuje zřízení 15–20 míst 
v rámci tohoto projektu. Kromě toho město dlouhodobě využívá institut
veřejně prospěšných prací. V současnosti je takto zaměstnáno 24 lidí, kteří
pečují o zeleň, komunikace, hřbitovy, pomáhají při akcích ve městě.

Ve spolupráci s úřadem práce se připravuje seminář pro nezamě-
stnané, který bude věnován základním informacím, které lidé bez práce
často postrádají. Dozvědí se na něm co dělat při ztrátě zaměstnání, kde
získat potřebné informace, jak správně napsat životopis.

Zmínit je potřeba také aktivní vystupování města v případě chrastav-
ské firmy Branaldi, která svým zaměstnancům tři měsíce na začátku roku
neplatila mzdy. Ve firmě pracovalo 15 obyvatel města, kteří se tím ocitli
v těžké situaci. Rada města proto rozhodla o finanční výpomoci, která
spočívala především v příspěvku na zaplacení stravného dětem ve ško-
lách a školkách, na dopravu do škol, případně na léky. Správní a sociální
odbor kontaktovalo 12 rodin. Pomoc byla poskytnuta 8 rodinám, 
4 žadatelům nebylo vyhověno, protože nežádali formu pomoci, která 
by byla akutní. Vyplaceno bylo celkem 8 642 Kč v částkách od 450 do 
1 850 Kč. Nové zaměstnání si do května našlo 9 osob. Mzdy, o které 
zaměstnanci přišli, vyplatí úřad práce.

Nové dotace na projekty mûsta
Na začátku června bylo rozhodnuto o dalších žádostech o dotace, které
město Hrádek nad Nisou podávalo do Státního fondu životního 
prostředí. Podpořeny byly všechny podané žádosti týkající se zeleně 
v různých částech města. Revitalizovat se budou dubové aleje Hartavská
a Lidická, parčík na Zlaté výšině, parčík v Doníně u autobusové zastávky,
zeleň na Liberecké ulici a parčík na Liberecké ulici naproti domu se
střešní nástavbou.

Nově byly podány projekty na revitalizaci zeleně u klubu seniorů 
a ZŠ T. G. Masaryka a parku u ZŠ Lidická.

Prozatím byla přijata žádost o dotaci na energetické úspory 
v ZŠ T. G. Ma saryka, která byla rozšířena o pořízení tepelného čerpadla.
O jejím přidělení se rozhodne do 26. června.

V Hrádku se rodí dal‰í moÏnosti, jak pomoci potfiebn˘m
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Oslavy Mezinárodního dne dětí letos lámaly rekordy. Řecké bohyně, které
vyprovázely děti na start olympijských disciplín, rozdaly 610 průkazek.

Již před třináctou hodinou se začaly pláže kolem Kristýny plnit ná-
vštěvníky a jejich nedočkavými dětmi. Po splnění 10 sportovních úkolů
děti dostaly svou odměnu v podobě hraček, koblih a buřtů. A aby se nikdo
nenudil, pořadatelé opět připravili řadu atrakcí na vyzkoušení. Děti se
mohly svézt ve člunech hasičů, vyzkoušet si potápění se členy vodní 
záchranné služby, prohlédnout si vojenskou techniku, prezentovanou
členy Skupiny technické pomoci a Technického muzea Hrádek, zastřílet si
z paintballové pistole, zírat na ukázky toho, co všechno lze zvládnout na
trialovém kole, zkusit svou zdatnost na horolezecké stěně, vyřádit se v na-
fukovacích skákacích hradech, posoudit dovednost nejmladších hasičů při
simulované autonehodě a ti nejodvážnější měli možnost vyzkoušet si na
vlastní kůži lanovou dráhu hradeckých horolezců.

Na přípravě Dne dětí se jako každoročně podílelo velké množství
dobrovolníků, kteří svou práci odvedli na výbornou. Poděkování patří 
i všem sponzorům, díky jejichž darům se v Hrádku daří každým rokem
uspořádat oslavy v podobném rozsahu:

Bistiak Jiří – osobní a nákladní autodoprava, Böhmová Blanka – ČS
PAP OIL, Drogerie Vlastimil Kubín, Eftec Czech Republic, a. s., 
Ernst Bröer, spol. s r. o., Farský Pavel, František Žána – Autoškola, 
H – therma, a. s., Hagal, s. r. o., Horinka Josef, HPZ, o. s., HR GRIL – Ja-
romír Hreha, HRAK stavebniny – Radek Horák, IBR Consulting, s. r. o.,
INPLYTO Raban a syn, JOSTAV, spol. s r. o., Kovovýroba Peřina, s. r. o.,
KSM Castings CZ, a. s., MAXEL, s. r. o., Nisap CZ, s. r. o., Nýdrle Zbyněk
– projektová kancelář, OMAR AS, s. r. o., Pekařství Karel Endler, Pískovny
Hrádek, a. s., Poláček Jan, Propos Prouza, spol. s r. o., PULSKLIMA, spol.
s r. o., Regula Term družstvo Hrádek n. N., Sladký Jan – revize elektro,
The Bikers Garden, s. r. o., TOTEX, s. r. o., Trafika Milada Urbánková, Tris-
tone Flowtech Czech Republic, s. r. o., Václav Větrovský V + V Elmar, 
Valbek, spol. s r. o., Výroba stuh – Elas, s. r. o., Zahradnické služby 
Jindřich Bursík. 

Na organizaci dětského dne se podíleli:
Město Hrádek n. N., DDM Drak, Kristýna, a. s., Brána Trojzemí o. p. s.,
Základní škola praktická a speciální Loučná, MŠ Oldřichovská, 
MŠ Li berecká, MŠ Loučná, Klub seniorů Hrádek, rodina Chaloupkova 
a Palasova, Ludmila Robová, František Bobvoš, Emil Rob, ASPV, Klub ho-
rolezců Hrádek, Volejbalový klub Hrádek, Klub instruktorů, Motorkáři
Hrádek, Autoklub ČR, Rybáři Hrádek nad Nisou, SDH Hrádek nad Nisou,
Technické muzeum Hrádek nad Nisou. Vodní a potápěčská záchranná
služba Liberec, SDH Vratislavice nad Nisou, Jiří Šilhán – Biketrial, Útulek
Azyl Pes Krásný Les, Frýdlant.

Den dûtí v duchu olympijsk˘ch her
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Malevil Cup se svûtov˘m 
nádechem

V sobotu 21. června se Hrádek nad Nisou stane součástí sportovní udá-
losti, které se zúčastní velká jména světové cyklistiky. Populární závod
Malevil Cup, který startuje v Jablonném v Podještědí, se pro letošní rok
stal jedním z 25 podniků světové maratónské série. Zároveň je součástí
Českého poháru. Závodníky budete moci opět vidět projíždět Horním
Sedlem, Loučnou a nejlépe na Kristýně na jihu, kde je umístěna první 
z občerstvovacích stanic.

Malevil Cup letos slaví 15. narozeniny. V prvním roce jej jelo přes 500
cyklistů, dnes se na startu pravidelně sejde okolo 1 200 bikerů, kteří si 
vybírají ze tří tras, 40, 65 a 100 km. Trať v našich malebných Lužických
horách je pro cyklisty hodně zajímavá, plná obtížných výjezdů i sjezdů.
Na 100km trati závodníci překonají 2 800 metrů převýšení. Vyhlášenou
vrcholovou prémií je přitom Hvozd.

Z našich hvězd předběžnou účast přislíbili Ondřej Cink, v současnosti
4. na žebříčku světové cyklistické federace. František Raboň, druhý na
nedávném prestižním závodu Cape Epic. Catherine Williamson, vítězka
stejného závodu z roku 2013, nebo Veronika Vítková, stříbrná medai-
listka z olympiády v Soči, která ale úspěšně závodí i na horském kole. 
Přihlášen už je Jan Škarnitzl.

Malevil Cup není jen o závodění. Je o setkávání, poznávání i pohodě.
Na ranči Malevil je připraven doprovodný program pro vás i příznivce
kol od pátečního podvečera do skoro nedělního rána. Páteční čekání na
start zpestří kapely U2 Desire a Morčata na útěku. V sobotu si mohou za-
závodit i děti. I pro ně je připraven Dětský Malevil Cup a tradiční Čoko
jízda, vše doplněno o spoustu atrakcí.

Podûkování
Děti z mateřské školy Donín Rosnička děkují všem obyvatelům města
Hrádek nad Nisou za vydražení kuchyňky a ptáka Ostrováka pro mateř-
skou školu Donín Rosnička na benefičním koncertu Ostrova života.

Děti mají z nové kuchyňky velikou radost a pták Ostrovák nám krášlí
a hlídá naší zahradu. Dětí z MŠ Rosnička
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4. benefiční koncert sdružení Hrádek nad Nisou – Ostrov života proběhl
17. května 2014. Byl to nejchladnější a nejdeštivější den měsíce. Pršelo
nepřetržitě celý den a teploty se nedostaly přes 10 stupňů. I přes nepří-
zeň počasí většina programu běžela podle plánu a koncert opět nabídl
pestrou škálu vystoupení. Organizátoři improvizovali a návštěvníci měli
pochopení. Díky nezdolnému optimismu všech zúčastněných můžeme
tento koncert prohlásit za úspěšný. Výtěžek i letos předčil naše očeká-
vání. Na konto Ostrova života putuje bezmála 50 tisíc korun.  

Není dost slov, kterými by šlo popsat to, co jsme zažili při 4. benefič-
ním koncertu. To, čeho jsme se poslední dny před jeho zahájením 
obávali, se naplnilo do puntíku. Voda, déšť, mokro, bláto, zima... Do 
ideálního počasí tak daleko, jak jen to je možné. Ale vy jste nezklamali!
Přišli jste a bavili se s námi. Na hasičské louce vládla skvělá nálada.
Všichni vystupující, od nejmenších dětiček až po kapely, které hrály
úplně nakonec, byli skvělí a báječní. Stejně tak ti, kdo stáli před pódiem
a sledovali jejich vystoupení. Všichni jste se usmívali, bavili jste se a uží-
vali si to. Nikdo si nepřipouštěl, že vlastně není hezky. Protože nám
hezky bylo! Není to o počasí, ale o lidech. A Hrádečáci jsou prostě bez-
konkurenční! Za to všechno vám patří náš obrovský dík! Děkujeme 
těm, kdo přišli, všem, kdo pomáhali s přípravou, všem, kteří neztráceli 
dobrou náladu, ani když byli skrz naskrz promočení, a postarali se tak 
o bezproblémový průběh koncertu. 

Letošní výtěžek byl kvůli nepřízni počasí menší než ten předchozí, ale
byl výrazně větší, než jsme si ještě ráno při pohledu na oblohu vůbec
uměli představit. 

Díky vám, díky vaší štědrosti a solidaritě putuje na konto sdružení
Hrádek nad Nisou – Ostrov života částka 49 195 Kč. 

4. benefiční koncert prověřil naše schopnosti a možnosti a my už teď
víme, že není nic, co by nám mohlo pokazit radost z naší práce. Protože
Hrádek je skvělé město se skvělými lidmi! A jsme pyšní, že to, co děláme,

děláme právě tady. Děkujeme a těšíme se s vámi na další akci. Tou bude
koncem srpna už 6. ročník výstavy amatérských umělců Hrádecký štětec. 

Za občanské sdružení Hrádek nad Nisou – Ostrov života
Věra Baumgartnerová

Ohlédnutí za 4. benefiãním koncertem

Shotgun Festival 2014 
na hradû!

LLiimmiittoovvaannáá  eeddiiccee  vvssttuuppeenneekk  zzaa  vveellmmii  ppřřáátteellsskkoouu  cceennuu!!

Zdravíme všechny fanoušky festivalu Shotgun. 
Jsme nadšeni z vašeho zájmu o letošní ročník, a proto jsme se
rozhodli uvolnit omezený počet vstupenek pro obyvatele 

Hrádku nad Nisou!

Jednodenní vstupenka za 200 CZK.

Dvoudenní vstupenka za 300 CZK.

1) podmínkou je trvalé bydliště v Hrádku n. N. + města 5 km 
2) pošli e-mail na: lokalnipredprodej@gmail.com

3) jméno, telefon, počet vstupenek, do předmětu SHTG
4) do 7 dnů vám přijde potvrzovací e-mail + info

Děkujeme za váš e-mail!

All info: https://www.facebook.com/shotgunfestival
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Hrádecké maÏoretky 
podeváté hostily soubory

z okolí…
První červnová sobota v Hrádku nad Nisou patří Hrádecké bambulce –
přehlídce mažoretkových skupin. Pod oblohou bez jediného mráčku
mažoretky nejprve prošly za přihlížení diváků a doprovodu bubenické
skupiny Aries městem a poté předvedly své sestavy na hřišti u ZŠ T. G. Ma-
 saryka.

Pozvání přijaly soubory z Varnsdorfu, Kosmonos, Jiříkova, Nového
Boru, Turnova a polského Porajówa. Osm souborů, 24 vystupujících 
skupin a celkem 200 mažoretek postupně předvedlo, jak umí sladit 
pohyb s hudbou, jak si poradí s hůlkou a tentokrát také s vedrem.

… a mladí divadelníci 
oslavili jaro podruhé

Oproti Hrádecké bambulce stojí Hrádecké divadelní jaro na začátku 
budování tradice. Na divadelní přehlídce, která je na rozdíl od té 
známější – podzimní – určena hlavně dětem a dětským souborům, se
představily děti z hrádeckých škol, ale také z Chrastavy a Rynoltic. 
Během dvou dnů děti sehrály pro pobavení vrstevníků, příbuzných 
a mnoha dalších diváků řadu her a pohádek, některé dokonce v cizích
jazycích. Také se ale učily od divadelníků, kteří se divadlem živí. Pře-
hlídku letos podruhé pořádalo občanské sdružení Hádě.
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Bára Basiková a Miro Îbirka
na náv‰tûvû v Hrádku

V květnu měli příznivci populární hudby hned dvě možnosti setkat se 
s osobnostmi, které si svým zpěvem dokázaly získat tisíce fanoušků po
celé zemi. Pravda, Miro Žbirka byl v Hrádku jen na krátkou chvíli díky 
roadshow Radia Contact Liberec, ale i tak stihl na Horním náměstí roz-
dat desítky autogramů.

Recitál Báry Basikové se konal v předvečer Noci kostelů. V kostele 
sv. Bartoloměje nakonec zůstalo jen několik volných míst. A hodně lidí
po jeho skončení využilo nabídky zůstat na komentovanou prohlídku
kostela, kterou vedl ředitel městských muzeí v Žitavě Dr. Marius Winze-
ler. Byla to jedinečná možnost, jak se o kostele a hlavně jeho výzdobě
dozvědět informace v kontextu mnoha souvislostí. I následující módní
přehlídka s představením liturgického náčiní a pokračování Noci kostelů
v Chrámu Pokoje, kde byl k vidění husitský řemdih z 15. století a vzácná
Zlatá bible, zaujala desítky lidí.

Kostel sv. Bartoloměje poprvé hostil koncert, který by se dal zaškatul-
kovat jako populární hudba. Po prvních tónech ale asi nikdo nezůstal na
pochybách, že Bára Basiková s částí svého repertoáru do kostela patří. 
S písněmi z rockové opery Jesus Christ Superstar a dalších muzikálů 
i z alba Gregoriana sklidila v kostele velký potlesk. V samotném závěru
zpíval s Bárou Basikovou hrádecký sbor od sv. Bartoloměje. Za pořada-
tele z Brány Trojzemí musím napsat, že jsme velice rádi, že Rolf Bartosch
nabídku přijal a že ke společné části koncertu došlo. 

Milé setkání s Bárou Basikovou skončilo společným fotografováním.
Pro její fanoušky, a hlavně pro ty, kteří měli rádi jednu rockovou éru,
máme pozvání: 4. 12. 2014 se v O2 aréně koná jediný koncert legendár-
ních Stromboli v původní sestavě, s několika novými písněmi. Tato 
připomínka 30 let kapely bude ale jediná.

Vít Štrupl

XVI. roãník soutûÏe 
O pohár Krist˘ny

Od pátku 23. května se do neděle 25. května 2014 sjelo do rekreačního
areálu Kristýna u Hrádku nad Nisou 16 ze 17 přihlášených soutěžících se
svými psy na znovuobnovenou soutěž O pohár Kristýny. 

Tuto soutěž založili kynologové a příslušníci tehdejšího vojenského
útvaru Armády ČR Grabštejn, když navázali na předchozí podobnou 
kynologickou soutěž O pohár hradu Grabštejn, která se konala poprvé 
v roce 1970. 

Tento již XVI. ročník se podařilo připravit díky velkému úsilí kynologů
z SKS TART region Liberec a Kynologického klubu Liberec–Pavlovice 
v rekordně krátké době dvou měsíců, pod záštitou hejtmana Liberec-
kého kraje pana Martina Půty, starosty Hrádku nad Nisou pana Josefa
Horinky a starostky obce Chotyně paní Jany Mlejnecké.

Na soutěžící čekalo během celého víkendu několik náročných, ale 
i netradičních disciplín – poslušnost, nalezení ukrytých pachatelů v les-
ním prostoru a jejich eskorta, zadržení na pláži Kristýny či hlídání odlo-
ženého předmětu psovoda. Asi nejhumornějším cvikem byl aport za 
ztížených podmínek, kdy psovod odhodil aportovací činku do vyznače-
né ho prostoru mezi tenisové míčky a plyšové hračky. Někteří psi se nemohli
rozhodnout, co vlastně svému páníčkovi mají donést, a z velkého množ-
ství hraček byli naprosto užaslí. 

Výkony psů a psovodů přišli podpořit pozvaní hosté, mezi kterými 
byl starosta Hrádku nad Nisou pan Josef Horinka, který byl i čestným ře-
ditelem této soutěže, pan Mirko Černý – jeden ze zakladatelů předchozí
soutěže O pohár hradu Grabštejn a také této soutěže, jejíž první ročník
odstartoval v roce 1998, a dále prezident SKS TART Jan Dubový, mistr
sportu, i více jak stovka diváků.

Velké poděkování patří sponzorům, bez kterých by se tento závod 
nepodařilo uskutečnit: Liberecký kraj, město Hrádek nad Nisou, obec
Chotyně, Kristýna, a. s., Arbeit CZ, North Say CZ, Tropic Liberec, výrobce
krmiv Acana a Orijen, Weber mlýn, švec – sedlář – brašnář Roman Vaněk
z Berouna, Vetamix, s. r. o., BrAgro, s. r. o., Václavice.

Celkovým vítězem soutěže se stal Miroslav Dajč a belgický ovčák
Woodoo Malidaj z Vězeňské služby ČR Rýnovice, 2. místo patřilo Jitce
Resslové s fenou belgického ovčáka Asa ze ZKO Česká Kamenice, které si
odnesly i cenu za nejlepší obranu a nejlépe hodnocenou ženu soutěže.
Na 3. místě se umístil Martin Kiessling s německým ovčákem Quatro 
z Berounské bašty z SKS TART reg. Lišov.

Cenu za nejlepší kontrolní výkon na 400 metrů si odnesl Martin 
Hanáček s německým ovčákem Kamir. V soutěži družstev se na 1. místě
umístili Miroslav Dajč s belgickým ovčákem Woodoo Malidaj (VS ČR 
Rýnovice) a Roman Vala s belgickým ovčákem Quantus de Alphaville 
Bohemia (Celní správa ČR Heřmanice). 

Všem závodníkům blahopřejeme a již nyní si do-
volujeme závodníky i diváky pozvat na 17. ročník
soutěže, který proběhne ve dnech 22.–24.  května
2015.

Videoukázku můžete najít na www.hradek.cz nebo snadněji s využitím QR kódu.
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polečenskápolečenská
rubrikarubrika

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

70 let Jaroslav Žáček, Josef Daníček, 
Dušan Vávra

81 let Milan Veselý
82 let Růžena Jarošová, Božena Petržilková
83 let Karel Zach, Václav Dragoun
85 let Miluše Machková, Marie Štekrová
87 let Božena Zemanová, Lisa Tuhá, 

Anna Reichelová, Jarmila Kolocová
90 let Vladimír Miklošín
91 let Františka Čechová
92 let Božena Hošková

Marie Zimová, matrikářka

Nalezené vûci
Správní a sociální odbor Městského úřadu Hrádek nad Nisou eviduje
ke dni 31. 12. 2013 níže uvedené nalezené věci:

DDaattuumm  nnáálleezzuu PPřřeeddmměětt
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 
přihlásit nejpozději do šesti měsíců od odevzdání nálezu na správním 
a sociálním odboru, v přízemí budovy Městského úřadu Hrádek n. N.

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

DDaattuumm  nnáálleezzuu PPřřeeddmměětt
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
26. 05. 2014 Pánské jízdní kolo – zn. Favorit
03. 06. 2014 Klíč – 1 ks – samotný
04. 06. 2014 Klíč – 1 ks – na řetízku

O uvedené věci je možno se přihlásit nejpozději do tří let od odevz-
dání nálezu na správním a sociálním odboru, v přízemí budovy Měst-
ského úřadu Hrádek nad Nisou.

Zahradní slavnost
Sešel se rok s rokem a dne 18. května se opět konala Zahradní slavnost,
kterou každoročně pořádá Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou v pro-
storách zahrady DPS Nádražní. Zúčastnilo se jí asi 55 seniorů, za město
byli přítomni p. starosta Horinka a p. místostarosta Farský. Kulturní 
vystoupení nám zajistily hrádecké mažoretky a pak proběhl koncert 
v podání zpěváka Richarda Adama, který zajistil seniorům příjemnou zá-
bavu známými písničkami. V průběhu odpoledne bylo pro návštěvníky
slavnosti a pro hosty připraveno malé občerstvení, na závěr se podávaly
již tradiční grilované buřty. Reprodukovanou hudbu nám zajistil p. ředi-
tel Mgr. Havel ze ZŠ Loučná. Slavnost se vydařila a ke vší spokojenosti
přispělo i námi vytoužené dobré počasí. Takže zase za rok…

Mgr. Šárka Jeníčková, ředitelka PS

Mezinárodní trhy „SAMSmarkt“
letos v novém hávu

Pátý ročník trhů „SAMSmarkt“ bude 28. června v 9 hodin slavnostně 
otevřen starostou města Žitavy společně se starosty Hrádku nad Nisou 
a Bogatynie. V tento den se na žitavském Klosterplatz sejde více jak 70
prodejců z České republiky, Polska a Německa – z toho neuvěřitelných
43 českých řemeslníků či farmářů! Těšit se můžete třeba na produkty 
z ovčího mléka rodinné farmy Lukava, kterou tvoří Martin a Jana s dětmi
Johankou, Sofií, Ladou a Janem, ale i na proutěné produkty nebo typický
jizerský uzený sýr. Osvěžení vám nabídne Zmrzlinárna H. V. Schwarz-
kopf, kde budete moci ochutnat i sýrovou, masovou nebo zeleninovou
zmrzlinu. Dále budete moci obdivovat a nakoupit výrobky z konopí, ze
dřeva, ručně malované textilie, bižuterii, hračky, ale i medové produkty,
květiny a mnoho dalšího. 

Pro děti bude připraven speciální dětský trh se zábavnými hrami a na-
bídkou uzpůsobenou přesně jejich potřebám. Sportovní nadšenci budou
mít zase možnost zasoutěžit si v různých pohybových disciplínách. Celé
trhy budou také doprovázeny bohatým kulturním programem s před-
staviteli z Trojzemí. Vedle vystoupení Irských sester a kapely O.V.J. Dixie
nebo dokonce violoncellisty Miroslava Chaloupky je pro vás připraven
průvod po celém areálu trhů v čele s mažoretkami Jablonecká jablíčka.
Ano, pro každého se tu něco najde!

Trhy „SAMSmarkt“ pro vás organizují ve spolupráci s městem Zittau
studenti mezinárodního vysokoškolského institutu IHI Zittau, centrální
instituce TU Dresden, kteří tento rok přesunuli centrum dění na náměstí
Klosterplatz a zároveň rozšířili jeho plochu o přilehlé ulice. Mezinárodní
tým pracuje na tomto projektu s velkým nasazením a nadšením a těší se
na hojný počet návštěvníků ze všech přilehlých zemí.

Aktuální informace najdete na internetových stránkách www.sams-
markt.de nebo na Facebooku, který momentálně zobrazuje příspěvky ve
všech třech jazycích oblasti Trojzemí, www.facebook.com/SAMSmarkt. 

Lucie Poláčková, 
IHI Zittau – TU Dresden
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PROVOZOVNA – ÎITAVSKÁ 689, 463 34 HRÁDEK NAD NISOU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ V¯KUPU 

DRUHOTN¯CH SUROVIN

PAPÍR A KOVY
od 1. 6. 2014 v areálu sbûrného dvora Hrádek nad Nisou

Provozní doba:

Po-Pá 8.30–11.30 hod 12.00–17.00 hod
So 8.00–12.00 hod

TTeell..  448855  114400  115599

Krejãík Václav, vedoucí provozu
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