
Mûsto získalo podporu pro obnovu
dal‰ích parãíkÛ

Zatímco práce na revitalizaci městského parku pomalu vrcholí, k realizaci se připravují další projekty,
na které město během prázdnin obdrželo potvrzení o přidělení dotace z Operačního programu Životní
prostředí.

V městském parku bylo pro
špatný zdravotní stav poká-
ceno 8 stromů. Zcela novým
prvkem jsou keřové záhony
po jeho obvodu, kamenné
pole a vřesoviště. Přibyla také
jedna nová písčitá cesta
napříč parkem. Součástí pro-
jektu je i zdravotní ořez
zbývajících stromů. Naopak
mimo projekt revitalizace byl
o prázdninách položen nový
asfaltový povrch na hlavní
cestě.

V nejbližším období letoš-
ního podzimu a příštího roku
proběhne revitalizace zele-
ných ploch na Liberecké ulici, na Zlaté výšině, v Doníně u autobusové zastávky a v parku ve Školní ulici
před budovou ZŠ Lidická. Dokončení na straně 4

Sokolovnu ãeká na podzim
rekonstrukce

Podlaha velkého sálu městské sokolovny z 80. let, která už je v řadě míst nebezpečná, čeká na svoji
podzimní rekonstrukci. Zároveň proběhne zateplení některých částí budovy, které sníží její energetic-
kou náročnost. Po instalaci tepelných čerpadel a solárních panelů a výměně kopilitů ve stěně hlavního
sálu v roce 2004 je to další krok ke snížení nákladů na provoz sokolovny.

Původní parkety ve velkém sále nahradí litá podlaha. Její výhoda spočívá především v lepší údržbě.
Na využití tohoto povrchu se shodli i zástupci oddílů, které sokolovnu využívají. Podobně je řešená
podlaha tělocvičny v Doníně.

Zateplení se bude týkat obvodových stěn šaten a staré budovy, střech šaten, výměny zbylých oken
u správce. Zatepleny budou i stropy ve staré budově a střecha nad bytem.

Práce na modernizaci sokolovny by tím neměly skončit. Existuje vize, jak pokračovat: „V budoucnu
bychom chtěli modernizovat šatny a sociální zařízení. Rádi bychom také realizovali často zmiňované
ochozy. Ty v sokolovně chybí zvláště u akcí s diváky, kteří se nyní proplétají mezi hráči,“ přibližuje sta-
rosta města Josef Horinka.

Problémy přinese rekonstrukce jednotlivým sportovním oddílům, které se budou muset spokojit
s malým sálem, případně tělocvičnami ve školách. Rekonstrukce podlahy a zateplování bude probíhat
v průběhu podzimu. V současné době probíhají výběrová řízení na dodavatele stavby. Na snížení ener-
getické náročnosti budovy sokolovny se městu podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní
prostředí.

V zářijovém čísle:
— Rekonstrukce Lidového domu
— Městské slavnosti
— Dožínky
— Nová kniha o Hrádku n. N.
— Hrádecký triatlon
— Vodácký tábor
— Kalendář
— Příloha: Toulání časem…

Königstuhl – Králův stolec

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 říjnového čísla je 22. 9. 2014.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 9. 10. 2014.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1133..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
13. schůze rady města v roce 2014, konaná dne 2. července, se zabývala
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí obdržení registračního listu akce Rekonstrukce 

rybníka ve Václavicích a vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory na
spolufinancování výše uvedeného projektu v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí 

— vzala na vědomí obdržení registračního listu akce Revitalizace měst-
ských parků: Zlatá výšina, Donín, Horní sídliště a vydání rozhodnutí 
o poskytnutí podpory na spolufinancování výše uvedeného projektu
v rámci Operačního programu Životní prostředí 

— vzala na vědomí obdržení registračního listu akce Revitalizace alejí 
v Hrádku nad Nisou (ulice Hartavská a Lidická) a vydání rozhodnutí 
o poskytnutí podpory na spolufinancování výše uvedeného projektu
v rámci Operačního programu Životní prostředí 

— vzala na vědomí obdržení registračního listu akce Zkvalitnění na kládání
s bioodpady města Hrádku nad Nisou a vydání rozhodnutí o poskyt-
nutí podpory na spolufinancování výše uvedeného projektu v rámci
Operačního programu Životní prostředí 

— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění správy,
provozu a údržby veřejného osvětlení a souvisejících zařízení na území
města Hrádek nad Nisou vítěznému uchazeči, firmě V+V Elmar za cel-
kovou nabídkovou cenu 535 479,45 Kč včetně DPH

— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce
ČEZ rozvody nízkého napětí I. etapa – Donín, Hrádek nad Nisou – sou-
činnost – rekonstrukce veřejného osvětlení v trasách sítě ČEZ – spo-
lečné podpěrné body – vítěznému uchazeči firmě EMJ, s. r. o., Frýdlant,
za celkovou nabídkovou cenu 362 327 Kč včetně DPH.

1144..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
14. schůze rady města v roce 2014, konaná dne 23. července, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila přijetí finančního daru ve výši 250 000 Kč na zajištění činnosti

Městské policie v Hrádku nad Nisou od společnosti EFTEC (Czech 
Republic), a. s., se sídlem ve Zlíně 

— schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro výměnu veřej-
ného osvětlení (etapu Donín I) dle předložené nabídky na dodávku 
prací a zařízení s firmou EMJ, s. r. o., Frýdlant, za celkovou cenu 
578 043,28 Kč včetně DPH. Zároveň schválila dodatek smlouvy, kterým
došlo k ukončení smlouvy s původní firmou Elstav JK, s. r. o., Rumburk.

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu s názvem Samosběrný zametací stroj s možností dalšího využití

— schválila cenovou nabídku Opravy cesty v parku předloženou firmou
Strabag, a. s., za celkovou cenu 227 872,13 Kč včetně DPH

— schválila pořízení 2 ks fotopastí zn. UV 565 za cenu 5 921 Kč/ks od spo-
lečnosti Fotopast.cz, s. r. o., a 3 ks kovových ochranných skříněk za cenu
810 Kč/ks od společnosti Kovovýroba Peřina, s. r. o.

— schválila vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zkvalitnění 
nakládání s bioodpady města Hrádku nad Nisou

— schválila projektový záměr a podanou žádost o dotaci ve výši 150 000 Kč
do Dotačního fondu LK pro rok 2014 v rámci podprogramu 7.2 Zá-
chrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt Oprava 
střechy objektu č. p. 124, Beseda

— schválila projektové záměry a podané žádosti o poskytnutí dotace 
z Dotačního fondu LK pro rok 2014 v rámci podprogramu 1.1 Podpora
jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje na projekt Nákup stři-
hače pedálů a sady výstražných světel a na projekt Nákup osobních
ochranných pomůcek

— schválila realizaci akce Venkovní fitness park v areálu ZŠ T. G. Masa-
ryka v Hrádku nad Nisou za celkovou maximální cenu 250 000 Kč 
včetně DPH, která je v souladu s provedeným cenovým průzkumem trhu

— schválila vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnoticí
komise pro realizaci veřejné zakázky Oprava fasády a výměna oken 
objektu Lidový dům a schválila vítězného uchazeče, resp. schválila 
nejvhodnější nabídku uchazeče Miroslav Hochman, Dolní Sedlo, za
celkovou cenu 2 035 385 Kč vč. DPH 

— schválila vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnoticí
komise pro realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce vytápění Lidový

dům v Hrádku nad Nisou a schválila vítězného uchazeče INPLYTO –
Raban Antonín, Hrádek nad Nisou, za celkovou cenu 650 000,70 Kč 
vč. DPH 

— schválila vítězné pořadí uchazečů pro realizaci veřejné zakázky Snížení
energetické náročnosti DPS Nádražní v Hrádku nad Nisou a schválila
vítězného uchazeče, resp. schválila nejvhodnější nabídku uchazeče 
ERMONT, spol. s r. o., Hlinsko za celkovou cenu 7 086 309 Kč vč. DPH

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna 

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu Obnova odvodňovacího příkopu. 

1155..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
15. schůze rady města v roce 2014, konaná dne 20. srpna, se zabývala
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí obdržení registračního listu akce Snížení energetické

náročnosti ZŠ Donín v Hrádku nad Nisou a vydání rozhodnutí o poskyt-
nutí podpory na spolufinancování výše uvedeného projektu v rámci
Operačního programu Životní prostředí 

— vzala na vědomí obdržení registračního listu akce Snížení energetické
náročnosti ZŠ T. G. M. v Hrádku nad Nisou a vydání rozhodnutí 
o poskytnutí podpory na spolufinancování výše uvedeného projektu
v rámci Operačního programu Životní prostředí

— vzala na vědomí obdržení registrace akce Obnova mostu v ul. Na Hrázi
z programu Ministerstva dopravy – Obnova místních komunikací po
povodních (květen/červen 2013) v celkové výši požadované dotace 
3 096 360 Kč

— schválila návrh smlouvy o vedení kroniky města Hrádek nad Nisou pro
rok 2014 

— schválila vítězného uchazeče na veřejnou zakázku zadanou ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení Zkvalitnění nakládání s bioodpady
města Hrádku nad Nisou, firmu Unikont Group, s. r. o., Praha 10, za
celkovou cenu 3 089 130 Kč vč. DPH

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce pro akci Rekonstrukce střechy Tovární 225,
Hrádek n. N.

— schválila likvidaci drážní vlečky na p. p. č. 1 766/3 v k. ú.Hrádek nad 
Nisou, žadatelem je firma Kortan, spol. s r. o., za podmínek, že 
odstranění stavby – vlečky – provede na své náklady nejpozději do 
30 dnů od zahájení stavby a pozemek uvede do pochůzného a po-
jízdného stavu v témže termínu

— schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 8. 2013, je-
 jímž předmětem je realizace stavby Snížení energetické náročnosti 
ZŠ T. G. M. v Hrádku nad Nisou firmou Metrostav, a. s., kterým 
prodlužuje termín plnění zakázky z 27. 8. 2014 do 30. 9. 2014, pouze
za podmínky, že objednateli budou předány vnitřní prostory budovy
k užívání

— schválila vypsání výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku 
zadanou v otevřeném řízení pro výběr zhotovitele akce Revitalizace
městských parků: Zlatá výšina, Donín, Horní sídliště 

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu 2. kategorie pro výběr zhotovitele akce Revitalizace alejí v Hrádku
nad Nisou, ulice Lidická a Hartavská 

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu pro výběr zhotovitele akce Rekonstrukce rybníku ve Václavicích

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu pro výběr zhotovitele akce Rekonstrukce parku před ZŠ Lidická 
v Hrádku nad Nisou

— rozhodla o vyřazení uchazeče firmy STRABAG, a. s., z veřejné zakázky
na akci Obnova odvodňovacího příkopu z důvodu nedodržení pod-
mín ky nepřekročení předpokládané maximální hodnoty zakázky 
a rozhodla o zrušení uvedeného zadávacího řízení. Schválila opa kování
zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova odvod -
ňovacího příkopu II s upravenými podmínkami zadávací dokumen-
tace. 

1166..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
16. schůze rady města v roce 2014, konaná dne 3. září, se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila nepoužití směrnice RM č. 2/2007 pro výběr dodavatele vlaj-

kových stožárů a vzala na vědomí jednoduché poptání tří dodavatelů.
Schválila k realizaci nabídku firmy Vlajky.EU, s. r. o., Praha 6 na 
dodávku 22 ks stožárů Super Plus v celkové hodnotě 116 462,50 Kč
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— vzala na vědomí obdržení registračního listu akce Snížení energetické
náročnosti budovy Sokolovny v Hrádku nad Nisou v rámci Operačního
programu Životní prostředí (OPŽP) 

— schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci pod názvem Snížení
energ. náročnosti ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou ze dne 16. 7. 2014 
s firmou SAVA, spol. s r. o., Semily, předmětem dodatku je úprava 
termínu dokončení díla, a to do 22. 9. 2014

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu na výběr dodavatele akce Rekonstrukce a optimalizace veřejného
osvětlení Hrádek n. N. – I. etapa s využitím metody EPC

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu 2. kategorie pro výběr zhotovitele projektové dokumentace pro
stavební povolení, prováděcí dokumentace pro realizaci stavby včetně
dokumentace pro výběrové řízení a zajištění autorského dozoru v prů-
běhu realizace akce Snížení energetické náročnosti ZŠ T. G. M. v Hrádku
nad Nisou – instalace plynových absorpčních tepelných čerpadel
země/voda 

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsa-
hu Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín v Hrádku nad Nisou, jejímž
předmětem je výběr zhotovitele projektové dokumentace pro stavební
povolení, prováděcí dokumentace pro realizaci stavby včetně doku-
mentace pro výběrové řízení a zajištění autorského dozoru v průběhu
realizace akce

— schválila vícepráce od firmy HEDERA – zahradnické práce, Ing. Petr 
Komínek, Roztoky, které vznikly v rámci akce Zpřístupnění mokřadu 
u Kristýny (doplnění zábradlí na vyhlídce, úprava štěrkových cest) za
celkovou cenu 50 916,80 Kč včetně DPH

— schválila použití finančních prostředků do výše max. 42 350 Kč vč. 
DPH na reklamní propagaci prodeje průmyslové zóny v Hrádku nad
Nisou – NISA3Point prostřednictvím firmy Realing, s. r. o., za podmínky,
že odsouhlasení dílčího provedení propagace až do maximální výše
uvedené ceny bude předem schváleno starostou města, např. elektro-
nickou komunikací, a následně dojde ze strany firmy k fakturaci.

1100..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
10. mimořádná schůze rady města v roce 2014, konaná dne 27. srpna, se
zabývala těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí obdržení registračního listu akce Rekonstrukce parku

před ZŠ v Hrádku nad Nisou v rámci Operačního programu Životní
prostředí.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
77..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
7. zasedání zastupitelstva města v roce 2014, konané dne 27. srpna, se
zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na akci Bez-

bariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou – hygienické
zařízení ve výši 191 500 Kč 

— vzalo na vědomí výroční zprávu a závěrečný účet mikroregionu Hrá-
decko-Chrastavsko za rok 2013

— souhlasilo se zapojením Základní školy Lidická, Základní školy T. G. Ma-
saryka a Základní školy Donín, jejichž zřizovatelem je město Hrádek
nad Nisou, do projektu ICT do výuky krok za krokem

— souhlasilo se zapojením Základní školy praktické, základní školy 
speciální a mateřské školy, Hrádek nad Nisou – Loučná, příspěvkové
organizace, do projektu Vzdělávání dotykem. 

11..  mmiimmoořřááddnnéé  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
1. mimořádné zasedání zastupitelstva města v roce 2014, konané dne 
9. července, se zabývalo těmito záležitostmi:
— vzalo na vědomí zápis Správní rady Fondu rozvoje města (dále jen

FRM). Vzalo na vědomí stav účtu FRM ke dni 30. 5. 2014 ve výši 
9 769 893,92 Kč. Schválilo poskytnutí prostředků z účtu FRM ve výši
235 000 Kč na realizaci překládky optického kabelu O2 Czech Repu-
blic, a. s., v lokalitě Zlatá výšina v Hrádku nad Nisou do komunikace 
p. p. č. k. 1 784/1 v k. ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města. Schvá-
lilo poskytnutí prostředků z účtu FRM ve výši 2 500 000 Kč na krytí 
zakázky Lidový dům – oprava fasády, výměna oken a rekonstrukce vy-
tápění.

— schválilo poskytnutí prostředků z účtu FRM ve výši 2 000 000 Kč na
krytí zakázky Sokolovna, rekonstrukce podlahy se zateplením podlahy,
vyznačením hřišť a obložením stěn v Hrádku nad Nisou

— vzalo na vědomí zápis Správní rady Fondu rozvoje Václavic a Uhelné
(dále jen FRVU). Vzalo na vědomí stav účtu ke dni 30. 6. 2014 ve výši
463 834,67 Kč. Schválilo poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč z účtu
FRVU na ČOV pro stávající rodinný dům na st. p. č. 353. 

— schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 3 000 Kč z účtu veřejné sbírky
Město Hrádek nad Nisou pomáhá městům a obcím postiženým 
povodní 2013 obci Vrané nad Vltavou. Schválilo zrušení účtu veřejné
sbírky po jejím ukončení.

— schválilo přijetí příspěvku ve výši 200 000 Kč od Ministerstva kultury
ČR na obnovu nemovité kulturní památky – domu č. p. 124 Beseda 
v městské památkové zóně Hrádek nad Nisou

— schválilo přijetí dotace na projekt Přírodní dětská hřiště u mateřských
škol v Hrádku nad Nisou. 

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

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

ddaattuumm  nnáálleezzuu ppooppiiss
16. 12. 2013 Jízdní kolo – zn. Harrier –Jaguar
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 evidu-
je v období od 1. 1. 2014 do dnešního dne níže uvedené nalezené věci:

ddaattuumm  nnáálleezzuu ppooppiiss
13. 1. 2014 Klíče – 2 ks na kroužku s modrým přívěskem 
21. 1. 2014 Rodný list – Kateřina Machková
23. 1. 2014 Jízdní kolo – zn. nezjištěna
24. 1. 2014 Klíče – 2 ks na kroužku
16. 2. 2014 Horské kolo – zn. Author San Francisco
19. 2. 2014 Náušnice s kamínkem (1 ks)
24. 2. 2014 Jízdní kolo – zn. Olpran Phantom, červené
18. 3. 2014 Jízdní kolo – zn. Liberta
22. 4. 2014 Dámské jízdní kolo – zn. Falke, fialové
26. 5. 2014 Pánské jízdní kolo – zn. Favorit
3. 6. 2014 Klíč – 1 ks – samotný
4. 6. 2014 Klíč – 1 ks – na řetízku
9. 6. 2014 Jízdní kolo – zn. Lincoln, fialové
12. 6. 2014 Jízdní kolo – zn. Phoenix, modré
11. 7. 2014 Jízdní kolo – zn. Amulet Europe, vínové
15. 7. 2014 Glukometr
18. 7. 2014 Klíče – 3 ks – žlutozelené značení
6. 8. 2014 Horské kolo – zn. New Yorker (s rámem)
26. 8. 2014 Finanční hotovost
26. 8. 2014 Klíče – 2 ks v kožené kapsičce
27. 8. 2014 Mobilní telefony – 3 ks, nefunkční
27. 8. 2014 Klíče – svazek 8 ks, oranžový mincovník
29. 8. 2014 Mobilní telefon – Sony Xperia, nefunkční

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.
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Pokračování ze strany 1
První přijde na řadu park před školou. Dojde zde k ošetření stávajících
stromů. Navržena je nová písčitá cesta s lavičkami a odpadkovým košem
a stejně jako v městském parku přibudou keřové záhony s desítkami keřů
v mnoha druzích. V části obvodu parku bude nízký živý plot. Pod dět-
 s kým hřištěm bude obnoven povrch. Založen bude nový trávník.

Největší zásah čeká park na Zlaté výšině. Většina dřevin je ve špatném
stavu, často zasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí. Je zde
proto navržena rozsáhlá obnova zeleně, nahrazení především vzrostlých
javorů, zeravů a smrků novými dřevinami. Navrženy jsou alejové stromy,
které mají omezený vzrůst, díky čemuž se nebude za několik let opako-
vat stávající situace. Přibude nová cesta a keřové záhony, obnoveno bude
dětské hřiště.

Na Liberecké ulici se úpravy dotknou plochy u tzv. Ruské vily a zeleně
u garáží. I zde je navrženo nezbytné kácení přerostlých stromů, zdra-
votní řez zbývajících a nová výsadba. Rekonstruovány budou trávníky,
přibudou keře. Nové cesty doplní mobiliář v podobě laviček a odpadko-
vých košů.

Proměna čeká park v Doníně u autobusové zastávky. Jeho vzhled má
oživit především ve středu parku umístěný suchý poldr zasypaný 
jemnými kameny a osázený travinami a koniferami. Dva vzrostlé stromy
budou nahrazeny novou výsadbou kvetoucích dřevin po obvodu parku.

Střední úroveň budou tvořit kvetoucí keře. Rovněž v tomto parku bude
založen nový trávník. Vít Štrupl

T˘den knihoven
66..––1100..  řřííjjnnaa

RReeggiissttrraaccee  nnoovvýýcchh  ččtteennáářřůů  zzddaarrmmaa

AAmmnneessttiiee  pprroo  nneeppoořřááddnnéé  ččtteennáářřee

Noví pomocníci pro údrÏbu
mûsta

Do výbavy, která se využívá při údržbě vzhledu města, přibudou dvě
nová auta. Jedním bude malý nákladní vůz, druhým rovněž malé zame-
tací auto. Na obě vozidla se městu podařilo získat dotaci, takže na jejich
pořízení ušetří nemalé peníze.

Stávající multikára už přesluhuje. Během podzimu ji nahradí víceúče-
lové vozidlo Multicar s nosičem kontejnerů a štěpkovačem. Kromě čas-
tých oprav odpadne namáhavá práce s nakládáním do výšky. Nový 
Multicar bude vybaven víceúčelovým nosičem kontejnerů, které půjdou
nejen sklápět, ale hlavně spustit na zem a naložené poté vytáhnout na
auto. Primárně bude sloužit ke svozu posekané trávy, ořezaných větví 
a podobně.

Malý zametací vůz bude sloužit pro úklid chodníků, in-line stezek 
a krajnic. Oba vozy bude obsluhovat zaměstnanec vytipovaný úřadem
práce.

Pomoc pro stavebníky
Pokud nemáte vlastní zkušenosti se stavbou, jistě znáte někoho, kdo je
má. Shoda panuje v tom, že neskutečný úřední kolotoč, který se před
vlastní stavbou odehrává, některé vede až k myšlence, zda není lepší
bydlet v zemljance.

Pro alespoň částečné usnadnění město Hrádek nad Nisou podpořilo
nasazení služby e-UtilityReport, která umožňuje hromadné vytvoření žá-
dostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům
inženýrských sítí, kterých je nyní 15, systém vygeneruje žádost a vybra-
ným správcům rovnou elektronicky odešle. Tuto elektronickou žádost
nyní akceptuje 8 správců. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou
a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.

Služba je zdarma dostupná z webových stránek našeho města v sekci
stavebního úřadu. Díky této službě můžete od nynějška získat všechna
vyjádření v klidu z domova od počítače. Celé zadání netrvá déle než 
15 minut. Ve srovnání s objížděním organizací je to opravdu velká
úspora času i energie.

Mûsto získalo podporu pro obnovu dal‰ích parãíkÛ

Cestující pfii ãekání na autobus
ochrání zástûna

Po letech volání lidí, kteří využívají k dopravě autobus, byla pod termi-
nálem vybudována zástěna. Prolukou mezi budovami železničního 
nádraží se rád proháněl vítr a delší čekání bylo pro cestující opravdu 
nepříjemné. Nová zástěna s kovovou konstrukcí a dřevěnými výplněmi
problém vyřešila.



59. ãíslo, 
záfií 2014

Obyvatelé DPS se letos koneãnû
ohfiejí

V domě s pečovatelskou službou v Nádražní ulici se zvýší komfort byd-
lení. Sice se od konce září asi na dva měsíce budou muset jeho obyva-
telé obrnit trpělivostí, ale v zimě by jim už neměla být zima.

Město díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí připra-
vilo výměnu oken, zateplení prostoru chodeb a hlavně změnu vytápění.
Místo elektrických panelů, které se v zimě v denních hodinách několikrát
vypínaly, bude v celém objektu nově ústřední topení s ohřevem vody 
tepelným čerpadlem.

Starosta města Josef Horinka spolu se zástupci stavební firmy sezná-
mil s průběhem prací obyvatele domu a požádal je o trpělivost. Práce
jsou naplánovány tak, aby život v bytech byl narušen minimálně, ale
s hlukem a zvýšenou prašností je potřeba zhruba do konce listopadu 
počítat.

Lidov˘ dÛm dostane pÛvodní
vzhled

Dalším objektem, který prochází postupnou rekonstrukcí, je Lidový
dům. V loňském roce byla opravena střecha, letos přijde na řadu topení,
okna a fasáda.

Člověk nemusí být zrovna pamětník, aby si vybavil dřívější vzhled
vjezdu do města od Žitavy. Stánky obestavěné okolo stromů, zarostlý
park. Park dostal nynější podobu v roce 2009. Nyní přichází na řadu 
samotný objekt Lidového domu. Rekonstrukcí prochází vytápění v městs -
kých bytech. Stávající gamaty jsou nahrazovány bytovými plynovými
kotli a ústředním topením. Ještě na podzim budou vyměněna okna 
a dveře. Budou plastová, ale v původním členění, které na první pohled
nepozmění vzhled stavby.

Původní členění bude mít i opravená fasáda, která přijde na řadu
v prvním pololetí příštího roku.

Lidový dům byl postaven v roce 1933 jako „spolkový dům“ hlavně pro
českou menšinu.

Obě etapy rekonstrukce budou hrazeny z městského rozpočtu. 
Vyjdou na bezmála 2,7 milionu korun. Vít Štrupl

Rybník na kraji Václavic se
opût naplní vodou

Při vjezdu do Václavic ve směru od Chrastavy se po levé straně silnice 
nachází zbytky někdejšího rybníka. Hráz je protržená a rybník prázdný.
Je přitom zajímavým krajinným prvkem a v omezené míře dokáže zpo-
malit nástup velké vody ve Václavickém potoce.

V dalších měsících bude nádrž rekonstruována. Dojde k obnově 
hráze – výměně výpustního zařízení, doplnění bezpečnostního přelivu 
a dosypání poškozených částí. Návodní část bude opevněna lomovým
kamenem. Celá nádrž bude následně vyčištěna.

Zajímavostí bude část vodní plochy určená obojživelníkům. Ta bude
od zbývající vodní plochy oddělena dřevěnou palisádou, za kterou se
nedostanou ryby, požírající vajíčka a larvy obojživelníků.

Také v tomto případě bylo město úspěšným žadatelem o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí. Vít Štrupl

Zahrady u ‰kolek v nové 
podobû

V průběhu letošních prázdnin se intenzívně pracovalo na zahradách 
u čtyř mateřských škol: ve Václavicích, na Oldřichovské, v Doníně 
a v Loučné. Přibyly terénní vlny, pěšiny, herní prvky z přírodních mate-
riálů a zeleň v podobě jeřábů, javorů, okrasných třešní, hlohu, dřínu,
lísky a jasmínu.

Kromě posledně zmiňované zahrady v Loučné, na kterou přispěla
sponzorskými penězi společnost KSM Castings CZ, byly ostatní zahrady
revitalizovány z dotace Operačního programu Životní prostředí.
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OkamÏiky z mûstsk˘ch slavností

V sobotu dostali hrádečtí hasiči nové auto. Devítimístný mercedes nahradí
vysloužilý mikrobus.

Na náměstí byly po vernisáži výstavy připraveny tři sudy s pivy z Trojzemí. 
Tehdy také letošní slavnosti poprvé zkropil déšť. Přeháněk ale naštěstí oproti
předpovědi nebylo o víkendu mnoho, takže návštěvníci si mohli nerušeně 

užívat pohodový víkend.

Tři dámy a tři smyčcové nástroje. String Ladies předvedly směs klasických i
moderních skladeb v netradičním pojetí.

Posledním hostem letošních slavností byla legenda československé populární
hudby Vašo Patejdl. Zaplněné náměstí si užívalo hity, které vznikaly 

od osmdesátých let po současnost.



79. ãíslo, 
záfií 2014

Hrádecké slavnosti a Bartolomějská pouť byly tradičně zahájeny v pátek
v Chrámu Pokoje. Do prostor husitského kostela se vrátila výstava 

amatérských výtvarníků Hrádecký štětec, kterou zde připravilo sdružení 
Ostrov života. Část vystavených děl byla prodejná a laskaví autoři 

věnovali výtěžek z jejich prodeje sdružení. Díky nim a štědrosti návštěvníků, 
kteří přispívali do pokladničky u vchodu, putuje na pomoc potřebným 

částka 10 261 Kč.

Velká show proběhla na parkovišti u náměstí. Své kousky předváděli kluci 
na horských a trialových kolech, premiéru před diváky si odbyli hrádečtí mladíci 

na trialových koloběžkách. Hlavní hvězdou byl mistr světa v trialu 
na jednokolce Márk Fabián z Maďarska.

V neděli patřilo náměstí hrádeckým Vobutým, Starým známým a prezentaci 
kickboxu a sebeobrany v podání Bicoma Fight Centra Hrádek n. N. 

a Krav Maga Liberec. Vrcholem sobotního večera byl ohňostroj nad hrádeckým náměstím.

Zatímco se u hasičské zbrojnice vařil guláš, v prostoru Azylu hasiči předváděli, 
jak to chodí u dopravní nehody. Diváci dostali ukázku i s komentářem. 

Efektní byl závěr, ve kterém hasiči předvedli hašení hořícího vozu.



8

Druhý víkend v září v Hrádku tradičně patří Dožínkám. Také bývá pravid-
lem, že počasí bývá pozdně letní. Letošní vyloženě podzimní týden před
Dožínkami ale donutil pořadatele na poslední chvíli přesunout vše z pod-
máčené Hasičské louky na Horní náměstí. Počasí se ale nakonec umou-
dřilo, a tak bylo na menším prostoru náměstí docela plno.

Zemědělský podnik Agro Chomutice opět připravil soutěž v pití mlé -
ka. Na náměstí také přivezl alespoň dva z připravených strojů, které byly
atrakcí zvláště pro děti. Ty se už od dopoledne mohly zabavit při dožín-
ko vém Ekodni, který připravila Společnost pro Lužické hory. Domů si z dí  -
len odnesly spoustu výrobků a dárků. 

Poděkování patří také hrádeckým chovatelům a rybářům, kteří se na
Dožínkách pravidelně představují.

Tradiční výrobu másla předváděli Hyškovi z Bílého Kostela, své umění
ukázal mistr kovářský a tradičně vyráběné výrobky ze dřeva přivezl jejich
výrobce z Tanvaldu. 

Na pódiu se tentokrát vystřídala pestrá směsice žánrů od dechovky
přes cimbálovku, blues až po osvědčené písně Waldemara Matušky
v podání Waldových Matušek.

DoÏínky na prahu podzimu



99. ãíslo, 
záfií 2014

Dolní Suchá je část Hrádku s největší rozlohou. Přesto na jejím území
mnoho drobných památek není. V minulosti bývaly tři, do dnešních dnů
zůstala jediná. Z křížku stojícího u cesty asi 100 metrů pod novou

farmou v horní části obce zůstala jen pískovcová část. I ta byla díky
„péči“ nenechavců v minulých desetiletích značně poškozená. V její
těsné blízkosti vyrostla bříza, jejíž kořeny už ohrožovaly i stabilitu křížku.

Při posledních poutích se vždy v neděli představuje jedna nově opra-
vená památka. Město se tímto způsobem stará o zachování fenoménu
české krajiny, kterým drobné památky bezesporu jsou. Křížek na Suché
byl již devátou takovou památkou.

Před poutní mší svatou v neděli 24. srpna opravené památce požeh -
nal hrádecký farář Radek Vašinek. Křížek byl v průběhu prázdnin přesu-
nut na nové místo u silnice, usazen na nové základy, všechny chybějící
pískovcové části byly doplněny, obnoven byl i německý text. Stejně jako
v předchozích případech byl do koruny upevněn nový kříž z kompozitu,
který snad nebude přitahovat nenechavce. 

Kříž postavil naproti hospodě, která už také dávno nestojí, Josef 
Wohlmann se svojí manželkou Marií Annou a za přičinění dalšího příbu-
z ného, Franze Strobacha, v roce 1865.

Dal‰í opravenou památkou je kfiíÏek na Suché

Novou knihu o Hrádku doprovodí
nová v˘stava

Výstava Příběhy starých pohlednic se otevře v Bráně Trojzemí už v úterý
23. září. Výstava, kde hlavní roli hrají staré pohlednice, proběhne
v Hrádku již popáté. Vždy si najde vděčné diváky, kteří s chutí debatují
o minulé podobě města a pozorují, jak se měnil vzhled ulic a náměstí.
Letos budou mít návštěvníci výstavy o důvod víc ke vzpomínkám. Od
úterý se totiž začne v infocentru prodávat nová kniha Od Lužických hor
k Lužické Nise.

Nová výstava rovněž představí desítky starých pohlednic a fotografií,
některé vůbec poprvé. U řady záběrů ale bude doplněna o příběhy,
které se k pohlednicím váží. Příběhy vyprávěli pamětníci při setkání nad
starými fotografiemi, které proběhlo už v květnu. A část příběhů bude
převzata z nové knihy, která právě spatřila světlo světa. První čtení z ní
se odehraje právě při vernisáži výstavy.

Autorem knihy, věnované příběhům a fejetonům z Hrádku nad Nisou,
je Egon Wiener. V knize čtenář najde řadu barevných reprodukcí hrá-
deckých pohlednic a mnoho příběhů, psaných se zanícením autora,
který má k Hrádku niterný vztah. Ostatně ti, kteří znají předchozí knihy
Egona Wienera, vědí, jak dobře se čtou.

Přijměte pozvání na výstavu, která potrvá od 23. září do 23. listopadu.
Pokud se chcete setkat s autorem, případně si nechat novou knihu na
místě podepsat, přijďte už na vernisáž, která začne v 17 hodin. Součástí
vernisáže výstavy bude také čtení z nové knihy.

Hned na místě můžete výstavu vylepšit. Pokud k některé pohlednici
budete mít svůj příběh, do výstavy jej přidáme.
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Bike Babí léto potvrdil své
místo v Hrádku

Pláž rekreačního areálu Kristýna letos podruhé poskytla výborné 
zázemí pro 13. ročník tradičního bike marathonu Bike Babí léto. Pro 
bikery byly připraveny zcela nové trasy na 50 a 80 kilometrů, vedoucí
skrze Lužické hory, Ještědský hřeben a dosud opomíjený Janovický les.
Kratší 50kilometrová trasa nabízela převýšení 1 471m, delší 80 kilome-
trová dokonce 2 730 m. Ani jedna z tras tedy nebyla zadarmo. Zvlášť
když po obědě začalo pršet a v lese díky tomu bylo najednou kluzko. Pro
děti byl připraven závod v okolí pláže a lesíku u jezera Kristýna. 

Start závodu byl v letošním roce přesunut z náměstí na pláž v areálu
Kristýna. Na krátké trase dominoval s přehledem Daniel Valášek a na
dlouhé vítěz závodu z roku 2008, Jan Matoušek. V ženské kategorii 
jednoznačně zvítězila na dlouhé trase Polka Michalina Zielkowska ve 
výborném čase 3:52:03,63 hodin.

Hojná byla účast závodníků z Německa i Polska. Přestěhování závodu
do Hrádku mělo ještě další pozitivum: na startu se sešlo bezmála 20 cy-
klis tů z Hrádku nad Nisou, někteří si pak zazávodili poprvé v životě. 
Letos se závodu zúčastnilo o polovinu více cyklistů než vloni, a tak 
věříme, že se závod v Hrádku definitivně zabydlí.

Mladí cyklisté zmûfiili své
síly na Krist˘nû

Pro někoho je závod horských kol na Kristýně vůbec prvním závodem
v životě. Řada malých cyklistů si poprvé vyzkouší nejen své fyzické síly,
ale i svoji odvahu a vůli. Tak tomu bylo i letos 12. září při závodech po-
řá daných Bránou Trojzemí ve spolupráci s hrádeckými školami.

Trať není úplně jednoduchá, zvláště pod lanovým parkem je potřeba
se zbavit strachu z krátkého, ale prudkého sjezdu a následného výjezdu.
Letos se navíc přidalo nevlídné počasí, které místy závod zpestřilo o klou-
 začku. Závod se ale i tak obešel bez úrazů a 60 jeho účastníků jej šťastně
absolvovalo. 

Poděkování pořadatelů patří učitelům ze ZŠ T. G. Masaryka a ze 
ZŠ Lidická a deváťákům ze ZŠ T. G. Masaryka, kteří vzorně zvládli 
pořadatelskou službu.

VVííttěězzoovvéé  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  kkaatteeggoorriiíí::
Žáci 4. a 5. tříd: Ondřej Čermák
Žákyně 4. a 5. tříd: Jůlie Hadíková
Žáci 6. a 7. tříd: Vladimír Souček
Žákyně 6. a 7. tříd: Valerie Walterová
Žáci 8. a 9. tříd: Daniel Bobvoš
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Hrádecký Auto Enge triatlon si za pět let od svého obnovení získal řadu
příznivců. Každým rokem nabízí něco nového, pořadatelé nepřestávají
závod vylepšovat a závodníci se do Hrádku rádi vracejí. Tak tomu bylo 
i letos, kdy byl při šestém ročníku opět posunut celkový počet startujících
směrem vzhůru. Ve všech kategoriích dohromady startovalo 320 závod-
níků, z toho v nejprestižnějších jednotlivcích přes 150. K tomu je potřeba
připočítat 20 štafet. 

Závod se letos trochu změnil. Při plavání, které je první disciplínou 
triatlonu, závodníci startovali u loděnice a plavali na severní pláž. 
Osmnáctikilometrový okruh pro horská kola vedl opět kolem České
brány, kolem Pekařova kříže a pokračoval na Horní a Dolní Sedlo. Běžci
si na čtyřkilometrové trase poprvé užili více terénu. Trať využila zcela
nové povalové chodníčky vedoucí mokřady u Trojmezí. 

Závod začínají brát vážně i diváci, kterých bývá rok od roku více. 
Desítky lidí v okolí startu, cíle i depa povzbuzují, což závodníci vítají. 
Triatlon je zkrátka nejen sportem pro nadšené závodníky, ale je to i zají-
mavá podívaná. 

Hrádecký triatlon je navíc sestaven tak, aby se jej mohli zúčastnit
vedle zkušených sportovců i začátečníci. Pravidelně se několik závodníků

přiznává, že na Kristýně se na start triatlonu postavili úplně poprvé.
Stejně tomu bylo i letos, někteří dokonce byli z Hrádku. Nejvíce závod-
níků v celkem 5 štafetách letos přihlásila společnost KSM Castings CZ.
Jedna z těchto štafet dokonce vybojovala první místo.

Mezi muži byl nejrychlejší Ondřej Petr z týmu Cyklorenova Cvikov,
mezi ženami Kateřina Loubková z Eleven-Rubena Test Teamu.

Součástí Auto Enge Triatlonu jsou i dětské závody. S mobilní půjčov-
nou kol a přileb přijíždí pravidelně Tomáš Slavata. Ten navíc na závěr
v tombole losuje pro jednoho z účastníků v dětských kategoriích horské
kolo. I letos zůstalo v Hrádku nad Nisou a pořadatelé věří, že pro výher -
ce bude další motivací a u sportu zůstane.

Vít Štrupl

Triatlon pfiilákal pfies tfii stovky závodníkÛ

MMeeddiiáállnníí  ppaarrttnneeřřii::
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Životní výročí

Občanům, kteří v měsících červenci a srpnu 2014

oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Drahomíra Poupová, Božena Hrubešová
80 let Ing. František Tichý, Marie Valdmannová
81 let Josef Klesal
82 let Arthur Maryška, Jaroslava Etrychová
83 let Helmut Peuker, Josef Vaverka,

Liduška Dušková, Júlia Brtková
84 let Anna Martincová, Marie Skalická
85 let Miloš Viehmann, Drahomíra Jeřalová,

Ludmila Hofmanová, Anna Nýdrlová
87 let Josef Jiránek, Vlasta Šrajerová
89 let Jiřina Kalfeřtová
90 let Josef Kordík, Margit Řežábová
97 let Marie Jermanová

Dne 16. 8. 2014 oslavili v obřadní síni radnice manželé
Antonín a Soňa Procházkovi 60 let společného života –

diamantovou svatbu.

Marie Zimová, matrikářka

Prázdniny s Machem
a ·ebestovou

Škola skončila, začaly prázdniny a na ty se sedm Machů a třináct Šebes-
tových pochopitelně těšilo. Nejelo se do Bibione ani k babičce, ale do
Maxova u Sloupu v Čechách. A co všechno se dětem přihodilo? Koupaly
se v bazénu, soutěžily, hrály divadlo a předváděly scénky, lepily prázd-
ninový dopravní prostředek, skládaly sluchátko nebo třeba papírovou
kost. V lese pak ze šišek stavěly obrázky a sbíraly přírodniny, aby z nich
na chatě mohly slepit pravěkou jeskyni. A že se to všem opravdu vyda-
řilo! Večer děti navštívily Lesní divadlo, tancovaly na strašidelné disko-
téce a prošly stezkou odvahy. Ve sklárně v Lindavě si každý vyfoukl 
svoji vlastní vázičku a navlékl korálky, náramek nebo náušnice. Zkrátka 
a dobře, prázdniny s Machem a Šebestovou byly i díky hezkému počasí
plné veselých příběhů.

Petra, Jana a Jarča, DDM Drak

Taneãní soustfiedûní se 
skupinou Mix Dance

Taneční soustředění skupiny Mix Dance se letos uskutečnilo v Hrádku
nad Nisou. Děvčata se zabydlela v Domě dětí a mládeže Drak, kam 
dorazila v neděli v podvečer. Trénovat chodila do tělocvičny ZŠ T. G. 
Masaryka, dvakrát denně po dvou hodinách, měla k dispozici i zrcadla.
Tréninky začaly v pondělí dopoledne a pátečním dopolednem také
skončily. Během týdne mimo tančení děvčata rozvíjela tvořivou činnost.
I náš letní taneční týden zasáhl hit „gumičkování“. Gumičkovalo se, kde
se dalo a kdy se dalo. Večer se jídelna domu proměnila v tvořivou dílnu,
kde si děvčata zdobila trička a látkové tašky pomocí savové techniky 
a třpytivých kontur. Jako ukolébavku na dobrou noc se pouštěly nejrůz -
nější taneční filmy. V nabitém programu jsme stihly i krátkou projížďku
na kole. Poslední večer soustředění patřil bowlingu. Někteří si ho vyzkou-
šeli poprvé. Nesměla chybět ani výborná večeře. V pátek po posledních
zkouškách choreografie se děvčata sbalila a vyrazila ke svým domovům.
Výsledek celotýdenní práce jste mohli spatřit v sobotním programu Hrá-
deckých slavností. Po povedeném vystoupení se celá parta vydala na
pouť užít si největší akci letních prázdnin u nás v Hrádku nad Nisou.

Barbora Brýdová
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Tak jako každý rok, i letos pořádaly Hrádecké mažoretky letní soustředě -
ní, kterého se zúčastnilo 35 děvčat nejen z Hrádku nad Nisou a přilehlých
obcí, ale také z Chotyně, Chrastavy, Liberce a Jablonce nad Nisou. Již 
třetím rokem se konalo v malebném prostředí Sloupu v Čechách, a to
v areálu přímo pod skalním hradem. 

Všechny skupiny zde pracovaly na vytváření choreografií pro následu -
jící sezonu a velice dobře si vedla i děvčata, která s mažoretkami teprve
začínají a hůlku držela v ruce téměř poprvé. Na konci týdne už nebylo
znát, která to byla. Přestože cvičení zabíralo většinu dne, stihly i spoustu
jiných aktivit jako koupaliště, svézt se na koních, podívat se na hrad 
a výlet do sklárny „A je to“ v Lindavě. Když zbyl nějaký čas, tak si něco
vyrobily a tancovaly, soutěžily a také se připravovaly na soutěž v sólu 
a duu, která byla vrcholem celého soustředění. 

Všem zúčastněným děkujeme za příjemnou atmosféru a velký dík 
patří především vedoucím, které se o děvčata celý týden staraly, Pavle,
Veronice, Denise a Lucce, a těšíme se zase příští rok!

Lenka Palasová

âesk˘ rozhlas Sever –
s vámi a o vás

Denně pro vás chystáme aktuální zprávy z Libereckého kraje, od ranních
5 hodin se starají o mluvené slovo moderátoři Tomáš Beneš a Honza
Žíla, přinášíme vám po ránu čerstvé zprávy každých 30 minut. Po půl
osmé se můžete zapojit do naší pravidelné soutěže. V září hrajeme 
o dalekohledy. Po čtvrt na devět voláme zajímavým lidem – zpěvákům,
hercům, různým organizátorům nevšedních akcí ze severu Čech. Krom
toho nabízíme filmové kalendárium křestních jmen, vždy v 6.10 a v 7.25.
Nalaďte si zpravodajské informační rádio, které vysílá denně na fre-
kvenci 91,3 FM nebo 102,3 FM.

Odpolední vysílání Pohodové odpoledne z Liberce má od září novin -
ky, vysíláme nový seriál Liberecký kraj od A do Z, města, obce z našeho
kraje, zajímavosti a novinky, které přiblíží redaktorka Jaroslava Mannová.
Začínáme vždy od 14 hodin, následují celé dvě hodiny reportáží a pozvá-
nek z kraje pod Ještědem. 

Oblíbené písničky na přání moderuje Míra Tartárek a vysíláme je od
12 do 13 hodin a také od 17 do 18 hodin. Zavolejte si o svou písničku 
a pozdravte své známé po éteru. 

Na slyšenou na vlnách ČRo Sever. 

Vodáck˘ tábor na Otavû
Stejně jako každé prázdniny se koncem července konal vodácký tábor
pořádaný Domem dětí a mládeže Drak. Vodácký tábor, též hovorově na-
zý vaný „vodák“, je výjimečný tím, že je nabízen až do věku devatenácti
let, což u jiných typů táborů nebývá obvyklé.

Základem každého vodáku je výběr řeky – řeka by měla být co nej-
klidnější a s co možná nejmenším počtem jezů, aby ji i nezkušení, noví
vodáci mohli sjet. Letošní rok byla našimi vedoucími, zkušenými vodáky,
vybrána řeka Otava, a to zejména kvůli mizernému stavu vody na jiných
tocích. Naše putování po Otavě začalo poblíž obce Annín uprostřed ma-
lebné šumavské přírody.

První den, ihned po příjezdu do kempu, si každý postavil svůj stan 
a nováčci se začali učit, jak zacházet s pádlem a jak se chovat na lodi. 
Začínající vodáci se stydí a možná i trochu bojí, ale časem si každý
zvykne na vodácký život a zapadne do kolektivu. Pevný kolektiv je jed-
nou z nejsilnějších stránek vodáckých táborů. Všichni společně hrají hry,
pomáhají si se stavbou stanů a nikomu nevadí přiložit pomocnou ruku
v kuchyni, aby se celý tábor včas najedl. Postupem času se kolektiv utu-
žuje, a tak se i nováčci začínají zapojovat a opouštějí tábor velmi neradi.
Totéž platí i o těch starších, „mazácích“, to jsou ti, co vydrželi a kteří se
rádi vracejí.

A ačkoliv nám letos na Otavě několikrát sprchlo, tak jsme si tábor jako
vždy užili a těšíme se na další rok.

Simon Trnka – vodák-mazák

Soustfiedûní Hrádeck˘ch maÏoretek
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