
Hrádecké ‰koly v nov˘ch kabátech
Zatímco v minulých letech byly postupně zateplovány mateřské školky na Liberecké ulici, v Doníně
a ve Václavicích, nyní jsou na řadě budovy základních škol. Snížení energetické náročnosti ZŠ T. G. Ma-
saryka se dokončuje, na ZŠ Lidická se budou měnit okna a v Doníně je připraven projekt na výměnu
oken a zateplení fasády a půdy.

Nejdále je projekt snížení energetické náročnosti budov Základní školy T. G. Masaryka. V původní
budově byla v loňském roce vyměněna okna, zateplena půda a letos práce pokračovaly zateplením
fasády. V rámci rekonstrukce byla opravena dešťová kanalizace, která byla v havarijním stavu, nyní se
provádí izolování anglických dvorků. V květnu letošního roku se hlavní pozornost upnula na přístavbu
školy, která od roku 1982, kdy byla postavena, neprošla žádnou zásadní rekonstrukcí. Postupně
byla vyměňována okna a azbestové desky, použité v původní konstrukci, byly nahrazeny vyzdívkou.
Zevnitř jsou zateplovány stropy a do podhledů je umístěna nová elektroinstalace. Na zateplení budov
ZŠ T. G. Masaryka, které vyjde na 23,5 mil. Kč, získalo město dvě dotace z Operačního programu
Životní prostředí – jednu na původní budovu, druhou na přístavbu. Z druhé dotace se v příštím roce
ve škole vybuduje ještě tepelné čerpadlo, které v budoucnu značně sníží náklady na vytápění.

Pokračování na straně 4

Koneãnû! Po letech byla nová
silnice otevfiena

1. července, kdy byla otevřena nová silnice z Bílého Kostela do Hrádku nad Nisou, bylo slovo ‚konečně‘
používáno nejčastěji. Celé propojení české silniční sítě s německou se více než 15 let plánovalo,
projednávalo a odkládalo, až byl postaven český úsek u Oldřichova, úsek přes Polsko i hraniční
německo-polský most. Černý Petr dokončení celého spojení zůstal české straně, protože se táhlo zís-
kání potřebných pozemků v blízkosti Václavic. Po loňském otevření úseku přes Polsko doprava nabyla
na intenzitě, které nestačil průjezd Bílým Kostelem ani serpentýnami kolem Grabštejna.

Pokračování na straně 4

V prázdninovém čísle:
— Mokřady u Kristýny
— Výstava motorismu
— Rockové léto
— Víla Nisa
— Medvědí stezka
— Nejlepší žáci
— Příloha: Toulání časem…

Weberkirche – Tkalcovský
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 zářijového čísla je 22. 8. 2014.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 9. 9. 2014.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1100..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
10. schůze rady města v roce 2014, konaná dne 28. května, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila poskytnutí finančního příspěvku Náboženské obci CČSH 

na rekonstrukci elektroinstalace a dílčí rekonstrukci Chrámu Pokoje 
a areálu fary v částce 50 000 Kč, která bude hrazena z grantového 
programu města, kapitoly Příspěvkový program na kulturní památky 

— schválila poskytnutí finančního příspěvku na zajištění nákladů spoje-
ných s účastí Vojtěcha Slezáka na ME v twirlingu v Ostende v Belgii ve
výši 6 000 Kč, který bude hrazen z grantového programu města pro
rok 2014 – rezerva

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu na stavební práce s názvem Hrádek nad Nisou cyklostezka 
v úseku okružní křižovatka se sil. I/35 – Trojzemí, která bude realizo-
vána v rámci projektu Sport nás spojuje

— schválila projektový záměr města a podání žádosti na Ministerstvo do-
pravy ČR na poskytnutí investiční dotace z programu Obnova místních
komunikací po povodních na projekt Obnova mostu v ul. Na Hrázi

— schválila využití nebytového prostoru č. 2 (dvorní část) v č. p. 73, Horní
náměstí pro potřeby Městského úřadu Hrádek nad Nisou

— schválila smlouvu o zpřístupnění kamerového systému a výpůjčku 
věci movité, kdy přenechává půjčitel (město) vypůjčiteli (Česká 
republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje) bezplatné 
a dočasné užívání za účelem komunikačního připojení pracoviště 
dozorčí služby Policie ČR – obvodního oddělení Hrádek nad Nisou do
sítě modernizovaného městského kamerového dohlížecího systému
(dále jen MKDS) pomocí privátního bezdrátového spoje. Doba vý-
půjčky se sjednává na dobu neurčitou.

— vzala na vědomí zpracování studie – konceptu Revitalizace území 
a založení lesoparku v Loučné. Schválila cenovou nabídku firmy ateliér:
a05 v celkové výši 39 325 Kč s DPH.

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu Rekonstrukce prostor klubu mládeže DDM Drak – Hrádek nad
Nisou

— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Projektová 
dokumentace ve stupni DPS + DSP včetně inženýrské činnosti na akci
využití prostor bývalého výměníku v ulici Liberecká č. p. 587 na MŠ
vítěznému uchazeči Ing. Novotný Radovan, Liberec 6, za celkovou 

nabídkovou cenu 163 955 Kč včetně DPH
— schválila rozšíření zakázky Oprava komunikace Větrná s firmou Eurovia

CS z důvodů havarijní opravy o části komunikace sousedící s p. p. č. 
1 609/2 v k. ú. Hrádek nad Nisou za cenu max. 514 656,36 Kč včetně
DPH 

— schválila cenovou nabídku na opravu místní komunikace Žitavská –
Větrná předloženou firmou Eurovia CS, a. s., za celkovou cenu 
434 866,14 Kč včetně DPH 

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu pro výběr zhotovitele akce s názvem Snížení energetické nároč-
nosti ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou

— schválila uzavření smlouvy o dílo na audio a video reportáže (příprava
podkladů a jejich zpracování) aktuálního dění ve městě Hrádku nad
Nisou včetně vytvoření příslušných databází (archivů) na interneto-
vých stránkách města, dále řízení a publikování v příslušných sekcích
internetových stránek včetně publikování na sociálních sítích a po-
skytnutí licencí na zpracované materiály k účelu zpravodajství se sub-
jektem Roman Sedláček za měsíční konečnou cenu 19 200 Kč. 

1111..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
11. schůze rady města v roce 2014, konaná dne 11. června, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu pro výběr zhotovitele akce Oprava tělocvičny ZŠ Lidická 
v Hrádku nad Nisou

— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce hy-
gienického zařízení v budově městského úřadu uchazeči Miroslav Ho-
chman za nabídkovou cenu 988 500,46 Kč vč. DPH

— schválila nařízení města Hrádek nad Nisou č. 2/2014, kterým se 
mění a doplňuje nařízení města Hrádek nad Nisou č. 1/2013 ze dne 

10. července 2013, kterým byl vydán tržní řád, a zrušuje se nařízení
města Hrádek nad Nisou č. 1/2014 ze dne 22. 01. 2014

— souhlasila s přijetím věcného daru v hodnotě 7 708 Kč – výškově 
a úhlově nastavitelné lavice pro žáka ZŠ Donín od společnosti Oblastní
charita Liberec

— schválila účetní závěrku zařízení Základní škola Lidická za rok 2013, 
příděl 51 150,02 Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku zařízení
Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou na úhradu neuhrazené 
ztráty z minulých let této organizace, odvod z investičního fondu 
ZŠ Lidická do rozpočtu zřizovatele ve výši 100 000 Kč v souladu s § 31
odst. 2c) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů

— schválila účetní závěrku zařízení Základní škola T. G. Masaryka za rok
2013, příděl 414 825,24 Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku do
rezervního fondu této organizace

— schválila účetní závěrku zařízení Základní škola za rok 2013, příděl 
13 355,99 Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku na úhradu ztráty
z minulých let této organizace, příděl 39 035,60 Kč z rezervního fondu
na úhradu ztráty z minulých let této organizace

— schválila účetní závěrku zařízení Základní škola praktická, Základní
škola speciální a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou – Loučná za rok
2013, příděl 129 233,92 Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku do
rezervního fondu této organizace

— schválila účetní závěrku zařízení Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, 
Liberecká 607 za rok 2013, příděl 45 288,66 Kč ze zlepšeného hospo-
dářského výsledku do rezervního fondu této organizace

— schválila účetní závěrku zařízení Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, 
Oldřichovská za rok 2013, převedení záporného výsledku hospodaření
do hospodářského výsledku současného roku, úhradu záporného 
výsledku hospodaření ve výši 11 385,99 Kč z rezervního fondu této 
organizace

— schválila účetní závěrku zařízení Mateřská škola, Hrádek nad Nisou –
Donín za rok 2013, příděl 140 198,82 Kč ze zlepšeného hospodářského
výsledku do rezervního fondu této organizace

— schválila účetní závěrku zařízení Dům dětí a mládeže DRAK za rok 2013,
příděl 4 752,58 Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku do rezerv-
ního fondu této organizace

— schválila účetní závěrku zařízení Pečovatelská služba Hrádek nad Ni-
sou za rok 2013, příděl 291 451,13 Kč ze zlepšeného hospodářského
výsledku do rezervního fondu této organizace

— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podanou žádost
o poskytnutí podpory na projekt Snížení prašnosti v Hrádku nad 
Nisou do Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 2 –
Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, oblast podpory 6.5 –
Zlepšení kvality ovzduší, při předpokládané realizaci v období roku
2014–2015 a rozsahu projektu do 2 032 000 Kč

— schválila vyplacení odměn ředitelům jednotlivých příspěvkových 
organizací města

— na základě konkurzního řízení jmenuje do funkce ředitele Základní
školy Hrádek nad Nisou Donín p. Mgr. Olgu Marešovou na funkční 
období šesti let s účinností od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2020 

— schválila záměr nákupu energií (elektřina a plyn) prostřednictvím 
Českomoravské komoditní burzy Kladno na rok 2015 společně se 
statutárním městem Liberec

— schválila cenovou nabídku firmy Kolínský Daniel ve výši 257 972 Kč
včetně DPH na zakázku Stavební úpravy hřbitovní cesty Hrádek nad
Nisou, ul. Liberecká II. etapa

— vzala na vědomí informaci o provedené investici ZŠ Lidická – nové so-
ciální zázemí učitelského sboru v celkové výši 115 742 Kč. Tato částka
bude kompletně hrazena z běžného rozpočtu ZŠ Lidická. 

1122..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
12. schůze rady města v roce 2014, konaná dne 25. června, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila jako realizátora veřejné zakázky malého rozsahu Cyklostezka

v úseku okružní křižovatka – Trojmezí dodavatele STRABAG, a. s., Praha,
za celkovou cenu 871 816,76 Kč vč. DPH

— rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu
Oprava tělocvičny ZŠ Lidická pro nesplnění podmínek zadávací doku-
mentace uchazeči

— schválila čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská
škola, Hrádek nad Nisou – Donín v celkové výši 35 000 Kč na úhradu
dodavatelské faktury za montáž kamerového systému s osvětlením 
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Pfiíprava nov˘ch 
jízdních fiádÛ

V letním období finišují přípravy jízdních řádů pro další rok. Návrh 
železničních jízdních řádů, které budou platit v období od 14. prosince
2014 do 12. prosince 2015 je k dispozici na internetové stránce
http://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html.

Případné náměty a připomínky mohou občané zaslat v termínu do 
1. srpna. Později zaslané připomínky nebude možné zohlednit v rámci pří-
pravy jízdních řádů od prosince tohoto roku. Informace o projednání při-
pomínek budou předmětem koordinačních porad, které proběhnou v září.

K odeslání námětu můžete použít formulář na uvedených interneto-
vých stránkách nebo mail info@korid.cz, případně i dopis odeslaný na
adresu Korid LK, U Jezu 642/2a, 461 80, Liberec.

Ve svých námětech a připomínkách, prosíme, uvádějte spoj
(linka/trať a číslo vlaku nebo čas a směr jízdy), za jakým účelem spoje
využíváte, pokud vám nevyhovuje navrhovaná časová poloha, uveďte
potřebný čas dojezdu/odjezdu, případně počet cestujících, kterých se
vámi požadovaná změna týká.

Připomínky k autobusovým jízdním řádům lze odeslat do 28. září
2014.

a ve výši 70 000 Kč na opravu podlahové krytiny v budově MŠ Donín
— schválila čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská

škola, Hrádek nad Nisou – Donín v celkové výši 5 076 Kč na úhradu 
odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále

— schválila smlouvu o uznání dluhu a splátkovém kalendáři mezi měs-
tem Hrádek nad Nisou a obcí Chotyně

— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podanou žádost
o grant na projekt Revitalizace objektu Azyl v Hrádku nad Nisou do
programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění v programové
oblasti PA 16 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dě-
dictví v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o grant na individuální
projekty z Fondů EHP 2009–2014, při předpokládané realizaci v letech
2015–2016 a celkovém rozsahu projektu ve výši 57 565 616 Kč 

— souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci fondu 
malých projektů euroregionu Nisa na akci Zařízení cestovního ruchu –
rekreační areál Kristýna 

— schválila poskytnutí finančního příspěvku mikroregionu Hrádecko-
Chrastavsko na realizaci akce Víla Nisa ve výši 5 000 Kč 

— vzala na vědomí předloženou žádost o. s. Romský život, souhlasila 
s vyjádřením potřebnosti této sociální služby na území Hrádku nad 
Nisou a souhlasila s finanční podporou obce do výše příspěvku 
5 000 Kč ročně

— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce
prostor klubu mládeže DDM Drak – Hrádek nad Nisou uchazeči Pavel
Svatý za nabídkovou cenu 213 848 Kč vč. DPH

— schválila předloženou cenovou nabídku na zajištění zadávacího řízení
na akci Snížení energetické náročnosti budovy DPS Nádražní v Hrádku
nad Nisou od firmy Energy Benefit Centre, a. s., za cenu 58 080 Kč
včetně DPH

— schválila předloženou cenovou nabídku na zpracování energetického
auditu na akci Snížení energetické náročnosti budovy sokolovny 
v Hrádku nad Nisou od firmy Energy Benefit Centre, a. s., za cenu 
39 930 Kč včetně DPH

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu pro výběr zhotovitele akce Oprava fasády a výměna oken Lidový
dům v Hrádku nad Nisou

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu pro výběr zhotovitele akce Rekonstrukce vytápění Lidový dům 
v Hrádku nad Nisou

— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Snížení energe-
tické náročnosti ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou vítěznému uchazeči
firmě SAVA, spol. s r. o., za celkovou nabídkovou cenu 2 856 302 Kč
včetně DPH

— schválila cenovou nabídku společnosti Energy Benefit Centre, o. p. s.,
na administraci zadávacího řízení dle podmínek poskytovatele dotace
na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou
za celkovou cenu 26 620 Kč včetně DPH

— schválila ponechání stávajících kolektivních systémů na odběr elektro-
zařízení EKOLAMP, s. r. o., ELEKTROWIN, a. s., ASEKOL, s. r. o., za částku
4 500 Kč měsíčně na obsluhu a vedení agendy zpětného odběru elek-
trozařízení na sběrném dvoře v ul. Žitavská

— souhlasila se záměrem umístění venkovních fitness prvků v areálu mezi
Klubem seniorů a starou budovou Základní školy T. G. Masaryka

— schválila dokument Prodej pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad
Nisou – NISA3point

— v působnosti jediného společníka společnosti Kristýna, a. s., vzala na
vědomí Zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření společnosti Kris-
týna za rok 2013

— schválila účetní závěrku společnosti Kristýna sestavenou k 31. 12. 2013
a návrh na použití zisku společnosti Kristýna, a. s. 

— schválila mimořádné odměny za rok 2013 členům představenstva 
a dozorčí rady a. s. Kristýna.

77..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
7. mimořádná schůze rady města v roce 2014, konaná dne 18. června, se
zabývala těmito záležitostmi:
— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Oprava komu-

nikací pro rok 2014 – celoplošná pokládka z AB vítěznému uchazeči
firmě Strabag, a. s., za celkovou nabídkovou cenu 1 131 512,24 Kč včetně
DPH

— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Vozidlo jednotky
SDH města Hrádek n. N. vítěznému uchazeči firmě Bohuslav Kovář –
KOV Velim za celkovou nabídkovou cenu 1 476 000 Kč včetně DPH.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
66..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
6. zastupitelstvo města v roce 2014, konané dne 18. června, se zabývalo
těmito záležitostmi:
— schválilo prodej ideálního podílu 1/4 níže uvedených nemovitých věcí,

a to: budovy (bytový dům) č. p. 716, ul. 1. máje, budovy (bytový dům)
č. p. 718, ul. 1. máje a příslušné pozemkové parcely většinovému vla-
st níku společnosti CIB Flats P10 za celkovou kupní cenu 4 500 000 Kč

— schválilo přijetí daru od Libereckého kraje, který se týká převodu 
po  zemku p. č. 2 887/1 (komunikace z Václavic na Uhelnou v úse ku 
Václavice Špička – Spálená lípa) ostatní plocha, o výměře 8 504 m2

v k. ú. Václavice u Hrádku nad Nisou včetně tělesa silnice na uvede-
ném pozemku do majetku města Hrádek nad Nisou

— stanovilo počet členů zastupitelstva města Hrádek nad Nisou pro vo-
lební období 2014–2018 na 25 členů 

— schválilo 3. změnu rozpočtu města 2014 ve výši 5 431 441 Kč. Rozpo-
čet města po 3. rozpočtové změně 2014 má stanoven celkový objem
příjmů částkou 147 363 417,99 Kč, celkový objem výdajů částkou 
174 422 168,32 Kč a saldo ve výši 27 058 750,33 Kč 

— schválilo závěrečný účet města Hrádek nad Nisou za rok 2013 včetně
Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
města Hrádek nad Nisou za rok 2013 bez výhrad, schválilo účetní 
závěrku města Hrádek nad Nisou za rok 2013

— schválilo smlouvu o zápůjčce v souladu s § 2 390 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi městem Hrádek nad Nisou 
a MUDr. Radomírem Sekvardem ve výši 300 000 Kč, kdy důvodem 
je obecná prospěšnost spočívající v rozšíření a zkvalitnění zubní péče
ve městě

— schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se mění obecně
závazná vyhláška města Hrádek nad Nisou č. 8/2005, o zřízení měst-
ské policie, o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie 
a podrobnostech jeho nošení.

Poplatky za inzerci v mûsíãníku

HRÁDECKO
formát cena
6 x 2,5 cm 121 Kã
6 x 5 cm 363 Kã
A6 (ãtvrtstránkov˘) 605 Kã
A5 (pÛlstránkov˘) 1 210 Kã
formát A4 (celostránkov˘) 2 420 Kã
reklamní reportáÏ cena dohodou
ceny jsou uvedeny vãetnû DPH
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Hrádecké ‰koly v nov˘ch
kabátech

Dokončení ze strany 1
Ještě před koncem školního roku probíhaly práce na opravě klempíř-
ských prvků Základní školy Lidická. Plechová střecha dostala nový nátěr.
Práce na nejstarší funkční školní budově ve městě tím ale nekončí. Ještě
letos budou vyměněna veškerá okna. Ta přitom škole pomohou vrátit její
původní vzhled: jejich členění bude odpovídat dřívější podobě, zároveň
budou funkční tak, jak vyžadují dnešní bezpečnostní pravidla. „Dokázali
jsme najít řešení vyhovující požadavkům školy a požadavkům 
památkové péče,“ říká k tomu starosta města Josef Horinka. Vzhledem 
k tomu, že škola se nachází v památkové zóně a má velmi členitou fasádu,
nebylo možné přistoupit k jejímu zateplení. Proto nebylo zatím možné
využít žádný dotační fond. „Předpokládá se ale, že pro podobné objekty
v památ kových zónách bude vyhlášena výzva, kde bude možné řešit 
například právě jen výměnu oken. Jsme připraveni potom o peníze po-
žádat zpětně, což podle dosavadních pravidel bylo možné,“ doplňuje
Josef Horinka. V ZŠ Lidická proběhne ještě rekonstrukce stropů v tělo-
cvičně, které byly rovněž v havarijním stavu.

Na konci června přišla další dobrá zpráva z Operačního programu 
Životní prostředí. Město uspělo se svou žádostí na snížení energetické
náročnosti budovy základní školy v Doníně. Na realizaci projektu v odha-
dované ceně bezmála 8 mil. Kč získá město dotaci 6,1 mil. Kč. V příštím
roce budou v budově školy vyměněna okna, zatepleny půdy a fasáda se
zachováním všech detailů. 

Poslední budovou, která je zatím v nejhorším stavu, je škola v Loučné.
Podle počtu dětí dnes již převažuje její funkce mateřské školy. V součas-
nosti se zpracovává energetický audit, ze kterého budou patrné možnosti
rekonstrukce této budovy. Stejně jako u školek v Doníně, na Oldřichovské
a ve Václavicích zde probíhají úpravy zahrady.

Zatím posledním projektem, který město v současnosti připravuje, je
využití bývalého výměníku u MŠ Liberecká pro rozšíření její kapacity. 
V současnosti jsou hrádecké školky zcela zaplněné. „Chceme být připra-
veni na umístění dalších dětí, včetně dvouletých, protože se o této mož-
nosti mluví. Proto připravujeme projektovou dokumentaci na rekonstrukci
a úpravu výměníku pro potřeby mateřské školy,“ uzavírá starosta města
Josef Horinka.

Hrádek recyklací star˘ch spotfiebiãÛ 
v˘raznû pfiispûl k ochranû Ïivotního 

prostfiedí

Loni občané odevzdali k recyklaci 426 televizí 74 monitorů a 5 649 kg
drobného elektra.

Občané Hrádku již několik let odpovědně třídí elektroodpad. Nyní
můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme
také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,
která pro města zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Studie posuzuje systém zpětného odběru elektroodpadů včetně jejich
dopravy zpracování až do finální recyklace. Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má neza-
nedbatelný dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např.
stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní
lednice za 4,3 roky provozu.

Z certifikátu od společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Hrádku vytří-
dili v roce 2013 426 ks televizí, 174 ks monitorů a 5 649 kg drobných spo-
třebičů. Tím ušetřili 228 MWh elektřiny, 11 494 litrů ropy, 993 m3 vody 
a 8,52 tun primárních surovin. Navíc pomohli snížit emise skleníkových
plynů o 49,55 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 197,46 tun.

Když si uvědomíme, že například čtyřčlenná domácnost ročně spo-
třebuje průměrně 2,2 MWh elektrické energie, jde o impozantní čísla.

Beseda bude mít novou
stfiechu

Střecha DK Beseda už v posledních letech potřebovala opakované
opravy, které ale nedokázaly vyřešit její celkově špatný stav. V červenci 
a v srpnu proto probíhá celková rekonstrukce střechy nad sálem a šat-
nami. Dle potřeby je opravován krov a bednění, zcela nová bude krytina,
klempířské prvky a hromosvody. 

Zakázku na opravu střechy získala firma GOS cz, která nabídla ve vý-
běrovém řízení cenu 1 363 155 Kč vč. DPH. 

Zároveň se připravuje projekt na rekonstrukci střechy nad restaurací
Camelot, výměna vstupních dveří do sálu, výměna oken a vymalování
sálu, aby byl připraven na další plesy a divadelní představení.

Mokfiady u Krist˘ny budou
místem pro klidné vycházky

Tůně a slepá ramena, která zůstala v lesíku mezi Kristýnou a Trojmezím
po napřímení toku Nisy v třicátých letech minulého století, byla obtížně
přístupná a řada lidí o nich ani nevěděla. Nyní se v těchto místech 
buduje okruh z povalových chodníčků, který propojí cyklostezku u Nisy
s cyklostezkou podél Žitavské ulice a s cestou k louce, kde se odehrává
například Hrádecké rockové léto. Většina z 600 metrů dlouhé trasy je
bezbariérová v šířce 1,5 metru, takže tudy snadno projedou i rodiče s ko-
čárky nebo lidé na vozíčku. Okruh doplní vyhlídkové molo nad jednou 
z tůní a lavice se stolem. Chodníčky jsou převážně z modřínového dřeva,
které nepotřebuje impregnaci a jeho životnost v podobných podmín-
kách je kolem 25 let.

Město na projekt Zpřístupnění mokřadu u Kristýny získalo dotaci ze
Státního zemědělského intervenčního fondu. Chodníčky buduje firma
Petra Komínka z Roztok, která zakázku získala za 1 413 778 Kč vč. DPH.
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Dvû stovky dûtí pro‰ly vy‰etfiením zraku
V červnu probíhá v hrádeckých mateřských školách každým rokem 
preventivní vyšetření zraku dětí. Letos proběhlo ve spolupráci s Oční 
klinikou Liberec. Podle možností vyšetření proběhlo nadstandardně jak
za pomoci přístroje, tak klasickou metodou, která bez možnosti oko kaž-
dému dítěti ve školce rozkapávat, dává lepší výsledky. Vyšetřeno bylo
celkem 199 dětí.

UÏijte si léto s ãeskou muzikou
na Radiu Contact!

Radio Contact pro vás připravilo léto nabité akcemi, soutěžemi, dárky 
a sportem. Odstartovalo ho letní soutěží RCL s mottem „Léto s českými
písničkami“. Hledejte průběžně ve vysílání 2 české soutěžní hity a vyhrajte
bezvadné letní zážitky. Užijete si zapůjčení obytného auta na víkend, 
víkendové pobyty v Jizerkách nebo Krkonoších. Zajděte s RCL na Benát-
skou, Keltskou nebo Sychrovskou noc, do lanových center nebo vyhrávejte
steaky na grilování. 

V létě pokračuje Roadshow RCL po vašich náměstích. V srpnu k vám
přijede Olga Lounová a v září Divokej Bill. Vyrazí za vámi i prázdninové
Tykadlo RCL se žlutými ručníky k vodě nebo na pláž! 

Léto na RCL na FM 101,4 rozhodně stojí za to! Více informací se do-
zvíte z vysílání, na webu www.rcl.cz nebo na facebooku. Krásné zážitky
a pohodové léto vám přeje Radio Contact.

První ‰kolní rok umûlecké
‰koly skonãil koncertem

Po roce činnosti detašovaného pracoviště liberecké základní umělecké
školy v Hrádku nad Nisou se třída dechových nástrojů pana učitele 
Luboše Lachmana představila v sále multifunkčního centra Brána 
Trojzemí. 14 žáků flétnové, klarinetové a saxofonové třídy bojovalo nejen
s nervozitou, ale i dalšími nečekanými překážkami v podobě nemoci
nebo nových rovnátek, ale přesto všichni dokázali vystoupit na pódium
a předvést, co již dokáží na svůj nástroj zahrát. A že toho není málo.

12 žáků klavírního oddělení paní učitelky Adriany Himmelové se před-
stavilo na koncertě v budově liberecké základní umělecké školy.

Pracoviště liberecké ZUŠ navázalo na činnost hudební školičky. 
V Hrádku nad Nisou se podařilo základní uměleckou školu obnovit 
v právě skončeném školním roce. Zatím má dvě oddělení. „Pokud bude
o výuku zájem, jsem připraven hledat řešení pro další navýšení kapacity
školy,“ říká starosta města Josef Horinka. Hudební školička s podporou
města byla v Hrádku nad Nisou založena v roce 2007.

âesk˘ rozhlas Sever pfiijede do
Hrádku s pfiím˘m pfienosem

Český rozhlas Sever jezdí přímo za vámi. V červnu jsme vysílali pro-
střednictvím přenosového vozu například z Godyho festivalu, vysílali
jsme před galerií Lázně v rámci Krajských slavností Libereckého kraje 
a nechyběli jsme ve Frýdlantu v Čechách při Frýdlantském miléniu. 
O prázdninách míříme opět k vám. Přijďte se podívat, jak vypadá přímý
přenos z ulic. V červenci budeme vysílat z Jablonce, kde proběhne Křehká
krása a v srpnu nebudou chybět Hrádecké slavnosti a Skotské hry na 
Sychrově. Tam všude budeme. Nalaďte si správnou frekvenci rádia vašeho
kraje – Českého rozhlasu Sever. Liberec 91,3 FM,  Jablonec 102,3 FM,
Frýdlant 97,4 FM, Harrachov, Smržovka, Tanvald, Desná 107,9 FM.

Hezké léto se Severem, soutěžte s námi o pivo každé všední ráno, na
slyšenou.

V budovû radnice probíhají dvû
rekonstrukce

Rekonstrukce sociálních zařízení a výměna střešních oken probíhají zá-
roveň v budově radnice. Svému účelu sloužila od rekonstrukce budovy
po požáru v roce 1982. Okna již byla v havarijním stavu, podobně stou-
pačky. Nové toalety zlepší zázemí nejen pracovníkům městského úřadu,
ale také jeho návštěvníkům. Obě rekonstrukce provádí firma Miroslava
Hochmana. Výměna střešních oken vyjde na 144 tis. Kč, rekonstrukce 
sociálních zařízení na bezmála 1 mil. Kč. Na jejich rekonstrukci se městu
podařilo získat státní dotaci 150 tisíc korun na vybudování bezbariéro-
vých toalet, ostatní prostředky jsou vyčleněny v městském rozpočtu.

Koneãnû! Po letech byla nová
silnice otevfiena

Dokončení ze stra ny 1
Při otevírání silnice se proto mluvilo nejen o zrychlení dopravy z Hrádku
do Liberce, ale i o úlevě obyvatel Bílého Kostela a zvýšení potenciálu
průmyslové zóny u hranic. A hlavně o tom, že se řidiči i obyvatelé byd-
lící podél staré silnice konečně dočkali.

Nový úsek silnice lze označit za přelomový. Původní spojení serpentý-
nami bylo vybudováno v letech 1840–1846. Dalším zlomem pro spojení
Hrádku se světem byla výstavba železnice, dokončená v roce 1859. Nová
silnice má délku 7 636 m, 3 nové křižovatky a 11 mostů. Na 10 místech
byly upravovány místní komunikace a vznikly 3 opěrné zdi a 2 protihlu-
kové stěny. Stavba, která je navržena na spolufinancování ze zdrojů 
Evropské unie, stála 2,115 miliardy Kč vč. DPH.
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V Semilech pfiipravují v˘stavu
o Kolofie

Dřívější Národní podnik Kolora Semily měl jeden ze závodů také v Hrádku
nad Nisou. V muzeu v Semilech chystají výstavu, která bude věnovaná
historii závodu. S její přípravou můžete pomoci i vy. Obracíme se proto
s žádostí o spolupráci na obyvatele města, zvláště pak bývalé zamě-
stnance: máte-li k dispozici předměty nebo dokumenty týkající se zá-
vodu Kolora v Hrádku nad Nisou, pomozte zmapovat kus dějin našeho
města. Autoři výstavy se zajímají o fotografie budov (exteriérů i inte-
riérů), pohlednice, výroční brožurky, odznaky, vlaječky, čestná uznání,
diplomy, oceněné pracovníky, výplatní pásky nebo sáčky, případně 
i filmy nebo videa na jakémkoliv nosiči. Součástí výstavy mají být i do-
kumenty z akcí, které se Kolory týkaly – hasičské soutěže, prvomájové
průvody, sportovní soutěže a podobně.

Pokud jste schopni při přípravě výstavy pomoci, obracejte se, pro  -
síme, na hrádecké muzeum Brána Trojzemí na Horní náměstí. Můžete 
přijít osobně, případně domluvit schůzku (strupl@branatrojzemi.cz, 
tel.: 725 357 278).

Hrádecké muzeum Brána Trojzemí připravilo na letní sezónu výstavu 
věnovanou průkopníkům motorismu, kteří v naší krajině žili, jezdili na
kolech, motorkách, prvními vozy, nebo se dokonce věnovali jejich 
výrobě. Obsáhlá výstava s názvem Fenomenální! proběhla v loňském
roce v Městských muzeích v Žitavě. Jedním z partnerů byla i Brána 
Trojzemí. Část této výstavy, doplněná o řadu nových exponátů, je nyní 
k vidění v hrádeckém muzeu.

Mezi vystavené exponáty, které zaujmou nejvíce, patří anglické vysoké
závodní kolo značky Coventry Imperial z konce 19. století. Tehdy byli
ještě cyklisté často terčem útoků okolojdoucích, kteří považovali jízdu na
kole za výstřelek. Takový závodní stroj ale stál 6 měsíčních úřednických
platů, což se mnoho neliší od cen dnešních špičkových závodních kol. 

Pro hrádečáky bude ústředním motivem výstavy stojan benzínové čer-
 pací stanice, která fungovala na Horním náměstí. Mnozí si při pohledu
na něj vybaví jména obsluhy, nebo požár, který mohl skončit katastrofou.

Tak to alespoň bylo při verni-
sáži.

Proč se výstava jmenuje 
Fenomenální? V loňském roce
uběhlo 120 let od chvíle, kdy
Karl Gustav Hiller začal v Ži-
tavě pod značkou Phänomen
vyrábět bicykly. Na ně navá-
zala výroba motorek, úspěš-
ných motorových tříkolek a po
nějakou dobu osobních auto-
mobilů. 

Továrna v Žitavě vyráběla 
i po znárodnění po druhé svě-
tové válce. Od roku 1957 ale
musela být přejmenována.
Nové jméno pak pamatují 
i současníci: stal se jím Robur. 

Na výstavě si můžete 
prohlédnout řadu dokumentů.
Patří mezi ně řidičská opráv-
nění, příručky pro auto -
mobilisty, katalogy firmy 
Phänomen a mapy. Zajíma-
vostí jsou itineráře na 
dálkovou cestu automobilem.
V dobách, kdy ještě motoris-
tické mapy nebyly běžné, bylo
možné za úplatu objednat 
u českého autoklubu po-
drobný itinerář s výpisem 
křižovatek, benzínových sta-
nic, hotelů, zajímavostí na
trase – tedy něco, co si dnes
každý zdarma opatří během
několika vteřin s pomocí ná-
strojů na internetu.

Přehlédnout se na výstavě nedá figurína motocyklisty oblečená do 
výbavy z třicátých let minulého století.
Výstavu můžete navštívit do 15. září. Partnery Brány Trojzemí byla při pří-
pravě výstavy Městská muzea v Žitavě, Severočeské muzeum v Liberci a
osobně jeho ředitel Jiří Křížek.

Poãátky automobilismu v krajinû na Nise
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Pomozte se zpracováním kusu
novodobé historie mûsta

Hrádek nad Nisou byl po dlouhá spojován především s těžbou lignitu –
nekvalitního hnědého uhlí. Dnes je těžba minulostí a mezi nejviditelnější
památky na hornickou činnost patří „jezero“ Kristýna – v sedmdesátých
letech zatopený lignitový důl. Období těžby na Hrádecku zpomalilo 
rozvoj města, ale zároveň se stalo nedílnou součástí historie. Druhým
podobně zásadním aspektem moderních dějin byly obří pracovní a za-
jatecké tábory Spreewerku a AEG z druhé světové války, které většinou
vyrostly mezi lety 1940 a 1945 na místech starých hnědouhelných dolů. 

Tyto dvě části hrádecké historie budou zapracovány do jediného 
díla – historicko-montánní mapy Hrádku nad Nisou. S podobnými 
projekty již máme zkušenosti. Pro rumunskou oblast těžby zlata a přede-
vším pro muzeum v Rosia Montaně vznikla geologicko-historická a mon-
tánní mapa zachycující období téměř 150 let s přesahem k římskému 
dolování, která se stala i podkladem pro jednání rumunského parla-
mentu o budoucnosti těžby v tamějším regionu. Současně je ve stadiu
tvorby, ve spolupráci s památníkem Vojna u Příbrami, mapa pro Jáchy-
mov v Karlovarském kraji. Ta bude zachycovat (podobně jako hrádecká
mutace) vězeňské tábory u uranových dolů a podzemní díla. 

Historicko-montánní mapu Hrádku nad Nisou bude možné využít 
k výuce regionální historie, či jen plánování poznávacích vycházek, ale 
i jako podklad pro státní správu při vyhodnocování rizik spojených 
s poddolovaným územím. Zároveň bude z kartografického díla jasně
patrný dnes již zapomenutý rozsah jak dolování, tak i táborů a objemu
válečné výroby. 

Severočeské muzeum v Liberci ve spolupráci s obecně prospěšnou
společností Brána Trojzemí a účasti jeskyňářů ze ZO ČSS 4-01 Liberec
hledá jakékoliv dokumenty, archiválie, mapy a fotografie, které se vzta-
hují k těžbě hnědého uhlí, zajateckým a pracovním táborům a dalším
skutečnostem. Hledáme jakékoliv materiály pro období 19. a 20. století
s tím, že poskytnuté dokumenty pouze naskenujeme či ofotíme a vrátíme
majiteli. Spolupracovníkům z řad „dárců informací“ poskytneme po do-
končení samostatný výtisk mapy.

KKoonnttaakkttnníí  oossoobbyy::
Ivan Rous, Severočeské muzeum v Liberci, ivan.rous@muzeumlb.cz
Vít Štrupl, Brána Trojzemí, Hrádek nad Nisou, strupl@branatrojzemi.cz KKoovvoovvýýrroobbaa  PPeeřřiinnaa,,  ss..  rr..  oo..,,  

SSttaarráá  uulliiccee  118877,,  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu,,

nnaabbíízzíí  kk  pprrooddeejjii  
ttllaakkoovvéé  llááhhvvee  pprrooppaann--bbuuttaann

vv  aarreeáálluu  pprroovvoozzoovvnnyy

AAkkttuuáállnníí  cceennííkk  vvýýmměěnnyy::

2 kg – 99 Kč
10 kg – 364 Kč
33 kg – 1150 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

PPrroovvoozznníí  ddoobbaa::  ppoo––ppáá  66..0000––1144..3300
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Podvanácté se v červnu areál někdejší skládky u Kristýny proměnil 
v dějiště rockového festivalu. Po skončení toho minulého organizační
tým váhal, zda připravovat další ročník. Ten se nakonec podle počtu 
diváků ukázal jako nejúspěšnější. 

Impuls přišel na podzim loňského roku od starosty města Josefa Ho-
rinky. S jeho podporou se tým pustil do hledání nových jmen. Divokej
Bill, který byl osloven jako hlavní host, slíbil hraní jako první. Za jeho
hudbou vyrazili hlavně mladí, kterých bylo letos na festivalu mnohem
více než v předchozích letech. Hrádecký festival už několikrát do dra-
maturgie zařadil kapelu, jejíž jméno se dostalo do povědomí posluchačů
až v dalších měsících nebo letech. Chuť představovat dobré kapely méně
zvučných jmen má tým Hrádeckého rockového léta stále. Letos byla pro
mnohé překvapením americká zpěvačka jihoafrického původu Dilana se
svým bandem, která vlastní písně i pár převzatých předvedla tak, že 
málokdo zůstal sedět. Hrádek nad Nisou byl poslední zastáv kou jejího
evropského turné – a jedinou v České republice. A věříme, že nikoliv 
poslední.

Sotva se na louce uklidilo, otevřely se úvahy o dalším ročníku. Prozra-
dit můžeme termín, kterým bude opět poslední sobota v červnu: 
27. června 2015. O jménech kapel zatím nelze psát, ale můžeme slíbit
opět pestrý program a pevně věříme, že se znovu podaří získat několik
interpretů, kteří publikum dokáží překvapit.

Na rockové léto dorazila tisícovka fanou‰kÛ



97.– 8. ãíslo, 
ãervenec–srpen 2014

Víla Nisa putovala aÏ na 
soutok s Odrou

Každým rokem v červnu putuje od pramene Nisy do Hrádku nad Nisou
výprava vedená symbolickou vílou Nisou, doprovázená řadou vodáků 
a představitelů měst, kteří podle své chuti splouvají alespoň část řeky.
Do Hrádku nad Nisou letos víla připlula 22. června, kde se k lodím 
putujícím od Jablonce přidaly u loděnice na Kristýně lodě se zástupci
Hrádku nad Nisou a Žitavy. 

Na Trojmezí bylo přichystané tradiční hrádecké občerstvení v podobě
chleba se škvarkovým sádlem. Ještě předtím, než se do něj výprava 
pustila, ale víla přečetla své poselství a starosta Hrádku nad Nisou Josef
Horinka a zástupce Žitavy stvrdili do pamětní knihy závazek péče o řeku
i v dalších letech.

Letošní putování víly Nisy od města k městu bylo jubilejní patnácté.
Po rozšíření schengenského prostoru nekončilo na Trojmezí, ale pokra-
čovalo do St. Marienthalu. Letos ale výpravu čekala sedmidenní plavba
přes Görlitz, Bad Muskau, Forst až na soutok Nisy s Odrou u německého
Ratzdorfu. Na soutok s Odrou se víla Nisa vydala teprve podruhé.

Hrádek se dostal do âeské
databáze rekordÛ

Letos uplynulo 550 let od tzv. Mírové mise – projektu českého krále 
Jiřího z Poděbrad, který měl zajistit mírové soužití křesťanských evrop-
ských národů. Odvážná myšlenka sjednocení národů k boji proti 
Turkům, zajištění trvalého míru a řešení sporů mezi zeměmi před mezi-
národním tribunálem byla natolik přelomová, že nebyla pochopena, 
natož realizována. S trochou nadsázky lze říci, že se ji podařilo naplnit až
vznikem Evropské unie.

Při příležitosti tohoto výročí připravilo město Poděbrady, rodiště krále
Jiřího, pro letošní rok řadu akcí. Jednou z nich byl hromadný křest nové
monografie o Jiřím z Poděbrad od Petra Hory Hořejšího. 

K účasti byla vyzvána města, ve kterých je ulice nebo náměstí pojme-
nované po tomto českém králi. Hrádek nad Nisou se spolu s dalšími 
17 městy k výzvě připojil. V ulici Jiřího z Poděbrad u bývalého Ovčího
mostu byla nová kniha Evropan Jiří z Poděbrad pokřtěna. Poté následo-
val akustický koncert kapely Řemdih.

Hrádek nad Nisou se díky hromadnému křtu knihy dostal do České
databáze rekordů.
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Rok s rokem se sešel a opět proběhla soutěž v atletice a Medvědí stezka,
které se zúčastnily i děti z ČASPV – Cvičení Lída.

V sobotu 17. května sedm dětí absolvovalo atletické závody ve spor-
tovním areálu ZŠ v Zákupech. Ve starších žácích obsadili Michal Křelina 
1. místo, Zuzana Benešová 2. místo a v mladších žácích Josef Straka 
3. místo. Spolu s dorostencem Jakubem Podzimkem se pak zúčastnili 
republikového finále na atletickém stadionu Emila Zátopka v Houštce 
v TJ Stará Boleslav. Děkujeme všem rodičům za odvoz auty a doprovod.

Už druhým rokem si udržují zlatou příčku regionální, krajské a repu-
blikové Medvědí stezky mladší žáci Tomáš Křenek a Standa Patočka. 

Medvědí stezka je orientační branná soutěž v přírodě pro dvojice 
s plněním různých vědomostních i sportovních úkolů. Lanové překážky,
vázání uzlů, hod na cíl, síla, znalost živočichů, rostlin, astronomie, či zá-
ludné otázky ze zdravovědy.

Trasa je rozdělená podle kategorií. Mladší žáci zdolali vzdálenost ko-
lem 5 km, starší téměř 10 km s azimutovým úsekem. Celá soutěž se běží
na čas, v cíli se spočítají trestné minuty za chybné odpovědi, které se při-
čtou k času běhu a odečte se čas strávený na stanovišti.

Regionálního kola ve Vratislavicích se zúčastnilo 24 hlídek. První místo
vybojovali v mladších žácích II Standa Patočka a Tomáš Křenek, ve star-
ších žákyních III Tereza Arteňuková a Šárka Vachková. Druhé místo 
v mladších žácích II vybojoval Míra Janeček a Josef Straka, ve starších 
žácích IV Michael Křelina a Zdeňka Miliánová a starší žákyně IV Verča 
Rydvalová a Anna Skalická.

Na třetím místě skončili v mladších žácích I Rosťa Patočka a Radek Jane-
ček, starší žákyně III Zuza Benešová a Kačka Havlová, starší žákyně IV Sarah
Nováková a Jana Jírová, dorostenci Jakub Podzimek a František Škaloud.

Krajské kolo Medvědí stezky proběhlo 23.–25. května v rekreačním
středisku Penzion U skály v Kytlicích. Bojovalo mezi sebou celkem 47 hlí-
dek, z Hrádku bylo 18 dětí .

V mladších žácích I obsadili druhé místo Rosťa Patočka a Radek Jane-
ček, ve starších žákyních III třetí místo Tereza Arteňuková a Šárka Vachková.

Do republikového kola postoupili z mladších žáků II na prvním místě
Standa Patočka a Tomáš Křenek, na druhém místě Míra Janeček a Josef
Straka, v dorostu z druhého místa Jakub Podzimek a Míša Křelina.

Republikové kolo proběhlo 13.–15. června v malebné přírodě v pro-
středí Sportcentra ČASPV – Doubí u Třeboně s účastí 261 závodníků 
z 11 krajů. Počasí bylo příznivé a děti závodily s plným nasazením. Hrá-
decká dvojice si poradila nejlépe a všechny soupeře nechala za sebou.
Pro třetí zlato se doběhli Standa Patočka a Tomáš Křenek.

Projekty probíhají za podpory města Hrádek nad Nisou.

Na konci prázdnin bude 
Hrádek hostit Babí léto

Už podruhé se na konci prázdnin bude odehrávat v Hrádku nad Nisou
závod horských kol Babí léto. Závodníci odstartují z Horního náměstí, do
cíle na Kristýně budou přijíždět po ujetí 50 nebo 80 kilometrů zcela nové
trasy. Letos se můžete přidat – nebo přijít povzbuzovat – 30. srpna. Start
proběhne v 11 hodin.

Závod se v loňském roce přestěhoval z Chrastavy do Hrádku. Letošní
13. ročník se navíc pojede po nové trase, která povede hlavně Ještěd-
ským hřbetem, Janovickým lesem a Lužickými horami. 

Pokud nemáte ambice zkusit závod, ale chtěli byste na konci prázdnin
zabavit děti, přijďte s nimi na Kristýnu. Tam budou připraveny dětské
závody.

Trasu závodu i další informace najdete na webu závodu www.bikeba -
bileto.cz.

Hrádeãtí Ïáci byli nejlep‰í na Medvûdí stezce



117.– 8. ãíslo, 
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Dvû pfiátelská utkání na stadionu 
v Donínû

Hrádečtí fotbalisté hostili v červnu a červenci zajímavá utkání, na která
se přišlo podívat několik set diváků. Nejdříve se utkala stará garda 
Slovanu Liberec s reprezentací Walesu nad 40 let. V červenci pak proti
sobě nastoupili hráči prvoligového Slovanu Liberec a Brondby IF Kodaň.
Oba týmy startují v letošní Evropské lize – úspěšnější byli hráči z Dánska,
kteří vyhráli 0:2.

K závěru školního roku patří nejen školní hodnocení v podobě vysvěd-
čení, ale v Hrádku nad Nisou řadu let také ocenění nejlepších žáků.
Jména těch, kteří si ocenění zaslouží, navrhují jejich učitelé. Den před
předáním vysvědčení se v obřadní síni městského úřadu sešlo více než
dvacet dětí ze všech hrádeckých škol, kterým za celoroční úsilí ve škole
poděkovali starosta města Josef Horinka a místostarosta města Pavel 
Farský.

Oceňováni jsou tradičně nejen nejlepší žáci z 1. a 2. stupně, ale také
osobnosti školy, které nemusejí vynikat jen prospěchem. Jedna katego-
rie ocenění, která se příznačně jmenuje Skokan, je určena těm, kteří se
dokázali v průběhu školního roku výrazně zlepšit.

Ze základní školy v Doníně byli jako nejlepší vybráni Sabina Pikorová
ze IV. třídy, Zuzana Prouzová také ze IV. třídy a Aneta Bláhová z V. třídy.
Osobností školy je čtvrťák Roman Zdybel, který má kromě dobrého pro-
spěchu schopnost řešit konflikty a má přirozenou autoritu.

Ze základní školy Lidická byli mezi nejlepší žáky z 1. stupně vybráni
Markéta Lupačová ze III. A a Tomáš Poláček z V. A. Z druhého stupně
samí deváťáci Šárka Soukupová, Karolína Novotná a Tereza Pokorná.
Jako osobnost školy byli vybráni hned tři žáci: Kristián Rajdl z IX. A, který
vedl školní parlament, je členem mezinárodního parlamentu dětí a mlá-
deže Euroregionu Nisa, hraje divadlo a pomáhá při organizování akcí
školy. Jeho spolužák Martin Poláček byl nominován za ochotu pomáhat
ostatním, reprezentaci školy na soutěžích a činnost v mezinárodním 
i školním parlamentu. Žákyně VII. B Adéla Růžičková se stala osobností
školy za podporu spolužačky po vážné operaci a za pomoc při jejím 
návratu mezi spolužáky.

Stanislav Patočka ze IV. třídy, Yen Chi Hoang také ze IV. třídy a Eliška
Solnařová z V. třídy byli oceněni jako nejlepší žáci z 1. stupně Základní
školy T. G. Masaryka. Z 2. stupně učitelé nominovali Adélu Čihákovou 
ze VII. třídy, Marka Strnádka ze VI. B a Adama Gottsteina z IX. třídy. 
Titul Skokana roku za největší zlepšení si odnesli Adam Rychetský ze 
VI. A a Vladimír Nedbálek ze IV. třídy.

Základní škola praktická v Loučné nominovala na nejlepší žáky Maika
Schulze a Davida Švarce, který se zároveň díky výraznému zlepšení 
v prospěchu stal skokanem. Osobností školy pro tento školní rok byl 
Marek Fíla s výborným prospěchem, chováním, ochotou pomáhat a re-
pre zentovat školu.

V den vysvědčení se vedení města rozloučilo v obřadní síni s letošními
deváťáky, odcházejícími na střední školy.

Mûsto ocenilo nejlep‰í Ïáky
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Životní výročí
Občanům, kteří v měsící červnu 2014
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

81 let Jaroslav Šnajdr, Marie Černá
84 let Jaroslav Vondráček, Zdenka Dvořáková,

Antonie Macháčková
85 let Ladislav Vacek, Marie Proboštová
86 let Miloslav Bensch, Jaroslava Baková
87 let Miloslava Tvrdá
88 let Gizela Šimková, Miloslava Šrajerová, 

Miloslava Kratinová
89 let Marta Hovorková
92 let Elena Kovářová, Agneša Jakubcová

V pátek 6. 6. 2014 byli v obřadní síni radnice uvítáni 
noví hrádečtí občánci – Jakub Štohanzl, Eliška Šulcová, 

Kryštof Raich, Lukáš Braha, Filip Ivančic, Nicolas Smutný, 
Sofie Hornová, Martin Kočí, Ondřej Komínek, Justin Ištok,

Erik Gyngo.

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 při-
hlásit nejpozději do šesti měsíců od odevzdání nálezu na správním 
a sociálním odboru, v přízemí budovy Městského úřadu Hrádek nad
Nisou.

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 – 2ks 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
09. 06. 2014 Jízdní kolo – zn. Lincoln, fialové
12. 06. 2014 Jízdní kolo – zn. Phoenix, modré

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

Každým rokem vyjíždíme na výlety do různých míst naší republiky a při
tom mnoho dětí nemá probádané nejbližší okolí našeho krásného města.
Letos jsme se rozhodli se školní družinou a speciální třídou strávit po-
slední dny školního roku na hrádecké Kristýně a poznat tak dokonale
naše nejbližší okolí.

Dvoudenní pobyt jsme začali návštěvou u místních hasičů. Děti se
mohly seznámit s vybavením hasičských aut, s vybavením hasičů k zása-
hům, prohlédly si prostory hasičské zbrojnice a dokonce si mohly 
vyzkoušet stříkání z kombinované proudnice. Cestou spět jsme se sezna -
movali s turistickou mapou Hrádku nad Nisou – určili si trasu výletu, sle-
dovali turistické značky, cyklostezky.

Po ubytování v krás-
ných chatkách a chut-
ném obědě nás čekalo
odpoledne plné her 
a soutěží. Nejvíce jsme
se těšili na návštěvu 
lanového parku. Děti
po proškolení instruk -
torem odvážně překo-
návaly překážky v koru-
nách stromů ve výšce 
5 až 7 metrů nad zemí.
Absolvovaly žlutý okruh,
kde bylo 11 lehčích pře-
kážek se dvěma lanovkami. 

Během odpoledne proběhlo i vyhodnocení soutěže, určené pro 
maminky a babičky dětí a to O nejchutnější mls. Večer jsme si společně
poseděli u táboráčku, zhodnotili celý den a na závěr si zahráli noční hru. 

V pátek ráno děti obsadily pláž a malovaly sluncem zalitou Kristýnu.
Výstava prací proběhla po ukončení akce ve škole. Pak následovaly 
opět soutěže, hry, balení a smutné loučení. Dětem se domů vůbec 
nechtělo.

Děkujeme Městskému úřadu v Hrádku nad Nisou, místním šikovným
hasičům, panu Štěpá nu Hegerovi z Lanového parku, všem rodičům za
perfektní spolupráci, maminkám a babičkám za upečené dobroty a panu
řediteli Mgr. Václavu Havlovi za podporu při výletě.

Přejeme Všem krásné, slunečné prázdniny.
Eva Jandalová, za školní družinu při ZŠP Loučná

Putování za kouzlem Krist˘ny



137.– 8. ãíslo, 
ãervenec–srpen 2014
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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



157.– 8. ãíslo, 
ãervenec–srpen 2014
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