
Vlastníkem Ruské vily bude
opût mûsto

Jeden z objektů, jehož vzhled městu na kráse nepřidává, je takzvaná Ruská vila na Liberecké ulici.
Červený cihlový dům z přelomu 19. a 20. století je dosavadním majitelem nevyužívaný a doplatil na
privatizaci městských bytů, která proběhla
v letech 1996 a 1997 ve prospěch Stavební
hrádecké společnosti.

Město se rozhodlo, že se pokusí objekt
koupit zpět, opravit a smysluplně jej využít.
Z původní ceny požadované majitelem se
podařilo slevit bezmála milion korun a zastu-
pitelstvo města na prosincovém zasedání
schválilo koupi vily a přilehlých pozemků za
2,5 milionu korun včetně nákladů spoje-
ných s převodem.

Možností, jak vilu využít, je několik. Sta-
rosta města Josef Horinka vyloučil jen mož-
nost tzv. projektu pro projekt, tedy aby se
dům zrekonstruoval z nějaké dotace, ale
pak se smysluplně nevyužíval. Nejpravdě-
podobnější se proto jeví možnost vybudo-
vat v Ruské vile byty, kde stále převažuje
poptávka nad nabídkou, zvláště v případě
seniorského bydlení. Takovému řešení na-
hrává možnost podpořit financování dotací.
Ať už z programu energetických úspor,
nebo z prostředků na výstavbu bytů, napří-
klad pro seniory, a využití jako dalšího ob-
jektu domu s pečovatelskou službou. Ve vile
bývaly čtyři velké bytové jednotky, které je
možné zachovat, nebo rozdělit na menší
a využít i velkého podkroví. Pro získání do-
tace je důležité, že dům, na rozdíl od jiných,
které by město mohlo také koupit, neleží
v záplavové zóně.

V lednovém čísle:
— Investice do chodníků
— Motivační program
— Sportovní závěr roku
— Rozpočet města na rok 2015
— Příprava na Masopust
— Scénické čtení
— Příloha: Toulání časem…

Kostel sv. Jana –
JohannisKirche

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 únorového čísla je 20. 1. 2015.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 2. 2015.
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Na podzim bude v sokolovnû
nová podlaha

Podlaha v sokolovně je v havarijním stavu. Od jara 2014 proto probíhala debata se sportovní veřejností
o její rekonstrukci. Konzultován byl nejvhodnější typ podlahy i další náměty pro zlepšení prostředí
a zázemí v sokolovně. Rekonstrukce podlahy měla proběhnout v loňském roce, ale zdržel ji admini-
strativní proces. Do prvního vyhlášeného výběrového řízení se nikdo nepřihlásil, dodavatele se poda-
řilo najít až napodruhé. Práce tedy byly naplánovány na podzim, i když by uzavření sokolovny přineslo
potíže všem sportovcům i školám. Vzhledem k tomu, že i po skončení prací by sportovci měli po něja-
kou dobu snížený komfort vinou výparům z nové podlahy, bylo po dohodě s dodavatelem rozhodnuto
o přeložení prací na jaro letošního roku. Pokračování na straně 3
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
2222..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
22. schůze rady města v roce 2014, konaná dne 10. prosince, se zabývala
těmito záležitostmi:
— rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého roz-

sahu na akci Obnova a rekonstrukce kapličky v Uhelné
— schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Rekonstrukce podlahy

velkého sálu sokolovny – Hrádek n. N. II uzavřenou dne 19. 11. 2014 
s firmou Becker Sport ČR, předmětem dodatku je změna termínu 
převzetí staveniště na základě nepředvídatelných okolností, které ne-
umožňují firmě zdárné plnění díla, posun termínu převzetí staveniště
je stanoven po vzájemné dohodě ke dni 4. 5. 2015

— schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci Snížení energetické ná-
ročnosti DPS Nádražní v Hrádku nad Nisou ze dne 28. 8. 2014 s firmou
Ermont, předmět dodatku je změna termínu dokončení díla na termín
dokončení stavby ke dni 31. 1. 2015

— vzala na vědomí neposkytnutí potřebné výše dotace na akci Snížení
energetické náročnosti sokolovny – Hrádek n. N. II. Schválila dohodu
o ukončení smlouvy o dílo na akci Snížení energetické náročnosti 
sokolovny – Hrádek n. N. II. ze dne 24. 11. 2014 uzavřené mezi měs-
tem Hrádek nad Nisou a firmou Stav – agency.

— schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Rekonstrukce vytápění
Lidový dům v Hrádku nad Nisou ze dne 14. 8. 2014 s firmou INPLYTO –
Antonín Raban, předmětem dodatku je specifikace nepředvídatelných
víceprací včetně úpravy celkové ceny díla o částku 120 000 Kč s DPH 
a dále změna termínu dokončení díla na termín dokončení stavby ke
dni 12. 12. 2014

— schválila přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životního prostředí na projekt Rekonstrukce parku před ZŠ v Hrádku
nad Nisou (před ZŠ Lidická) s poskytovatelem dotace Státním fondem
životního prostředí ČR

— schválila nepřijetí dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace
na projekt Snížení energetické náročnosti budovy sokolovny v Hrádku
nad Nisou a odstoupení od realizace projektu 

— vzala na vědomí předložené cenové nabídky v rámci akce Realizační
dokumentace stavby a úpravu fasády a výměnu oken objektu č. p. 124
(DK Beseda) v Hrádku nad Nisou. Schválila nepoužití směrnice Rady
města Hrádku nad Nisou č. 2/2007 na výběr zhotovitele této veřejné
zakázky z důvodu realizace po částech, a to za ceny v místě i čase 
obvyklé, resp. ověřené cenovým průzkumem trhu. Schválila nejvý-
hodnější předloženou cenovou nabídku od firmy Projektový atelier 
DAVID, s. r. o., za nabízenou cenu 77 000 Kč + DPH.

— schválila cenovou nabídku Josef Fejks, Hrádek nad Nisou, na akci
Oprava stropu v objektu Hasičské zbrojnice Dolní Sedlo č. p. 99 za 
celkovou cenu 41 715 Kč, která je nejvýhodnější cenovou nabídkou 
dle průzkumu trhu

— schválila uzavření smlouvy o dílo dle předložené nabídky na zpraco-
vání návrhu 17. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad
Nisou firmou SAUL, s. r. o., sdružení architektů a urbanistů Liberec, za
celkovou cenu 48 400 Kč včetně DPH 

— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Oprava komu-
nikací pro rok 2014–2015 – penetrace vítěznému uchazeči, firmě 
Strabag, a. s., Liberec 12, za celkovou nabídkovou cenu 680 582,05 Kč
včetně DPH

— schválila návrh znění a vydává Jednací řád Rady města Hrádek nad 
Nisou pro volební období 2014–2018

— schválila nákup 3 000 ks permanentních vstupenek na sezónu 2015 
v ceně za 5 Kč / 1 ks od společnosti Kristýna, a. s., a schválila vydávání
permanentních vstupenek poplatníkům uvedeným v čl. 2 odst. 1a)
obecně závazné vyhlášky města Hrádek nad Nisou č. 2/2014 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě předložení
potvrzení o zaplacení poplatku za odpad nejpozději do 31. 5. 2015 
a současně předložení potvrzení o bezdlužnosti poplatníka vůči Měst-
skému úřadu v Hrádku nad Nisou

— vzala na vědomí informaci o zamítnutí žádosti o grant na realizaci 
projektu Revitalizace objektu Azyl v Hrádku nad Nisou z Fondů EHP
2009–2014 

— schválila směrnici Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo míst-
nosti ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou účinnou od 1. 1. 2015

— vzala na vědomí informaci o vyhodnocení motivačního sběru za rok 2014
— schválila nejnižší podanou cenovou nabídku na zaměření a pasporti-

zaci zeleně v Hrádku nad Nisou od Ing. Daniela Hrubého – Ateliér pro
zahradní a krajinářskou tvorbu, Liberec 1 za celkovou cenu 38 700 Kč
včetně DPH 

— schválila nabídku od firmy Mjölk, s. r. o., Praha 7 na dokumentaci pro
územní rozhodnutí na revitalizace areálu Kristýna za celkovou cenu 
181 500 Kč včetně DPH 

— schválila poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč společnosti Benefiční kon-
certy Grabštejn, o. p. s.

11..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
1. schůze rady města v roce 2015, konaná dne 7. ledna, se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci

Operačního programu Životní prostředí na základě rozhodnutí o po-
skytnutí dotace ze dne 15. 12. 2014 na projekt Snížení prašnosti 
v Hrádku nad Nisou 

— doporučila zastupitelstvu města schválit záměr podpisu partnerské
smlouvy mezi městy Kralupy nad Vltavou a Hrádkem nad Nisou a po-
věřila starostu města informovat město Kralupy nad Vltavou o vůli 
zastupitelstva města k partnerství

— schválila projektový záměr na umožnění přístupu seniorům, osobám se
sníženou hybností a tím následné řešení problematiky bezbariérového
přístupu do prostor budovy městského úřadu v Hrádku nad Nisou

— schválila návrh vnitřní směrnice s názvem Jednací řád komisí města
Hrádek nad Nisou pro období 2014–2018. Uložila vedoucí odboru 
ODK seznámit schválené komise, resp. její předsedy a tajemníky, s tímto
předpisem.

— schválila jako zhotovitele projektové dokumentace na rekonstrukci
ústředního vytápění v objektu ZŠ T. G. Masaryka na základě nejvý-
hodnější předložené cenové nabídky firmu Design 4 – projekty staveb,
s. r. o., Liberec 1 za cenu 111 854 Kč včetně DPH 

— schválila pronájem souboru nemovitostí č. p. 271, Žitavská, Hrádek 
nad Nisou (celnice) fyzické osobě Štěpánu Pflégrovi, měsíční nájem 
20 000 Kč bez DPH 

— vzala na vědomí nabídku firmy GORDIC, spol. s r. o., Jihlava na do-
dávku a implementaci softwarového vybavení GORDIC® WIN APLI-
KACE (komponenta WUCR – rozklikávací rozpočet). Schválila smlouvu
na dodávku a implementaci softwarového vybavení za pořizovací cenu
vč. implementace ve výši 29 161 Kč s DPH a cenou za roční udržovací
poplatky komponenty ve výši 7 242 Kč s DPH.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
1100..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
10. zastupitelstvo města v roce 2014, konané dne 17. prosince, se zabývalo
těmito záležitostmi:
— schválilo koupi souboru nemovitostí č. p. 378 Liberecká, Hrádek nad

Nisou (tzv. Ruská vila) za kupní cenu 2 400 000 Kč za podmínky úhrady
nákladů převodu ve výši 102 000 Kč (návrh na vklad, znalecký posu-
dek, daň z nabytí nemovitých věcí)

— souhlasilo s podáním návrhu na prohlášení objektu č. p. 471 na st. p.
č. 446, Václavská, Hrádek nad Nisou, Schubertova vila (stávající měst-
ská knihovna) za kulturní památku

— vzalo na vědomí zápis správní rady Fondu rozvoje města. Vzalo na vě-
domí stav účtu FRM ke dni 1. 12. 2014 ve výši 18 231 345 Kč. Schválilo
jednomu žadateli jednu dotaci na vrtanou studnu, jednomu dotaci na
čistírnu odpadních vod, jeden příspěvek na zajištění ochrany optického
kabelu, schválilo převedení finančních prostředků ve výši 4 400 000 Kč
z účtu FRM na účet města Hrádek n. Nisou do provozního rozpočtu na
rok 2015 na výkup pozemků v lokalitách Zlatá výšina a Pod Ovčím kop-
cem, spoluúčast na projektu Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín
ve výši 2 900 000 Kč. Schválilo Davida Gottsteina za člena správní rady
FRM.

— vzalo na vědomí stav účtu Fondu rozvoje Václavic a Uhelné ke dni 
1. 12. 2014 ve výši 1 773 834,67 Kč. Schválilo poskytnutí dotace na jednu
čistírnu odpadních vod a zapůjčení volných finančních prostředků 
z účtu FRVU ve výši 1 000 000 Kč na účet města Hrádek nad Nisou ve
prospěch tvorby rozpočtu města Hrádek nad Nisou na rok 2015 s ter-
mínem vrácení této částky na účet FRVU v průběhu roku 2015.
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Pfiipravují se investice do
chodníkÛ

V loňském roce proběhla ve městě v několika ulicích oprava poškoze-
ných míst chodníků ze zámkové dlažby. Nyní má město připravenou 
zásadní investici do chodníků v ulici Generála Svobody. Počítá se s tím,
že většina nákladů bude pokryta z dotace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Chodníky se budou rekonstruovat po obou stranách ulice
v celé délce od křižovatky s Libereckou ulicí až po sokolovnu. Součástí
projektu je i přeložka veřejného osvětlení na stranu k parku a osazení 
nových svítidel.

I v případě dalších uvažovaných chodníků chce město využít zkuše-
nosti odborníka na dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
a budovat je s finanční podporou. Jedná se o rekonstrukce chodníků na
Liberecké ulici a prodloužení na hranice katastru města, prodloužení
chodníku v Doníně, chodník v Dolní Suché podél silnice, chodník do 
Oldřichova na Hranicích od kruhového objezdu na obchvatu města,
chodník v ulici Stará, která spojuje Libereckou a Oldřichovskou ulici 
a využívá ji řada lidí pracující v průmyslové zóně.

Obnovené odvodÀovací
kanály

Ještě do konce minulého roku byly obnoveny odvodňovací příkopy 
v Loučné a před Kristýnou. Příkop v blízkosti Základní a mateřské školy 
v Loučné umožní v případě potřeby snadnější odtok vody k mostku 
v ulici Na Hrázi. Samotný mostek bude také rekonstruován, a to v letoš-
ním roce. V současnosti se zpracovává projektová dokumentace pro tuto
akci.

Před Kristýnou byl vyčištěn od zeminy a náletových dřevin kanál v délce
více než 1 kilometr. Stávající propustek před vjezdem do areálu byl na-
hrazen jiným, tvořeným tzv. Benešovými rámy. Tímto opatřením jsou
chráněny hlavně nemovitosti pod lávkou U Koruny v Loučné, protože
voda, která odtud při zvýšené hladině odtéká na louky podél Luční ulice,
se tudy vrací zpět k řece.

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

— schválilo 6. změnu rozpočtu města 2014 ve výši 2 797 220,71 Kč. Roz-
počet města po 6. rozpočtové změně 2014 má stanoven celkový objem
příjmů částkou 167 648 049,93 Kč, celkový objem výdajů částkou 
194 706 800,26 Kč a salda ve výši 27 058 750,33 Kč ve třídě financo-
vání vytvořeného přebytkem hospodaření loňského roku.

— schválilo podmínky pro uzavření smlouvy o poskytnutí kontokorent-
ního úvěru pro překlenutí nesouladu v rozpočtovém období 2015 ve
výši 6 mil. Kč 

— schválilo obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 2/2014
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

— schválilo obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 3/2014
o poplatku ze psů

— schválilo obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 4/2014
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

— schválilo obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 5/2014
o místním poplatku z ubytovací kapacity

— schválilo rozpočet města pro rok 2015. Rozpočet města má stanoven
celkový objem příjmů částkou 114 716 871 Kč, celkový objem výdajů
částkou 131 069 739 Kč a salda ve výši 16 352 868Kč ve třídě financo-
vání vytvořeného přebytkem hospodaření loňského roku.

Na podzim bude v sokolovnû
nová podlaha

Dokončení ze strany 1
Město se navíc snažilo využít možnosti získání dotace na zateplení soko-
lovny. Náklady na novou podlahu měly být uznány jako spoluúčast
města v tomto projektu. Posléze se ale ukázalo, že tomu tak nebude, 
a tak město od vidiny přislíbené dotace ustoupilo. 

Nová podlaha bude tedy položena z rozpočtu města. Zároveň se při-
pravuje energetický audit a projekt celkové rekonstrukce sokolovny,
včetně případného nového tepelného zdroje. Nová studie bude počítat
i s vybudováním tribuny pro diváky, která chybí zvláště při pořádání tur-
najů.
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polečenskápolečenská
rubrikarubrika

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

70 let Jaroslav Ort, Drahomíra Sulkeová, 
Eberhard Gottstein

80 let Jiřina Maryšková, Jiří Palas,
Libuše Halamová

81 let Drahomíra Váňová
82 let Věra Uhrová
83 let Josef Echtner
84 let Ing. Vítězslav Žák
86 let Alfred Maier
87 let Josef Ručka, Edeltraut Benešová
89 let Irenka Špalková, Anna Bačáková,

Marie Portová
93 let Vlasta Kaprasová

Dne 29. 11. 2014 oslavili v obřadní síni radnice 
50 let společného života – zlatou svatbu – 

manželé Miroslav a Marie Řezníčkovi. 
Ještě jednou přejeme do dalších společných let 

jen to dobré.

Dne 12. 12. 2014 byli v obřadní síni radnice uvítání noví
hrádečtí občánci Patrik Exner, Petra Slaninová, Elen

Manhartová, Klára Hübnerová, Albert Křenek, Jana Ma-
tušková, Apolena Nevečeřalová, Vojtěch Peuker, Vojtěch

Korbelář, Jasmína Adriana Kotková.
Marie Zimová, matrikářka

Zemfiel pan Stanislav ·tok
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil pan
Stanislav Štok. Jeho jméno je spjato především s počátky hrádecké
městské policie, jejíž historie se začala psát v březnu 1993.

Především jeho zásluhou se Hrádek nad Nisou nestal po ote-
vření hranic jedním z mnoha míst marně bojujících s prostitucí. Byl 
ztělesněním městského strážníka. Respektovaného, s přirozenou
auto ri tou. Řadu let působil v zastupitelstvu města, byl i předsedou 
hrádecké základní organizace Svazu chovatelů.

Čest jeho památce!�

V motivaãním programu ‰etfií
uÏ pfies 500 lidí

Motivační program města je cestou, jak mohou obyvatelé ušetřit za 
poplatek za odpady. Stačí třídit papír a PET láhve do plastových pytlů 
s nalepenými čárovými kódy. Za takto vytříděný a odevzdaný odpad se
načítá finanční bonus, který je v dalším roce odečten od poplatku za od-
pad při jeho placení.

V roce 2014 bylo v motivačním systému nasbíráno 6 852 kg PET láhví
a 34 705 kg papíru. Registrovaní občané tak ušetřili dohromady asi 30 ti-
síc korun. 

Město tímto způsobem podporuje třídění odpadu a vychází vstříc
těm, kteří chtějí třídit a získat za to slevu na poplatku za likvidaci odpadu.
Vytříděný odpad prodává k dalšímu zpracování, přesto náklady na pro-
voz motivačního systému a poskytnutou slevu z poplatku jsou o něco 
vyšší, než kolik město prodejem odpadu získá. V roce 2014 doplatilo cel-
kem asi 9 tisíc korun.

Do motivačního systému se může každý registrovat ve 2. patře měst-
ského úřadu v kanceláři č. 39. Zde také dostane pytle na odpad a pří-
slušné kódy.

Pytle označené čárovými kódy se sváží první pondělí v měsíci od 9 ho-
din. V roce 2015 budou díky svátkům jen dvě výjimky, v dubnu a čer-
venci, kdy bude svoz probíhat druhé pondělí v měsíci. Je také možné je
kdykoliv odevzdávat ve sběrném dvoře na Žitavské ulici. Za 1 kg odevz-
daných PET láhví se načítá bonus 1,40 Kč, za 1 kg papíru 0,60 Kč.

Vafiíte? âRo Sever odvysílá va‰e recepty!
Svíčková vaší maminky je nejlepší na světě, meruňkové řezy tety Hany
nemají konkurenci a na váš guláš je krátký i mistr Pohlreich…? Ve vysílá -
ní Českého rozhlasu Sever máte šanci se předvést. Od ledna 2015 každý
všední den v půl dvanácté vybírá Slávka Brádlová z posluchačských re-
ceptů.
Co vás na receptech od posluchačů překvapuje?
Nápaditost a časté uplatnění zásady „v jednoduchosti je síla“. Někdy
opravdu stačí málo a i celkem běžný recept ta maličkost povýší na zají-
mavou specialitu. Například – bramborák podávaný s kysaným zelím je
celkem známý, ale ve chvíli, kdy to zelí přidáte rovnou do těsta, vznikne
variace přímo skvostná. 
Co byste nové rubrice ve vysílání popřála?
Hodně posluchačů – ať těch, kteří svými pěti recepty přispějí, nebo těch,
kteří se nechají inspirovat, a v ideálním případě to může být spojené. Ani
ten nejlepší a nejnápaditější kuchař nebo kuchařka přece nevědí úplně
všechno, tak proč si neobohatit jídelníček, proč si nepřipomenout stará
poctivá jídla, proč nevyzkoušet něco úplně nového nebo exotického a proč
se nenaučit nějaké triky, jak to běžné vaření zjednodušit.
A jaká cesta vede k rozhlasovému vaření?
Jednodušší už to snad ani být nemůže – emailová adresa je recepty@se-
ver.rozhlas.cz. Stačí poslat 5 receptů – ať už na jedno téma, anebo směs
toho, co u vás doma chutná – od předkrmu a polévky přes hlavní jídlo až
k salátu a moučníku. Ve vysílání jsou posluchačské recepty každý všední
den kolem půl dvanácté, hned nato také na facebooku a posléze i na webu
Českého rozhlasu SEVER.

UÏijte si s námi dosyta MASOPUST
na RCL!

Hned začátkem roku, po tříkrálovém svátku, nastává masopust! Užijte si
taky na Radiu Contact novoroční vysílání plné hodování a veselí se sou-
těžemi a akcemi!

Už 6. února tady pořádá Radio Contact svůj masopustní bál! Čekají
vás vyhlášené vepřové pochoutky a skvělý program. Hrát bude liberecký
Big ´O´ Band, moderovat pak Petr Kolín. O zábavu se postará první
český národní Cirkus Jo-Joo! Kromě tance můžete vyhrát spoustu nád-
herných cen. RCL vyhlásí i nejlepší masky večera.

Leden je tradičně na Radiu Contact plný báječných soutěží. Zahrát si
můžete třeba o novoroční oběd, čeká vás i spousta hudebních hádanek
od našich interpretů a tradičně se můžete vydat do divadla a za vědou
a technikou do iQLANDIE! A nebyla by to zima bez lyžování a jiných ra-
dovánek na horách. Na RCL hrajte o permanentky na nejlepší sjezdovky
u nás! 
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Poslední závod v roce 2014 se odehrál na Silvestra na hrádecké Kristýně.
Po dlouhé době v zimní atmosféře, v mírném mrazu a na sněhu. Možná
právě to přimělo rekordní počet závodníků, aby ještě před závěrem roku
změřili své síly. Na start tratí 3,6 km a 7,2 km se postavilo 54 dospělých,
v kategorii dorostu a dětí dalších 61 běžců. A to se mezi těmi mladšími 
našlo hned několik těch, kteří vyrazili i mezi dospělými běžci. Sympatické
je i to, že se opět našlo několik úplných nováčků, kteří přípravu na Silve-
strovský běh vzali jako výzvu.

Vítězové jednotlivých kategorií:
batolata – 50 m Jindřich Sršeň (0:30)
předškoláci 3-5 let – 100 m Kryštof Urban
žáci mladší 6-10 let – 400 m Armin Jakub Fridrich (0:57)
žákyně mladší 6-10 let – 400 m Ema Landová (0:58)
žáci starší 11-15 let – 1 800 m Jaroslav Macek (7:24)
žákyně starší 11-15 let – 1 800 m Monika Fridrichová (8:18)
dorostenci – 3,6 km Vojtěch Málek (13:44)
ženy – 3,6 km Elizabeth Ninotta (15:37)
muži – 3,6 km Vojtěch Galáč (13:17)
ženy nad 40 let – 3,6 km Jana Farská (17:47)
muži nad 40 let – 3,6 km Petr Prade (16:35)
muži nad 50 let – 3,6 km Jaroslav Čermák (15:39)
ženy nad 50 let – 3,6 km Marcela Málková (17:59)
ženy – 7,2 km Veronika Vzoreková (30:59)
muži – 7,2 km Miroslav Danko (26:18)
ženy nad 40 let – 7,2 km Lucie Koutníková (41,10)
muži nad 40 let – 7,2 km Dušan Koutník (30:30)
muži nad 50 let – 7,2 km Jan Martínek (28:34)

Průběh letošní zimy opět nahrává ze zimních sportů tak maximálně
bruslení, pokud tedy nechcete cestovat mimo Hrádek. Až do konce
února je možné využít kluziště ve sportovním areálu Orel. Mezi sváteč-
ními dny se zde odehrálo přátelské utkání hokejových týmů Hrádku nad
Nisou a Chrastavy.

Ve stejném areálu se odehrál také vánoční turnaj nejmenších tenistů,
kteří jsou mladší než 9 let. Mezi 18 účastníky byli i 4 hrádečtí. Domácí
Jan Hanzl skončil v turnaji na třetím místě.

Sportovní závûr roku
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V loňském roce se podařilo obnovit tradici hrádeckého masopustu. Jeho
úspěchu pomohlo jistě i jarní březnové počasí. Letos se ukáže! Masopust
bude už brzy, v Hrádku 14. února. Jeho základní obrysy zůstanou stejné.
Rádi přizpůsobíme trasu průvodu, pokud se najde někdo, kdo bude
chtít průvod přijmout u svého domu. Připravujeme několik překvapení,
ale na porážení kobyly, spoustu masek a zabijačku u hasičárny se sa-
mozřejmě můžete těšit. Proto chystejte masky a přijďte. Kdo nebude mít
masku, může se dívat, ale cikánky a biřicové letos budou svoji roli plnit
obzvláště důrazně a kdo nebude mít masku, ten z dobrot neochutná.

Připomeňme si, o co jde.

Co je masopust?
Slovem masopust se míní období od Tří králů po předvelikonoční postní
období, často ale také jen poslední dny před tímto postním obdobím.
Masopust je především obdobím, kdy je vše dovoleno. Maškary, šašci,
démoni, blázni a různé další podivné figury ovládnou město a vše je po-
dřízeno jejich vládě. 

Jedná se o zvyk s pohanskými kořeny, který se v jisté podobě slavil již
starými Řeky, Římany i Slovany. Slavnost je v tomto podání předzvěstí
jara a prací na poli. Bývá zvykem si tento den nevázaně užít, proto se
také žádá o shovívavost starosta města. V kalendáři se masopustní ob-
dobí přímo váže na Velikonoce. Čtyřicet dní před Velikonocemi začíná
postní období tzv. Popeleční středou. Právě úterý před Popeleční středou
bývalo v minulosti dnem masopustního veselí. Dnes se většinou maso-
pusty dělají v některém z víkendů, předcházejícím Popeleční středě. 
Letos vychází Popeleční středa na 18. února. Masopust proto bude 
v Hrádku 14. února.

Masopust v Hrádku
Masopust začne 14. února v 10 hodin před hrádeckou radnicí. Hlavní
postava oslavy, kterou je Masopust, jinak také Strakatej, zde bude žádat
o povolení masopustu samotného Starostu. Poté se se svým průvodem
ujme vlády nad obcí. Z výše oken radnice budou seslány jitrnice a ma-
sopustní koblihy, možná i nějaké pití. Průvod pak vyrazí směrem na svoji
trasu, jejímiž hlavními body budou hrádecké restaurace. Ale nejen ty.
Na každém zastavení se odehraje zhruba totéž: hospodář a hospodářka
přivítá masopustní maškary, pohostí je, hraje hudba, zpívá se a tančí.
Medvěd tančí s hospodyní. Ženich žádá požehnání od hospodáře. Ko-
byla provokuje, ras ji krotí. Hospodyně hostí masky a rozdává pamlsky.
Přebytky se ukládají do vozíku, který bude nedílnou součástí průvodu.
Vozík potáhnou cikánky nebo selky.

Průvod bude končit v hasičárně.
U hasičské zbrojnice bude poražena kobyla, symbol různých hříchů 

a neřestí, což bude dramatická a krvavá podívaná. Pro citlivější nátury
proběhne tento proces za plentou.

Pak už bude následovat volná zábava v rámci hasičských vepřových
hodů. Mastných pochutin bude dostatek, k tanci i poslechu bude hrát
Chotyňská 12°.

Masopustní masky
V každém masopustním průvodu tvoří základ tradiční masky. Ty mají
svou úlohu při zahájení masopustu, na jednotlivých zastaveních, v prů-
vodu i v jeho závěru. Průvod lze dále obohatit prakticky jakkoliv. Maš-
kary se chovají rozpustile, protože vše je v tento den dovoleno. Zároveň
ale plní svou úlohu danou tradicí. Proto nyní základní masky a jejich roli
popíšeme:

Masopust, nebo také Strakatej: Strážce a vedoucí všech maškar, vede
průvod, žádá o povolení, první vchází do domu. Má bílý oděv pošitý ba-
revnými látkami a barevný čepec.

Kobyla: Symbol množení a hříchů. Vyhazuje zadkem, nosem popi-
chuje děvčata, počítá, zpívá, vyhazuje „koblihy“. Je voděna Rasem a na
konci masopustu poražena.

Ras: V našem případě rasice s pomocníky, symbol nutného zla, od-
pornosti, tvrdosti. Maskou je sedlák s odpudivým vzezřením, v kabátu,
čepici, s řetězem a provazem, na kterém vodí kobylu. Rasovi pomocníci
mají pytle, se kterými mlátí kolemjdoucí. Nabízejí lidem oholení dřevě-
nou břitvou a koňské párky, o ty smlouvají.

Medvěd: Symbol plodnosti a temných sil. Tancuje ve směru „po
slunci“ s hospodyní, voděn je medvědářem. Doráží na ženy, dělá ne-
plechu.

Bába/dívka s nůší: Symbol magie bylinek, nesváru v manželství nebo
partnerství. Nabízí lektvary a vodičky na potenci a dlouhověkost, vtip-
kuje o lásce a manželství. Na hlavě má oboustrannou masku.

Četník/lump: Symbol pořádků. Hlídá bezpečnost průvodu. Zastavuje
auta a dává jim pokuty, vybírá peníze. Na hlavě má oboustrannou masku.

V průvodu nesmí chybět ženich, nevěsta, medvědář, smrtka a také 
cikánky a četníci, kteří hlídají, aby pohostinnosti nevyužívali ti, kteří si
pro tento den žádnou masku nenachystali. Masky se mohou i dublovat,
kromě Masopusta, Ženicha a Nevěsty. Může to být například Kovář, Ře-
zník, Vodník, Hajnej, Selky. Masky mohou vycházet z místních řemesel,
známých postav nebo zrcadlit vlastnosti lidí. Také mohou znázorňovat
živly. Ideální je, když jsou masky tvořeny z přírodních materiálů a pokud
možno vynechány plasty, guma a podobně. Chceme, aby v průvodu
byly tradiční masky, vyhněte se prosím Mickey Mousům, Santa Clau-
sům, Šmoulům, Sněhurkám a podobně. 

Jak si můžete užít masopustu nebo k němu přispět?
Máte hned několik možností: můžete průvod uvítat, stát se součástí prů-
vodu, pomoci věcně. Nebo to celé hemžení zpovzdálí pozorovat. Jenže
pak o hodně přijdete. Minimálně o bezprostřednost a také podávané 
lahůdky...

Uvítejte masopustní průvod
Pokud máte chuť, můžete průvod přivítat před vaším domem nebo na
vašem dvoře. Pro váš domov to bude znamenat štěstí na celý další rok.
Znamená to jen přichystat nějaké sladké občerstvení, třeba v podobě ko-
blih, smažených šišek nebo koláčů, případně něco od masa. Dobrá by
byla láhev alkoholu pro posílení maškar a voda, šťáva či limonáda pro ty,
kteří pít nemohou. Nemusíte ale mít strach, že vás průvod přijde vyjíst.
Vaše účast může být symbolická.

Pokud chcete uvítat masopustní průvod u sebe doma, pište na e-mail
infocentrum@branatrojzemi.cz nebo volejte na 725 457 066. 

Staňte se součástí průvodu
Připravte si nějakou vhodnou masku, jak je uvedeno výše, a přijďte 
14. února na náměstí. Hlavně si nezapomeňte vzít do průvodu vlastní
štamprdlata! Vezměte s sebou také něco, co dokáže dělat hluk, ať je prů-
vod slyšet. Bubínky, tamburínky, hrnce, pokličky, flétničky apod. Ne řeh-
tačky, na ně přijde čas později.

Pomozte věcně
Sháníme:
– Vůz tažený koněm (průvod bude i bez něj, ale mohli bychom lépe pe-
čovat o ty, kteří mají nebo budou mít nějakou indispozici)
– Staré hrnce, pokličky a vařečky – noste prosím do informačního centra
– Staré hudební nástroje
– Sháníme také staré sukně, barevné látky, kožešiny, řemeny, klobouky.
– Nabídněte nám upečení něčeho sladkého, tím nám hodně pomůžete.
Recepty najdete níže.

Pomoc nabízejte na infocentrum@branatrojzemi.cz nebo na telefonu
725 457 066.

Děkujeme!

BlíÏí se druh˘ masopust. Pfiidejte se!
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V adventním čase, v úterý 2. 12., v nabitém programu, zavítal na naši
školu soubor Listování s jejich programem scénického čtení. 

Co je to scénické čtení? Divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní
druh živé kultury, který velice poutavou formou předkládá divákům zcela
nový zážitek z četby. Svým pojetím si klade za cíl posluchače knihou
oslovit a obzvláště u žáků probudit zájem o čtení. 

Herci ve složení Alan Novotný, Lenka Janíková a Lukáš Hejlík nejdříve
představili mladším divákům z prvního stupně poutavý příběh o Marti-
novi, který se přemístil o více než 80 let zpět do minulosti, skrze knihu
Ztraceni v čase od Petry Braunové. 

Starším posluchačům z druhého stupně přiblížili příběh patnáctile-
tého Bena, který má podobné starosti a problémy s dospíváním jako naši
žáci. Diváci proto bedlivě sledovali příběh, smáli se a někteří se možná 
i po skončení představení nad sebou zamysleli… Celý příběh si děti mo-
hou přečíst v knize Život k sežrání od francouzského spisovatele Mikaela
Olliviera.

Obě knihy najdeme v naší školní knihovně. Myslím, že po zhlédnutí
představení půjdou na dračku. Jsem moc ráda, že jsme vystoupení
mohli vidět, a věřím, že dle ohlasů žáků a učitelů u nás Listování nebylo
naposledy.

Více informací o představení z pohledu žáků a rozhovor naší redakční
rady s Lukášem Hejlíkem najdete v dalším čísle školního časopisu Hepčík.

Scénické ãtení se souborem Listování

Sbírka hraãek
Na ZŠ Lidická proběhla již patnáctým rokem sbírka hraček pro děti v Ko-
jeneckém ústavu v Liberci a v Dětském domově v Jablonném v Podješ-
tědí. Celkem se vybralo 83 hraček.

Ve čtvrtek 12. prosince část hraček odevzdaly žákyně 8. A a 8. B s paní
uč. Ryšánkovou, která sbírku hraček na škole organizovala, do Kojenec-
kého ústavu. Druhou část sbírky dne 16. prosince předali žáci 4. B Dět-
skému domovu v Jablonném v Podještědí.

Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se sbírky účastnili.

Mikulá‰ v matefisk˘ch
‰kolách

Žáci 4. B ze ZŠ Lidická si před Vánoci připravili pásmo koled a básní, 
se kterými vystoupili v mateřských školách Liberecká a Oldřichovská.
Jednou z písní byl i Mikuláš, kterou pro tuto příležitost dětem složil
PharmDr. Jaroš z Lékárny na Hradě. Tuto píseň žáci také zazpívali na
MěÚ a v České spořitelně.

Dáreãky pro klienty domu s peãovatelskou sluÏbou

Žáci 4. B ZŠ Lidická již 4. rokem navštívili 16. prosince dům s pečovatel-
skou službou v Hrádku nad Nisou, aby babičkám a dědečkům v předvá-
noční čas předali ručně vyrobené dárečky a popřáli všem hlavně zdraví.
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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

Nyní využijte zimních slev:
– 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

âerpací stanice 7 Station 
v Hrádku nad Nisou

hledá do svého kolektivu

pprraaccoovvnnííkkaa  nnaa  ppoozziiccii  vveennkkoovvnníí  oobbsslluuhhyy  ČČSS..

Spolupráce je možná formou brigády. 

Vhodné i pro důchodce. 

Požadujeme spolehlivost, zodpovědnost 

a pasivní znalost německého jazyka. 

V případě zájmu nás kontaktujte 
na telefonním čísle 

773333  662288  332211..

STUDIO POHODA HRÁDEK

rroozzššiiřřuujjee  oodd  11..  11..  22001155  nnaabbííddkkuu  mmaassáážžíí

oo  KKIINNEESSIIOOTTAAPPIINNGG

aapplliikkaaccee  ssttrreeččoovvýýcchh  ppáásskkůů  uurrččeennáá  pprroo::

– regeneraci unavených svalů

– stimulaci ochablých svalů

– zklidnění namožených svalů

– zmírnění bolesti otoků a modřin

CCeennaa::  2200  KKčč  zzaa  1100  ccmm  ppáásskkyy

OObbjjeeddnnáávvkkyy  nnaa  tteell..  

772255  660011  660000  ––  RReennaattaa  BBeennddoovváá

Více informací najdete na: www.pohodahradek.cz
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