
Mûstskou policii fiídí starosta
Po část minulého volebního období byl řízením městské policie pověřen jeden ze zastupitelů, pan Jan
Krečman. Tato funkce ale nebude obnovena, a tak od listopadových voleb řídí městskou policii starosta
Josef Horinka.

„K pověření došlo v roce 2011. Potřeba tohoto řešení vyplynula z toho, že úsilí Martina Půty a moje
bylo tehdy směřováno hlavně k odstraňování povodňových škod a návratu města a jeho infrastruktury
do času před povodní. Investičním záležitostem jsem se, stejně jako dnes, věnoval především já.
Bývalý starosta Martin Půta věnoval hodně své energie a času dalším oblastem a tématům v řízení
našeho města, v odpoledních hodinách a po večerech navíc přípravě na krajské volby 2012,“ vysvět-
luje starosta města Josef Horinka. Velkou roli v tehdejším rozhodnutí sehrála i neočekávaná krize, do
které se městská policie bohužel dostala. „Přijali jsme nového velitele se zkušenostmi z velkého týmu
liberecké městské policie, od kterého jsme očekávali, že naše městská policie bude pod jeho vedením
fungovat a dostávat ten správný směr. Výsledky se ale tehdy nedostavily,“ dodává Josef Horinka.
Vyústěním tehdejší „krizové“ situace bylo využití ustanovení zákona o obecní policii, který umožňuje
pověřit řízením policie místo starosty některého ze zastupitelů.

„Zásluhou Jana Krečmana se městská policie jednoznačně stabilizovala. Začala fungovat, má stálý
tým strážníků. Za Janem Krečmanem je vidět slušný kus práce. Dnes je ale situace jiná, s odstupem
času, z mého pohledu, není už potřeba řízením městské policie pověřovat některého ze zastupitelů,“
říká Josef Horinka. „Stojí před námi, jak aspoň doufám, relativně klidné čtyři roky další práce ve pro-
spěch města. V některých městech má městská policie svého ředitele, ale ten řídí zpravidla minimálně
několik desítek strážníků. To u nás není potřeba. Myslím, že s velitelkou městské policie Ivou Krňáko-
vou jsme schopni zajistit, aby městská policie byla funkční a plnila jí svěřené úkoly. Po diskuzích jsme
se proto rozhodli funkci pověřeného zastupitele po ustavujícím listopadovém zastupitelstvu neobno-
vovat. Janu Krečmanovi za odvedenou práci patří mé velké poděkování,“ dodává.

Dokončení na straně 2

V prosincovém čísle:
— Nová Multicar
— Nový terénní pracovník
— Průvodce po Oybině
— D.R.A.K. pomáhá v Hrádku
— Advent
— Divadelní soubor Vojan
— Tříkrálová sbírka
— Základní umělecká škola
— Větrníkový den

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 lednového čísla je 20. 12. 2014.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 7. 1. 2015.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
2211..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
21. schůze rady města v roce 2014, konaná dne 19. listopadu, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí na projekt Zkvalitnění nakládání s bioodpady
města Hrádek nad Nisou (malý nakládací vůz) 

— schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
na projekt Snížení energetické náročnosti objektu DPS Nádražní, Hrá-
dek nad Nisou 

— po projednání zřídila pro období 2014–2018 tyto komise rady města:
Komisi sociální a bytovou
Komisi pro občanské záležitosti
Komisi přeshraniční spolupráce
Komisi životního prostředí
Komisi pro dopravu
Komisi pro městskou památkovou zónu
Názvoslovnou komisi

— schválila předloženou nabídku možnosti spolupráce města Hrádek nad
Nisou při akci Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec a schválila poskyt-
nutí finančního příspěvku na výše uvedenou akci v částce 5 000 Kč 
Liberecké sportovní a tělovýchovné organizaci, o. s.

— schválila přijetí dotace na projekt Zařízení cestovního ruchu – rekreač ní
areál Kristýna a pověřila starostu města podpisem smlouvy o financo-
vání projektu z Fondu mikroprojektů Cíl 3 (ČR – Polsko) v euroregionu
Nisa 

— vzala na vědomí předloženou nabídku možnosti prezentace města
Hrádek nad Nisou v publikaci Péťa potřebuje pomoc! a schválila otiš-
tění prezentace města ve formátu 1/6 strany A5 (60 mm x 60 mm) za
celkovou cenu se slevou 6 165 Kč bez DPH 

— pověřila pro volební období 2014–2018 ThMgr. Hedviku Zimmer-
mannovou, Mgr. Jaroslava Poláčka, MUDr. Radomíra Sekvarda, 
Martina Půtu a Mgr. Hanu Prchlíkovou k přijímání prohlášení snou-
benců, že spolu vstupují do manželství. Určila obřadní síň v budově
Městského úřadu Hrádek nad Nisou místem pro konání sňatečných
obřadů. Určila soboty v sudém týdnu v době od 10.00 do 14.00 hodin
jako dobu konání sňatečných obřadů bez správního poplatku. Stano-
vila, že sňatečné obřady nebudou prováděny v neděli a ve dnech stát-
ního svátku.

— jmenovala pro následující funkční období zástupce zřizovatele do 
školských rad takto: do školské rady ZŠ Lidická Radka Horáka, Mgr. La-
dislavu Jurkovou a Mgr. Josefa Horinku, do školské rady ZŠ T. G. Ma-
saryka Miroslava Řezníčka, Pavla Farského a Davida Gottsteina, do 
školské rady ZŠ Donín Petra Dlouhého, do školské rady ZŠ Loučná 
Václava Krejčíka.

— schválila pozici terénního sociálního pracovníka jako záměr zřízení 
pracovní pozice a uložila tajemníkovi městského úřadu ve spolupráci
s odborem sociálně-správním připravit podklady nutné k jeho přijetí,
tzn.: připravit dílčí změnu organizačního řádu a připravit zadání výbě -
rového řízení na dané pracovní místo včetně návrhu konečné pracovní
náplně a odůvodnění přijetí na dobu určitou, t. j. do 31. 12. 2015.

— schválila vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města
— schválila návrh Ceníku a rozvrhu hodin městského kluziště na sezónu

2014/2015 s tím, že městské kluziště bude technologicky zapojeno od
19. 11. 2014 do 28. 2. 2015. Uložila odboru OIaSM zajistit rozdělení 
vyúčtování městského kluziště tak, aby bylo provedeno do 31. 12. 2014,
následně do 10. 3. 2015. 

— vzala na vědomí informaci o proběhlé aukci na plyn na Českomorav-
ské komoditní burze Kladno. Vítězem tendru pro dodávku plynu pro
rok 2015 je Pragoplyn, a. s, Praha za dosaženou cenu kapacitní složky
zemního plynu ve výši 685 Kč/MWh.

— vzala na vědomí návrh koupě souboru nemovitostí č. p. 378, Liberecká,
Hrádek nad Nisou (tzv. ruská vila s pozemky) a uložila odboru investic
a správy majetku zajistit znalecký posudek a následně předložit návrh
do rady města

— schválila odprodej movitého majetku formou zveřejnění na úřední desce
a prodej nejvyšší nabídce metodou obálkového prodeje za minimální

nabídkovou cenu dle znaleckých posudků: 
Škoda Pickup, r. v. 1997 – odhadní cena 5 000 + DPH
Multikára M 2510, r. v. 1989 – odhadní cena 60 000 DPH
Škoda Fabia combi, r. v. 2004 – odhadní cena 35 000 včetně DPH

— schválila umístění zpomalovacího prahu na komunikaci ul. Generála
Svobody v úrovni budovy sokolovny

— schválila umístění rozhledového zrcadla na křižovatku ul. Hartavská –
K Bytovkám a uložila tuto instalaci provést v 1. čtvrtletí 2015

— vzala na vědomí provedení cenového průzkumu trhu k ověření cen 
a schválila nepoužití směrnice č. 2/2007 na pořízení 4 ks notebooků
HP 455 pro radní. Schválila cenovou nabídku společnosti AutoCont CZ,
a. s., Moravská Ostrava za celkovou cenu ve výši 77 730 Kč vč. 21 %
DPH.

1144..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
14. mimořádná schůze rady města v roce 2014, konaná dne 26. listopadu,
se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Snížení energetické 

náročnosti DPS Nádražní v Hrádku nad Nisou ze dne 28. 8. 2014 s fir-
mou Ermont, spol. s r. o., Hlinsko. Předmětem dodatku je specifikace
nepředvídatelných víceprací včetně úpravy o částku 51 429,80 Kč bez
DPH, která bude hrazena z rozpočtové rezervy ceny díla řešené v rámci
smlouvy o dílo. Dále dodatek řeší změnu termínu dokončení díla na
termín dokončení stavby ke dni 18. 12. 2014.

— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Revitalizace alejí
v Hrádku nad Nisou, ulice Lidická a Hartavská II, vítěznému uchazeči
GardEx, s. r. o., Liberec, za celkovou nabídkovou cenu 504 696 Kč vč.
DPH.

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

TTeerrmmíínnyy  sscchhůůzzíí  rraaddyy  mměěssttaa  vv  11..  ppoolloolleettíí  rrookkuu  22001155::

7. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 6. 5., 20. 5., 

3. 6., 17. 6.

TTeerrmmíínnyy  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa  vv  11..  ppoolloolleettíí  rrookkuu  22001155::

28. 1., 25. 2., 25. 3., 22. 4., 27. 5., 24. 6.

Mûstskou policii fiídí starosta
Pokračování ze strany 1
Na městském úřadě v Hrádku nad Nisou se zároveň uskutečnila schůzka
vedení města a hrádecké městské policie s vedením hrádecké služebny
Policie ČR za účasti krajského ředitele Policie ČR Vladislava Husáka, díky
které vzniká nová dohoda o užší spolupráci mezi městskou policií a Policií
ČR v našem městě. Pravděpodobně bude aktualizována i původní do-
hoda o spolupráci. „Vítám nabídku Policie ČR, že pokryje všechny noční
hlídky v týdnu, díky tomu my budeme moci posílit denní hlídky stráž -
níků. Navíc se vrací do hry i společné hlídky, díky kterým lze efektivněji
využívat jak strážníky a policisty, tak materiální vybavení,“ říká Josef Ho-
rinka.



312. ãíslo, 
prosinec 2014

Možná jste ji v ulicích města už viděli. Září novotou, vypadá jako malý
náklaďák a je nástupcem legendárních multikár. Oproti těm původním
narostla velikostí, nosností, univerzálností, spolehlivostí i cenou. 
Město vyšla na 325 tisíc, ale to jen díky dotacím. Její skutečná cena je 
3 089 130 Kč.

Nové vozidlo je univerzálním nosičem schopným pracovat s různým
vybavením. Mimo převážení kontejnerů má naše hrádecká ve výbavě
pro začátek ještě štěpkovač.

Po malém zametacím voze je v krátké době Multicar dalším komunál -
ním vozidlem, které město zařadilo do svého majetku. Tato mechanizace
spolu s dobře fungujícím a stále se rozvíjejícím programem zapojování
pracovníků veřejně prospěšných prací do údržby města přináší 
z dlouhodobého hlediska značné úspory. Rozdíl v nákladech proti nákupu
stejných služeb od komerčních subjektů je markantní.

Kromě častých oprav, které vyžadovala stará multikára, odpadne 
namá havá práce s nakládáním do výšky. Nový Multicar je vybaven 

víceúčelovým nosičem kontejnerů, které jdou nejen sklápět, ale hlavně
spustit na zem a naložené poté vytáhnout zpět na auto. Primárně bude
vozidlo sloužit ke svozu posekané trávy, ořezaných větví a podobně.
Bylo pořízeno v rámci projektu Zkvalitnění nakládání s bioodpady města
Hrádku nad Nisou.

Navrhnûte své kandidáty na 
ocenûní za rok 2014

Vážení spoluobčané, upozorňujeme vás, že můžete zasílat své návrhy na
udělení ocenění městem Hrádek nad Nisou za rok 2014. Ocenění může
být uděleno za výjimečné aktivity, které v loňském roce přinesly pro-
spěch městu a jeho občanům v různých oblastech jejich života. Dalším
oceněním je pak Sportovec roku 2014.

Návrhy mohou podávat občané i spolky či jiné právnické osoby 
na Odboru dotací a kultury, případně v podatelně Městského úřadu 
v Hrádku nad Nisou nebo elektronicky na e-mailovou adresu 
miskova@mu hradek.cz. Termín odevzdání návrhů je 19. leden 2015 do 
12 hodin. 

Návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného kandidáta,
název právnické osoby nebo kolektivu, adresu bydliště nebo sídla na-
vrhovaného kandidáta, obor činnosti, resp. oblast, v níž je udělení ceny
města kandidátu navrhováno, podrobné zdůvodnění nominace a iden-
tifikaci s kontaktem a podpisem navrhovatele.

Z kandidátů bude vybírat rada města.
Ocenění bude předáno při společenském večeru 7. února 2015.

Zateplení ãeká i budovu
‰koly v Donínû

Přímo na ZŠ v Doníně byl při dalším dni starosty prezentován projekt
snížení energetické náročnosti školní budovy. V úvodu seznámil starosta
města přítomné s obsahem a cílem projektu, vedoucí projektant 
Ing. Arch. Milan Zrník poté za zhotovitele, firmu Agora – architektonický
a stavební atelier, s. r. o., představil projektovou dokumentaci pro sta-
vební řízení a pro výběr zhotovitele stavby. Řešení spočívá především 
v zateplení pláště budovy, výměně oken, provádět se budou i hydroizo-
lační práce. 

Budova sice stojí mimo městskou památkovou zónu a není ani jinak
památkově chráněná, přesto ale nepřijde o svou krásu. Dodavatel prací
bude muset zachovat vzhled fasády včetně všech zdobných prvků.

Jedna ze zajímavých informací, která na setkání také zazněla: součástí
projektu je i instalace nových kotlů. V porovnání se současnými bude po
zateplení budovy stačit jejich pouze poloviční výkon.

Celý projekt bude realizován v příštím roce.

Po Novém roce zaãne ve mûstû
pomáhat terénní pracovník

Vyhledávání sociálně vyloučených osob nebo osob, kterým sociální vy-
loučení hrozí, nabízení a zajišťování potřebné sociální pomoci těmto
osobám a pomoc s řešením jejich nepříznivé sociální situace budou
hlavní náplní práce terénního pracovníka, který bude minimálně v roce
2015 zaměstnán městem Hrádek nad Nisou. Město si požádalo o dotaci
na jeho místo. I pokud ale dotaci nezíská, terénní pracovník v příštím
roce bude k dispozici.

V Hrádku nad Nisou v současné době sice nejsou žádné výrazné
problematické lokality jako v jiných městech, přesto město využilo mož-
nosti, která se naskytla. 

Odhadem žije v Hrádku nad Nisou kolem 140 lidí, kteří už jsou sociál -
ně vyloučeni anebo jim sociální vyloučení bezprostředně hrozí. Většina
z nich je zatížena exekucí nebo jsou k ní blízko, mají problém s placením
nájmu a poplatků, jejich děti často absentují ve škole nebo se do ní ne-
připravují. Terénní pracovník bude tyto lidi aktivně vyhledávat a jeho
úkolem bude vést je k řešení jejich potřeb – ať už jde o bydlení, zaměst -
nání, nebo dluhy. Může pomoci s vyřizováním úředních záležitostí, pří-
padně asistovat při jednáních. 

Smyslem této služby je pomoci lidem v začlenění do společnosti či za-
bránění jejich společenskému vylučování, které s sebou často nese řadu
nepříznivých jevů.

Nová Multicar v ulicích 
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Od září funguje v Hrádku nad Nisou poradna, kterou mohou využít
hlavně rodiny nacházející se v obtížné situaci. Kromě terénní pracovnice,
která může pomoci přímo na místě na základě doporučení, je dvakrát
týdně k dispozici i poradna v Bráně Trojzemí. 

Liberecké sdružení D.R.A.K. bylo založeno v roce 2003 lidmi, kteří se
ocitli ve svízelné životní situaci. Narodilo se jim dítě s tělesným postiže-
ním nebo byli nuceni sami zvládat důsledky svého zdravotního handi-
capu. Některé z nich zvládnutí této situace obohatilo o zkušenosti, které
vedly k rozhodnutí pomáhat jiným, kteří řeší podobné nesnáze. Činnost
sdružení je zaměřena na dvě skupiny občanů: děti, mládež a dospělí 
s tělesným postižením a pak pečující matky, otcové, rodiny.

V Hrádku funguje poradenství pro zdravotně znevýhodněné osoby,
poradenství pro seniory v nepříznivé sociální situaci a sociálně aktivi-
zační služba pro rodiny s dětmi. Konkrétně to znamená prevenci před
vyloučením rodin ze společnosti, tedy zajištění jejich informovanosti 
o tom, co mohou a co nemohou, informace, kam se mohou obrátit se
žádostí o pomoc, pomoc s vyplněním žádostí a podobně. 

V Hrádku nad Nisou pracovnice D.R.A.K.u od září nabídla pomoc už
minimálně 15 rodinám. I pomoc se ale musí umět přijmout a ne všichni
jsou toho schopni. Nezřídka se stane, že po prvotním nadšení si spolu-
práci záhy rozmyslí. 

Kromě terénní péče, kdy pracovnice navštěvuje přímo rodiny v jejich
prostředí, je od září v Hrádku nad Nisou zavedena také ambulantní
služba. Tu může navštívit kdokoliv, kdo potřebuje pomoc. Je také posky-
tována zdarma. K dispozici je každou středu od 13 do 16 hodin a každý
čtvrtek od 8.30 do 12.30. Využít ji mohou i již spolupracující rodiny, 
protože v prostorách Brány Trojzemí má pracovnice k dispozici počítač 

s internetem a tiskárnou. Využít „neutrálního pole“ mohou i lidé, kteří
nechtějí z nějakého důvodu absolvovat návštěvu u nich doma, ale rádi
by využili možnosti pomoci. 

Občanské sdružení D.R.A.K. navíc spustilo v září 2013 realizaci projektu
Předávání informací D.R.A.K. Projekt bude realizován do 30. 6. 2015.
Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků sdružení, kteří poskytují 
sociální služby klientům, a na osoby pečující o tyto klienty. 

Skupina pečujících osob, která se skládá z převážné části z maminek
pečujících o postižené děti, se vzdělává jednou měsíčně v prostorách
občanského sdružení. Celkem se jedná o 15 kurzů z oblasti legislativy,
prevence vyhoření a rozvoje dovedností pečujících. V případě vašeho 
zájmu o kurzy pro pečující osoby, prosím, kontaktujte koordinátora 
vzdělávacích aktivit: Ladislav Kořínek (korinek@sdruzenidrak.org), tel.:
602 358 675.

Na začátku prosince byla v Hrádku nad Nisou představena nová kniha
Marka Řeháčka Oybin – Putování po stopách císaře Karla IV. Kniha je 
bohatě doprovázena fotografiemi Jana Pikouse a kresbami Petra Ferdyše
Poldy. A dá se nazvat úplně prvním tištěným průvodcem po tomto kou-
zelném místě. Vyprávění Marka Řeháčka se vztahují nejen k hradu a obci
pod ním, ale také k okolním kopcům a skalám, Zvonkové dráze nebo sta-
rým kupeckým stezkám.

Autory knihy čekal sál Brány Trojzemí zcela zaplněný vděčným publi-
kem. Jak parafrázoval Marek Řeháček slavného klasika: „Naši hrádečáci
nám rozumějí.“ Asi málokdo ze sálu odcházel bez knihy opatřené pod-
pisy a věnováním autorů. A příznivci knih Marka Řeháčka se mohou 
těšit i na příští rok, kdy bude představena třetí kniha věnovaná rozhled-
nám, tentokrát z oblasti Česko-saského Švýcarska.

Pokud jste na besedu nemohli přijít, máte možnost knihu zakoupit 
v informačním centru Brány Trojzemí. Navíc pokud ji koupíte v Hrádku,
oproti běžným knihkupectvím výrazně ušetříte. Před Vánoci pro vás
máme ještě jednu nabídku: pokud zakoupíte knihu o Oybině a knihu
Egona Wienera o Hrádku nad Nisou dohromady, ušetříte dalších 50 Kč.

Tipy na vánoční dárky
KKnniihhyy::
Marek Řeháček: PPuuttoovváánníí  zzaa  ŠŠttěěppáánnkkoouu – 179 Kč
Marek Řeháček: OOyybbiinn  ––  ppuuttoovváánníí  ppoo  ssttooppáácchh  ccííssaařřee  KKaarrllaa  IIVV.. – 210 Kč
Egon Wiener: HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  ––  OOdd  LLuužžiicckkýýcchh  hhoorr  kk  LLuužžiicckkéé  NNiissee  – 

220 Kč
Sleva při zakoupení knihy o Oybině a o Hrádku nad Nisou společně –

380 Kč
V informačním centru je k zakoupení i řada dalších titulů regionální

literatury.
SSppoolleeččeennsskkáá  hhrraa  CCyykklloottoouullkkyy  (Hrádek nad Nisou je jedno z měst na hra-
cím plánu) – 499 Kč

VVssttuuppeennkkyy  nnaa  HHrrááddeecckkéé  rroocckkoovvéé  llééttoo  22001155  (mimo jiné Horkýže Slíže, 
Supergroup CZ – M. Pavlíček, K. Střihavka, M. Meier, J. Hrubý, V. G. Kul-
hánek, R. Dragoun, Dilana, Eminence, Positive Mind ad.) do konce roku
za zvýhodněnou cenu 250 Kč

VVoouucchheerryy  nnaa  ffiillmm  PPaaddeessáátt  ooddssttíínnůů  ššeeddii..  Film budeme v kině hrát mini-
málně od 12. do 19. 2. Voucher stojí do Vánoc 120 Kč. Při jeho výměně
za vstupenku na konkrétní představení obdrží ženy navíc dárek od firmy
Dermacol.

První ãesk˘ prÛvodce po Oybinû

Potfiebujete vyuÏít advokátních
sluÏeb?

V Hrádku nad Nisou bývala advokátní kancelář JUDr. Alexandra 
Petrička. Z důvodu nedostatku klientů byla zrušena. Kancelář ale
nadále funguje a přijímá klienty v Liberci.
První kontakt je zdarma. Kancelář najdete na adrese: Chrastavská
188/27, Liberec II – Nové Město.

TTeelleeffoonn  448855  110044  777744,,  ffaaxx  448855  110044  777744,,  ee--mmaaiill::  ppee33cckkoo@@sseezznnaamm..cczz

D.R.A.K. pomáhá v Hrádku hlavnû rodinám
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Advent v Hrádku nad Nisou
Hrádecké putování za hvězdou začíná tradičně v odpoledni první 
advent ní neděle. Prvotní společné rozsvěcení stromu za zpěvu koled 
je dnes již spojeno i s koncertem a malým adventním trhem. Lidé se 
společně baví a také společně pomáhají. Jeden ze stánků patřil letos již
potřetí sdružení Ostrov života. Výborně funguje myšlenka Hrádečáci 
Hrádečákům. Stánek byl i letos plný cukroví, vánočních dekorací, svícnů,
adventních věnců a mnoha dárkových předmětů, které pro sdružení 
vyrobily šikovné ruce obyvatel města. Letošní prodej přinesl Ostrovu 
rekordní částku. Z adventního prodeje putuje na konto pomoci potřeb-
ným částka 33 557 korun!

Poděkování patří také panu Václavu Ježkovi, který městu věnoval smrk,
jenž letos náměstí rozzářil.

Týden po rozsvícení stromu putovaly především děti za hvězdou
spolu s Mikulášem, dračicemi z domu dětí Drak a řadou dobrovolníků.
Rybářský dům byl plný k prasknutí.

Letos přibyla v adventu ještě jedna pěkná společná akce. Ve středu 
10. prosince se v podvečer městy i vesničkami v celé České republice, ale
i mimo ni nesl vánoční zpěv. Ve stejnou dobu se na více než pěti stech
zaregistrovaných místech sešli dospělí i děti, aby si společně zazpívali
koledy. Nezpívalo se jen v Čechách, první hvězdičky na mapě projektu
doplňují už i krajané v zahraničí, v Mnichově, Římě, Istanbulu, Athénách,
na méně známých místech v Holandsku, Norsku, a dokonce i v Dauhá,
hlavním městě Kataru.

V Hrádku koledy zazněly na vyzdobeném Horním návěstí. Schody
radnice posloužily jako improvizované pódium, ze kterého tón všem 
ostatním udávaly hlavně děti z pěveckého souboru Klíček. Ukázaly tak
výsledky své práce s paní učitelkou Mgr. Janou Večerníkovou. Sbor pů-
sobí na ZŠ Lidická, která se v Hrádku ujala pořadatelství. Letos se u nás
v rámci projektu Česko zpívá koledy lidé na náměstí sešli především 
díky úsilí paní učitelky Mgr. Jany Ryšánkové poprvé, ale určitě ne napo-
sledy.

Koník oÏil
Na konci listopadu se veřejnost mohla poprvé podívat do rekonstruo -
vaného přízemí podstávkového domu na rohu Žitavské a Nádražní ulice,
který dostal jméno Koník. Důvod pojmenování je prostý – jmenoval se
tak jeho poslední majitel. Ve světnici se topilo v krbových kamnech 
a v příjemně nasvíceném prostředí mluvil Mgr. Ivan Peřina z Národního
památkového ústavu o podstávkových domech v Trojzemí a o detailech
rekonstrukce Koníka.

Letos se podařilo opravit krov a položit novou střešní krytinu, v pří-
zemí obnovit podstávkovou konstrukci, která nese hrázděné patro, rou-
benou světnici a dvě komory z hrázděného zdiva. Z nejhoršího tak byl
zachráněn dům z roku 1812 – tedy z období, kdy podobných domů vzni-
kaly stovky. Do současnosti se jich ale dochovala jen malá část a i ta je
často poškozena necitlivými opravami.

Během první adventní soboty se v Koníkovi vyráběly adventní věnce
a v neděli 14. prosince můžete přijít v době od 13 do 18 hodin vyrábět
ozdoby z kukuřičného šustí. Oba workshopy vede Společnost pro Lužic -
ké hory. Opět bude zatopeno v kamnech a v roubené světnici jistě za-
vládne příjemná předvánoční atmosféra.

Další workshop se připravuje na leden. Zároveň otevřeme poradnu
pro majitele podstávkových domů, kde se budou moci zájemci zdarma
informovat o tom, jak přistupovat k opravě podobných domů.

Vít Štrupl

Fotografie, video a audio 
věnované I. etapě oprav Koníka:
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Vojan proÏívá v˘borné roky
V listopadu proběhl 34. ročník Hrádeckého divadelního podzimu. Hrá-
decký Vojan připravil jako tradičně novou hru a domácímu publiku ji
skoro v premiéře předvedl v pátek večer. Už v neděli po vyhlášení výsled -
ků přehlídky se ale mysl herců začala soustředit na další týden, kdy Vojan
opět bojoval o účast na celostátní divadelní přehlídce v Hronově.

Při hrádecké divadelní přehlídce se opět ukázalo, že za dobrými 
inscenacemi se nemusí jezdit daleko a že dobré divadlo je v Hrádku 
k vidění i v podání amatérských herců. Diváci tradičně nejvíce podpořili
páteční představení v podání domácího Vojanu, kterému předcházelo
vystoupení Chrámového sboru od sv. Bartoloměje. Sobotní dopolední
pohádku Zelená perla vidělo dalších 140 diváků. DS Havlíček z Neratovic
je v Hrádku znám precizními inscenacemi a takovou uvedl i letos. A ve-
černí představení Zmatek v penzionu Domov pobavilo nejen diváky, ale
jako nejzajímavější z celé přehlídky jej vyhodnotila i porota. Od pátku 
do soboty si v Hrádku našlo cestu za divadlem více než 500 lidí, což je 
o čtvrtinu více než vloni.

Ocenění poroty – 34. Hrádecký divadelní podzim 2014
CCeennyy
DS Jilemnice – za inscenaci Zmatek v penzionu Domov
Tomáši Václovi – za režii a scénografii inscenace Zmatek v penzionu 

Domov
Jitce Pivoňkové – za herecký výkon v inscenaci Zmatek v penzionu 

Domov
Lucii Vítové – za herecký výkon v inscenaci Zmatek v penzionu Domov
DS Havlíček Neratovice – za kolektivní herecký výkon v inscenaci 

Odjezd nejistý
Miroslavu Královi – za scénografii v inscenaci Odjezd nejistý
Janu Sladkému – za herecký výkon v inscenaci S tvojí dcerou ne
Janu Novákovi – za herecký výkon v inscenaci S tvojí dcerou ne

ČČeessttnnáá  uuzznnáánníí
Milanu Šárovi – za režii inscenace Odjezd nejistý
Kristině Chladové – za herecký výkon v inscenaci Zelená perla
Martině Matouškové – za herecký výkon v inscenaci Zelená perla
Aleně Součkové – za herecký výkon v inscenaci S tvojí dcerou ne
Magdaleně Jarošové – za herecký výkon v inscenaci Zmatek v penzionu

Domov

Letošní hrou S tvojí dcerou ne Vojan diváky vyloženě bavil. A ti mu to
vraceli, takže herci děkovali publiku za podporu a úžasnou atmosféru.
Po krátkém odpočinku je ale čekala další štace. S loňskou hrou Podivné
odpoledne dr. Zvonka Burkeho se totiž Vojan probojoval na národní 
přehlídku seniorského divadla v Miletíně. Ta se konala o dalším víkendu
a Vojan se zde ucházel o možnost zahrát si na celostátní přehlídce v Hro-
nově v roce 2015. Porotu svým výkonem přesvědčil a v krátké době 
získal znovu doporučení si na prestižním festivalu amatérského divadla
zahrát. Se hrou Potichu to neumím, jsem vášnivej se to Vojanu povedlo
v roce 2013. Gratulujeme!
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Nalezené vûci
Správní a sociální odbor Městského úřadu Hrádek nad Nisou eviduje
v období od 1. 1. 2014 do 4. 12. 2014  níže uvedené nalezené věci:

ddaattuumm  nnáálleezzuu ppooppiiss  nnáálleezzuu
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 (1 ks)
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
11. 07. 2014 Jízdní kolo – zn. Amulet Europe, vínové
15. 07. 2014 Glukometr
18. 07. 2014 Klíče – 3 ks – žlutozelené značení
06. 08. 2014 Horské kolo – zn. New Yorker (s rámem)
26. 08. 2014 Finanční hotovost
26. 08. 2014 Klíče – 2 ks v kožené kapsičce
27. 08. 2014 Mobilní telefony – 3 ks, nefunkční
27. 08. 2014 Klíče – svazek 8 ks, oranžový mincovník
10. 09. 2014 Pytel – 2 ks plyšák, dětská raketa, 11 ks plast. tyčky,

pláštěnka
19. 09. 2014 Batoh – stahovací pytel + oblečení, pantofle, notes
06. 10. 2014 Dokumenty – Tomáš Procházka
09. 10. 2014 Předměty z garáže – Dolní Sedlo č. p. 10 (nářadí,

součástky, anténa, kanystr, sifon, zvonek apod.)
10. 10. 2014 Dámské jízdní kolo – zn. nezjištěna, červené
24. 10. 2014 Jízdní kolo – zn. MBK, oranžovo-šedé
05. 11. 2014 Jízdní kolo – zn. Reta Falcon, žluto-fialové

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

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

Životní výročí

Občanům, kteří v měsící listopadu 2014
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Miloslava Svatá, Hilda Blanárová
81 let Jaroslava Janečková
84 let Božena Maděrová
86 let Marie Čihulová
87 let Miroslav Vinklárek, Vlasta Řežabová, 

Alžběta Zemanová
90 let Marta Brunerová
94 let Jan Beneš

Marie Zimová, matrikářka

V Tfiíkrálové sbírce mÛÏete pomoci
malému chlapci

V období od 1. do 14. ledna 2015 pořádá Charita ČR již patnáctý ročník
Tříkrálové sbírky.

Tříkráloví koledníci putují dům od domu, nosí lidem radostnou zvěst
vánočních svátků, obdarovávají je drobnou pozorností a zpěvem tříkrá-
lové koledy. Současně koledníci prosí o dar na pomoc lidem v nouzi do
úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem. Prostřednictvím
charity můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou.
Neodmítněte, prosíme, tyto vyslance potřebných.

V Hrádku nad Nisou bude probíhat koledování od 3. do 11. ledna. Vý-
těžek z Tříkrálové sbírky 2015 je určen pro osmiletého Alexe z Hrádku
nad Nisou, který bojuje s ošklivou nemocí.

Výtěžek z loňské Tříkrálové sbírky z Hrádku nad Nisou byl použit na
koupi speciální lavice pro handicapovaného chlapce ze ZŠ Donín a poří-
zení společenských her a knih pro děti.

Zveme vás do kostela sv. Bartoloměje, kde 6. ledna v 10 hodin pro-
běhne požehnání a vyslání koledníků.

Sbírka má ustálená pravidla a probíhá na základě povolení 
Magistrátu hlavního města Prahy č. j. S-MHMP/1327710/2012 
a 1340351/2012.

Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem 
koledníka. Koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné
kasičky (razítko MÚ Hrádek nad Nisou a razítko Oblastní charity Liberec)
opatřené charitním logem.

Vánoãní posezení 
s Peãovatelskou sluÏbou

Dne 27. listopadu se konalo vánoční posezení seniorů v Klubu důchod -
ců, které pořádala Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou.

V Klubu důchodců bylo pečovatelkami připraveno malé pohoštění.
Vánoční atmosféru nám koledami jako každoročně naladily děti z Mateř -
ské školy Loučná pod vedením p. ředitele Mgr. Havla. Pro seniory při-
nesly i malé dárečky. Krásné Vánoce přišel seniorům popřát také starosta
Mgr. Josef Horinka a místostarosta Pavel Farský. O zábavu se postaral
host pan Libor Pantůček, známý imitátor, herec, vypravěč a zpěvák se
svým vystoupením Život je kabaret. Kulturní vystoupení se všem velmi 
líbilo, všichni jsme se upřímně pobavili a zasmáli. Takže se těšíme na
další společné akce, které přispějí k pohodě a dobré náladě.

Mgr. Šárka Jeníčková,
ředitelka PS
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Hrádeãtí malí hudebníci odehráli
dva vánoãní koncerty

Základní umělecká škola v Hrádku nad Nisou, která je dcerou té velké 
v Liberci, se znovu představila v Bráně Trojzemí. Na obou vánočních
koncertech bylo úplně plno. A na umění začínajících hudebníků se přišli
podívat nejen jejich rodiče a prarodiče.

Na pódiu se vystřídaly skoro tři desítky dětí. Nejprve žáci třídy zob-
 cových fléten a klarinetů, včetně vznikajícího klarinetového kvarteta. 
Koncertem provázel jejich učitel Luboš Lachman. Poprvé se v Hrádku
nad Nisou představil nový nástroj, basový klarinet, který pro libereckou
školu pořídilo sdružení rodičů. Nástroj z ebenového dřeva s postříbře-
nými kovovými prvky je jediný v republice a členové kvarteta si hraní 
s ním náležitě považují. 

O týden později se představily děti z klavírní třídy, vedené paní Anne -
marie Himmelovou. Na tomto koncertě zase měla veřejnost poprvé
možnost slyšet nástroj, který pro ZUŠ pořídilo město Hrádek nad Nisou
s velkým přispěním firmy KSM Castings CZ.

Jak bylo po oba večery vidět a slyšet, do Hrádku se definitivně vrátila
hudební výuka, a tak se můžeme těšit na novou generaci hrádeckých
muzikantů.

Osmáci v akci
Osmá třída Základní školy T. G. Masaryka se zapojila do projektu nazva-
ného Extra třída. Jedná se o projekt, který vybízí žáky k aktivitě a tvůrčí
činnosti. Třída má možnost získat finanční prostředky na zlepšení místa,
kde žijí. Společně s žáky jsme si vytyčili za cíl obnovit zanedbané školní
pozemky a zkrášlit toto místo tak, aby se zde kromě výuky mohly pořá-
dat i některé školní akce nebo třeba setkání s rodiči. Konkrétně bychom
chtěli vybudovat ohniště, skalku, záhony s okrasnými květinami i zeleni-
nou, zasadit na pozemek ovocné i okrasné stromky či ovocné keře. Roz-
počet jsme spočítali na 27 891 Kč, což je také částka, o kterou v projektu
žádáme. Celý projekt bude trvat až do května 2015, kdy musí být
všechny práce hotové. Abychom se do projektu mohli zaregistrovat, 
museli jsme společně projít zhruba měsíčním přípravným obdobím, ve
kterém měli žáci prokázat schopnost plánování a týmové spolupráce a já
jako jejich patronka jsem měla víceméně funkci dohledu nad jednotli-
vými kroky. Museli jsme vymyslet cíl projektu, jasně ho specifikovat, vy-
tvořit harmonogram prací, sepsat rozpočet atd. Pro žáky to byla nová
zkušenost, kterou mohou v budoucnu využít. Registrace do projektu
proběhla úspěšně a teď musíme pouze čekat, jestli odborná komise
hodnotící navržené projekty vybere právě ten náš. Pokud se tak stane,
čeká celou třídu, ale i mě nebo například dobrovolníky z řad rodičů ještě
mnoho práce. Úpravy pozemku proběhnou většinou mimo vyučování,
takže všichni se musí připravit na to, že bude potřeba investovat část
svého volného času. Odměnou se jistě stane dobrý pocit z toho, že se
podařilo vybudovat něco smysluplného a užitečného, co bude sloužit
mnoha obyvatelům našeho města, ale například také rozvinutá schop-
nost žáků pracovat ve skupině či umět si rozdělit činnosti. Součástí 
projektu je také odměna pro celou třídu v případě úspěšného splnění
vytyčeného cíle. Osmáci by si přáli příspěvek v hodnotě 5 000 Kč na spo-
lečný školní výlet. Tento obnos mohou nasbírat po menších sumách od
kohokoliv, kdo bude chtít ocenit žáky za jejich snahu prospět svému
okolí. Věříme, že se celý projekt vydaří a dokážeme splnit vše, co jsme si
naplánovali. A pokud projekt hrádeckých osmáků komisi neosloví? 
I s tím musíme počítat. Odneseme si alespoň spoustu nových zkušeností
již ze zmíněné přípravné fáze. Bližší informace i video našeho projektu
naleznete pod názvem Krumpáč, rýč a motyka, školní pozemek čeká
plastika na stránkách www.extratrida.cz v sekci Galerie projektů. 

Jana Horinková

Vûtrníkov˘ den
Základní škola T. G. Masaryka se zapojila do celorepublikové akce na-
zvané Větrníkový den. Žáci vyráběli v rámci hodin výtvarné výchovy 
a pracovních činností větrníky, které jsme 21. listopadu vystavili 
v „krčku“ školy. Akce
si kladla za cíl sezná-
mit nejširší veřejnost 
s těžkou nemocí – cys-
tickou fibrózou. O ne-
moci jsme si s žáky
povídali i v rámci vy-
učovacích hodin. Větr-
ník je symbolem celé
akce proto, že posti-
žení cystickou fibró-
zou mohou jen těžko
větrník „rozfoukat“.
Škoda, že všechny vy-
stavené větrníky nej-
sou kouzelné a nemo-
hou vracet zdraví.

Větrníky jsou k vidě-
 ní v chodbě spojující
starou a novou budo -
vu školy.

Více informací o cys-
tické fibróze i o tom,
jak je možné pomoci,
najdete na stránkách
www.cfklub.cz.

S MAJÁKem na prevenci
Škola T. G. Masaryka dlouhodobě spolupracuje s organizací MAJÁK, 
o. p. s., která realizuje preventivní programy na školách. I letos k nám
přijeli lektoři MAJÁKu, aby nenásilnou formou informovali žáky o možném
nebezpečí kolem nich. Žáci prvního stupně (2., 3. a 5. třída) poznávali
sami sebe, učili se rozpoznávat, co je nebezpečí. Zjistili také, jaké ne-
bezpečí na ně může číhat při jejich pohybu na internetu. Na druhém
stupni žáci interaktivně získali informace o drogách a o tom, jak si uvě-
domit svou vlastní hodnotu, respektovat odlišnosti druhých apod.

Lektoři obsah programů přizpůsobují potřebám a věku žáků. Žáci se
aktivně do programů zapojují, kladou dotazy a s lektory živě komunikují.

Mgr. Kateřina Feřtová, metodik prevence ZŠ TGM
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Vyhrajte s námi v prosince v ranním vysílání 
sadu originálních vánočních ozdob...

Poslouchejte v Hrádku nad Nisou a okolí Český rozhlas Sever
na 88,8 FM nebo 91,3 FM 

Vefiejné bruslení
Hodiny pro veřejnost:
Pondělí: 15.30-17.00, 17.30-19.00
Úterý: 14.00-15.30, 15.30-17.00
Středa: 14.00-15.30, 15.30-17.00
Čtvrtek: 14.00-15.30, 15.30-17.00, lichý týden 17.30-19.00
Pátek: 14.00-15.30, 15.30-17.00
Sobota: 10.00-12.00, 14.00-15.30, 15.30-17.00
Neděle: 10.00-12.00 (do 11. 1.), 14.00-15.30, 15.30-17.00

Otevírací doba se může měnit, aktuální je uvedena na 
www.sporthradek.cz.

Vstupné na veřejné bruslení:
Děti, mládež (do 18 let) 30 Kč / 90 minut
Dospělí 50 Kč / 90 minut
Děti do 15 let organizované v občanských sdruženích se sídlem 

v Hrádku nad Nisou využívají kluziště v hodinách veřejného bruslení
zdarma.

Pronájem ledové plochy 1 800 Kč / 90 minut. Ještě stále jsou volné
doby k dlouhodobému pronájmu.

Kamenictví Jakub Jurek
Telefon: 739 132 634, e-mail: kolabaze@seznam.cz

Provádí komplexní kamenickou
činnost na klíč:

– fasády a podezdívky domů
– ploty včetně základu s dodávkou kovářských či kamenických

prvků
– opěry do zahrad i svahů
– dlažby z kostek, štípaného i formátovaného kamene
– schody masívní i lepené, obruby
– kuchyňské desky, parapety, stoly
– krby, zahradní kuchyně, pergoly
– sklepy a klenuté stropy
– obklady a dlažby koupelen a interiérů
– hřbitovní architektura
– rozlom kamene
– prodej a doprava kamene
– poradenská činnost, designování a návrhy vaší realizace

samozřejmostí

NNyynníí  vvyyuužžiijjttee  zziimmnníícchh  sslleevv::
– urnový hrob, šedá leštěná žula: z 19 000 Kč na 12 500 Kč
– jednohrob, šedá leštěná žula: z 32 000 Kč na 21 000 Kč
Cena zahrnuje montáž, dopravu, písmo do 30 znaků, základo-
vou desku. Vyleštěná je i zadní část hrobu.
– plotový sloupek 25 x 25 cm x 1–2 bm ze žuly/pískovce od 

2 300 Kč za 1 bm
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