
Most na Trojmezí dostává konkrétnûj‰í podobu
O mostu, který by spojil české, polské a německé břehy na Trojmezí, se mluví už více než deset let. Jeho
výstavba je jedním ze společných cílů svazku měst Malý trojúhelník. V loňském roce převzalo úlohu
vedoucího partnera město Hrádek nad Nisou. Prvním výsledkem jsou obecné požadavky, které stavba
bude muset splňovat, aby na ni mohla být získána potřebná povolení.

Most má být především zajímavým turistickým cílem. Má být zároveň symbolem spolupráce mezi
městy Malého trojúhelníka. V roce 2006 zpracovali studenti žitavské a liberecké vysoké školy několik
návrhů, jak by most mohl vypadat. Jako nejvhodnější byl tehdy vybrán most kruhový. Podle návrhu se
mohl i otáčet. Stavba měla být usazena poměrně nízko nad hladinou řeky a zapadnout tak do okolí.
V případě povodně by přes něj voda přetékala. Pohled na věc ale změnila povodeň před pěti lety.
Každá stavba, která tvoří překážku v řece, je potenciálně nebezpečná.

V loňském roce začala díky starostovi Hrádku nad Nisou Josefu Horinkovi konkrétní jednání, bez
kterých by most na Trojmezí zůstal stále jen představou. V únoru se na hrádecké radnici sešli zástupci
Povodí Labe v čele s ředitelem podniku a zástupcem projektanta. Byly zde jasně určeny podmínky,
které stavba bude muset splňovat. Tvar mostu podle nich může být libovolný, nadále se tedy může
pracovat s představou symbolické kruhové stavby. Základním požadavkem ale je, aby spodní hrana
mostu byla nad hladinou stoleté vody a aby překážku v toku netvořily ani žádné pilíře. Na základě slo-
žitých výpočtů, které musely vzít v potaz údaje ze tří zemí, dostal projektant k dispozici konkrétní údaje
o umístění mostu i o přístupových komunikacích, které by měly být v úrovni stávajícího terénu. Pro
lepší představu to znamená, že spodní hrana mostu bude muset být asi 1,5 metru nad hrázemi, které
v okolí Trojmezí jsou a po kterých vede například cyklostezka podél Nisy.

Jaké budou další kroky? Prvním úkolem projektanta bude vytvoření návrhu mostu respektujícího
všechny požadavky správců toků. Návrh bude předložen zástupcům Hrádku nad Nisou, Žitavy a Bo-
gatynie. Pokud bude schválen, začne se připravovat dokumentace pro stavební povolení.

Nejčastěji se lidé ptají, kdy se začne stavět. Vzhledem ke složitosti celého procesu je potřeba počí-
tat spíše roky než měsíce. Tři země znamenají tři různé systémy předpisů. V každé zemi proto bude
potřeba najít jednu erudovanou projekční kancelář, která bude usilovat o získání stavebního povolení
pro část mostu nad svým územím. Po získání potřebných povolení bude připraveno jedno výběrové
řízení na zhotovitele stavby. Na zasedání Společné rady svazku měst Malý trojúhelník ale byla dekla-
rována vůle se přes tento nelehký úkol přenést a stavbu mostu na Trojmezí dotáhnout do konce. V roz-
počtu svazku měst byla po léta vytvářena rezerva na úhradu nákladů na projektování stavby.

Letité posouvání
prací na realizaci mostu
má ale, jak se zdá,
jednu výhodu. Pro-
středky na jeho stavbu
chtějí města zajistit
z dotace od Evropské
unie. A v novém pláno-
vacím období se počítá
i s trojstrannými pro-
jekty. V minulosti by se
musely využít alespoň
dva dvojstranné pro-
jekty a komplikace
s tím spojené si nikdo,
kdo se v tomto oboru
pohybuje, nechce ani
představit.

Vít Štrupl

V březnovém čísle:
— Vlajka pro Tibet
— Oprava Lidového domu
— Ulice města plné masek
— Úspěch cvičení Lída
— Tip na výlet
— Na Stojáka poprvé v Hrádku
— Film Lovci a oběti
— Program kina
— Kulturní kalendář

Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: strupl@branatrojzemi.cz,
tel./fax: 725 357 278 nebo písemně na MěÚ, paní Vinšová.
Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ.
Internetová podoba časopisu vychází na www.hradek.cz.
Uzávěrka dubnového čísla je 20. 3. 2015.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 4. 2015.
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Z jednání se zástupci Povodí Labe a projektanta
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
44..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
4. schůze rady města v roce 2015, konaná dne 18. února, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila interní směrnici města Hrádek nad Nisou – postupy pro 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (IP/1/2015) dle předlo-
ženého návrhu s účinností směrnice od 23. 2. 2015. Uložila odboru 
investic a správy majetku ve spolupráci s místostarostou města sezná-
mit se směrnicí všechny příspěvkové organizace města a organizace 
řízené městem.

— schválila výroční zprávu za rok 2014 města Hrádek nad Nisou o čin-
nosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací podle zá-
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění
pozdějších předpisů)

— schválila změnu č. 3 organizačního řádu Městského úřadu Hrádek nad
Nisou s účinností schválených změn od 1. 3. 2015

— schválila smlouvu o spolupráci při mediální prezentaci s Libereckým
krajem 

— pro projednání vzala na vědomí návrh městské hymny od dr. Lubo-
míra Jaroše

— neschválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000 Kč Oblastní
charitě Červený Kostelec na zajištění provozu sociálních služeb 

— schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč Oblastní
charitě Liberec na zajištění provozu Domova pokojného stáří Chras-
tava 

— vzala na vědomí žádost o povolení výstavby vysílače na budově 
č. p. 244, Donínská, Hrádek nad Nisou – Základní škola, který bude
sloužit pro připojení k internetu pro lepší pokrytí pro obyvatele města
Hrádku nad Nisou v okolí vysílače společnosti ADV Computers, s. r. o.,
a neschválila udělení souhlasu z důvodu plánovaných oprav střechy 
a realizace projektu Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín

— schválila předložené dopravní řešení na křižovatce Větrná x Husova za
účelem omezení vjezdu kamiónů do ul. Větrné tak, jak doporučila do-
pravní komise na základě návrhu řešení Ing. Nýdrlem, a uložila OIaSM
dopracovat legislativu a provést toto řešení

— schválila v souladu s doporučením dopravní komise umístění rozhle-
dového zrcadla na komunikaci V Rokli před vjezd do viaduktu navazu -
jící na komunikaci Písečnou. Bere toto opatření jako realizaci opatření
v dostatečné míře v rámci podané petice Za řešení nebezpečného 
průchodu tunelu v Hrádku nad Nisou a na pomezí ulice V Rokli a ulice
Písečná 

— schválila úpravu dopravního značení v ul. Tichá záměnou DZ B1 (zá-
kaz vjezdu všech vozidel) za DZ B11 (zákaz vjezdu motorových vozi-
del) a uložila OIaSM provést tuto změnu

— schválila vstup a užití pozemků ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou
za účelem pořádání XVI. mezinárodního cyklomaratonu horských kol
Malevil Cup 2015 dne 20. 6. 2015 pořadateli Pakli sport klub. Užité po-
zemky budou pořadatelem uvedeny do 24 hodin do původního stavu
na jeho náklady. 

— schválila zábor veřejného prostranství Trojmezí na p. p. č. 1 572/11, 
1 572/12, 1 572/13, 1 818/4, 1 818/25, 1 818/26 a 1 818/27 v k. ú. Hrá-
dek n. Nisou za účelem pořádání akce Nisamarathon 2015 dne 6. 6. 2015

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu pro výběr zhotovitele akce s názvem Rekonstrukce zařízení ces-
tovního ruchu, rekreační areál Kristýna (3. etapa cyklostezky), jejímž
předmětem je obnova a modernizace areálových tras pro pěší, cyklisty
a in-line bruslaře v rekreačním areálu Kristýna.

55..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
5. schůze rady města v roce 2015, konaná dne 4. března, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila návrh smlouvy se společností KODAP, s. r. o., na zpracování

přiznání daně z příjmu za rok 2014
— schválila projektové záměry a podané žádosti o poskytnutí dotace 

z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2015:
a) v rámci programu 7 – Program resortu cestovního ruchu, památko -

vé péče a kultury, podprogram 7.2 – Záchrana a obnova památek 
v Libereckém kraji na projekt II. etapa – Oprava střechy na objektu
č. p. 124

b) v rámci programu 1 – Podpora rozvoje požární ochrany v Liberec-
kém kraji, podprogram 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí
LK na projekty Nákup ochranných prostředků PO – obleky, ruka-
vice a Pořízení sady stabilizačních podpěr k řešení dopravních 
nehod

— schválila projektový záměr a podání žádosti o podporu z programu
EFEKT na rok 2015 (Ministerstvo průmyslu a obchodu) s názvem pro-
jektu Obnova soustavy veřejného osvětlení na území města Hrádek
nad Nisou, II. etapa v požadované výši státní dotace 1 000 000 Kč 
z celkových 6 849 000 Kč s DPH 

— schválila ceník pronájmu prostor Městského úřadu Hrádek nad Nisou,
účinný od 1. 4. 2015

— schválila pozáruční servisní smlouvu na městský kamerový systém
město Hrádek nad Nisou s firmou TELMO, a. s. Předmětem smlouvy je
provádění servisní činnosti na městském kamerovém systému v pau-
šální ceně za provádění čištění a držení servisu za 1 885 Kč včetně DPH
a dopravného měsíčně, za rok to činí 22 620 Kč včetně DPH. Za pro-
vádění revize, čištění a držení servisu na vyzvání objednatele je sta-
novena cena 2 135 Kč včetně DPH a dopravného.

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu pro výběr zhotovitele akce s názvem Úprava chodníku pro pěší 
a přechod pro chodce – ul. Gen. Svobody 

— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Oprava střechy –
Camelot – Beseda firmě Aron house, s. r. o., Praha 3 za nabídkovou
cenu 1 345 049,47 Kč vč. DPH

— nesouhlasila s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřené mezi měs-
tem Hrádek nad Nisou a společností RENGL, s. r. o., kdy firma navrhla
vyjmout z předmětu smlouvy výlepovou plakátovací plochu na Hor-
ním Sedle. Uložila OIaSM provést opravu – instalaci plochy poničené
prudkým větrem, informovat firmu o provozuschopnosti plochy a dále
vyjednávat o případném návrhu dodatku č. 2 smlouvy, který by zohled -
nil neprovozuschopnost plochy dle skutečné doby trvání.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
22..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
2. zasedání zastupitelstva města v roce 2015, konané dne 25. února, se
zabývalo těmito záležitostmi:
— projednalo majetkoprávní úkony města
— schválilo připojení města Hrádek nad Nisou k mezinárodní kampani

Vlajka pro Tibet, která proběhne 10. 3. 2015.

Poplatky za inzerci v mûsíãníku

HRÁDECKO
formát cena
9 x 2,5 cm (na ‰ífiku) 121 Kã
9 x 5 cm (na ‰ífiku) 363 Kã
A6 (ãtvrtstránkov˘, na v˘‰ku) 605 Kã
A5 (pÛlstránkov˘, na ‰ífiku) 1 210 Kã
A4 (celostránkov˘, na v˘‰ku) 2 420 Kã
reklamní reportáÏ cena dohodou
ceny jsou uvedeny vãetnû DPH

Pfieru‰ení dodávky elektfiiny

Dne 26. 3. 2015 dojde k plánovanému přerušení 
dodávky elektřiny:

7.00–15.00 Žitavská, U Koupaliště, Žižkova, Starý dvůr, Moskevská,
Lidická, Komenského, Okružní 

7.30–11.00 Pod Tratí, Sadová, Sokolská, Liberecká

11.00–15.00 Husova, Komenského, Nádražní, Větrná, Za Poštou
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Budova Lidového domu na Žitavské ulici je objektem, který tvoří první
dojem návštěvníků města. Před šesti lety byl obnoven parčík před ním,
předloni střecha domu. 

V loňském roce přišlo na řadu topení v bytech. Gamaty byly nahra-
zeny plynovými kotli a ústředním topením. Rekonstrukce vytápění stála
650 tisíc korun. Poslední etapa rekonstrukce Lidového domu zahrnuje
výměnu oken, dveří a opravu fasády. 

Okna byla na podzim nahrazena plastovými, v původním členění,
aby se co možná nejméně změnil vzhled stavby.

Aktuálně probíhá oprava fasády, která také respektuje vzhled podle
fotografií z třicátých let minulého století, kdy byl Lidový dům postaven.
Výměna oken a oprava fasády bude město stát 2,035 mil. Kč.

Vít Štrupl

Vlajka pro Tibet
Tibetská vlajka opět dočasně zavlála 10. března před Městským úřadem
v Hrádku nad Nisou. Letos už potřinácté. Připojila se také ZŠ T. G. 
Masaryka a ZŠ Donín. Celosvětová kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v po-
lovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouho-
dobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani
připojuje pravidelně od roku 1996 a od roku 2003 pravidelně vlajka visí
i v Hrádku. Letos bylo naše město jedním z dalších téměř sedmi set měst,
která se k akci připojila.

A proč tibetskou vlajku vyvěsit? Pokud například v Tibetu vyvěsíte 
tibetskou vlajku, zazpíváte tibetskou hymnu nebo nenásilně upozorníte
na porušování lidských práv, můžete být zatčen, vězněn, mučen, souzen
a odsouzen, a to bez práva na obhájce nebo řádný soudní proces. To
všechno bez ohledu na to, že se Čína paradoxně zavázala k dodržování
Deklarace lidských práv jako jedna z prvních zemí již v roce 1948. Jako
Tibeťan budete v důsledku masivního přesídlování čínských obyvatel na
území Tibetu národnostní menšinou ve vlastní zemi, setkáte se s rasovou
diskriminací. Vaše kulturní zvyky a tradice budou zakazovány nebo ome-
zovány. Narazíte na omezování svobody tisku, cenzuru a internetovou
cenzuru. Leccos může připomínat naši poměrně nedávnou minulost.
Vyvěšení tibetské vlajky je minimálním projevem solidarity s národem,
který svou demokracii a svobodu dosud nevybojoval.

Terénní pracovník pomÛÏe
pfiímo na místû

Vyhledávání sociálně vyloučených osob nebo osob, kterým sociální 
vyloučení hrozí, nabízení a zajišťování potřebné pomoci těmto osobám
a pomoc s řešením jejich nepříznivé sociální situace jsou hlavní náplní
práce terénního pracovníka, který je nově zaměstnán na Městském
úřadě v Hrádku nad Nisou.

V Hrádku nad Nisou naštěstí zatím nejsou žádné výrazně problema-
tické lokality jako v jiných městech. Přesto zde žije odhadem asi 140 lidí,
kteří jsou v tíživé situaci a neobejdou se bez pomoci. Většina z nich je za-
tížena exekucí nebo k ní mají blízko, mají problém s placením nájmu 
a poplatků, jejich děti často chybí ve škole nebo se do ní nepřipravují.
Úkolem terénního pracovníka je tyto lidi aktivně vyhledávat a pomáhat
jim nikoliv z kanceláře, ale v jejich přirozeném prostředí. Terénní pra-
covník pomáhá s tím, co jeho klienti nejsou schopni sami zvládnout – ať
už jde o bydlení, zaměstnání, nebo dluhy. Může pomoci s vyřizováním
úředních záležitostí, případně asistovat při jednáních. Pomáhá hledat
vhodné bydlení a zaměstnání, orientovat se v nabídkách práce, mož-
nostech rekvalifikace nebo při řešení zadluženosti klienta. Výjimkou není
ani řešení základních dovedností, které jsou pro většinu lidí samozřejmé.
Ať už jde o racionální hospodaření s příjmy, nebo zabezpečení řádné 
docházky dětí do školy, zajištění školní přípravy a spolupráci se školou.
Díky práci terénního pracovníka se minimalizují dopady sociálního vylou-
čení a ideálně se mu alespoň v některých případech podaří zabránit.

Terénní práce byla dosud vykonávána pracovnicí městského úřadu.
Ale vzhledem k tomu, že její pracovní náplň tvoří i řada jiných povinností,
přinese nový pracovník, zaměstnaný na plný pracovní poměr, zásadní
zlepšení. Přímo v terénu mimo kancelář bude trávit 70 % své pracovní
doby.

Práce terénního pracovníka se neobejde bez spolupráce s institucemi
a organizacemi, které na území města Hrádek nad Nisou v oblasti sociál-
ních služeb působí.

Jsou jimi především liberecké občanské sdružení D.R.A.K., poskytující
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dále Člověk v tísni, o. p. s.,
poskytující terénní sociální práci, Maják, o. p. s., a Betel, poskytující
služby nízkoprahového zařízení. Terénní pracovník bude také úzce spo-
lupracovat s pracovištěm Úřadu práce.

Na zřízení pracovního místa město získalo dotaci od Úřadu vlády 
z programu Podpora terénní práce. Po výběrovém řízení pracovník 
nastoupil do pracovního poměru 2. března.

Lidov˘ dÛm dostane pÛvodní vzhled
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Zmûna stanovi‰È kontejnerÛ na 
tfiídûn˘ odpad

Upozorňujeme občany na změnu stanoviště sběrného hnízda nádob
na tříděný odpad a rozšíření sběrného hnízda – Zlatá výšina, a to:
– z důvodu nedostatečného využití bylo zrušeno celé stanoviště 
v ulici Šípková – kontejnery na papír, plasty a zvon na barevné sklo
– osazeno nové stanoviště na Žitavské ulici u celnice – kontejnery 
na papír, plasty a zvon na barevné sklo
– rozšířeno bylo stanoviště Zlatá výšina – bytovky – přidán zvon na
bílé sklo.

Setkání u kulat˘ch stolÛ
Kulaté stoly – tak se jmenují setkání starosty a místostarosty města za-
měřená na různá témata. Začaly prvním setkáním na téma bezpečnost,
které proběhlo již v lednu, pokračovaly únorovým setkáním se spolky 
a březnovým se sportovci.

Jak je vidět i z fotografie, stůl, u kterého se všichni sešli, není zrovna
kulatý. Na podstatě, která spočívá ve výměně informací mezi oběma
stranami, to ale nic nemění. Starosta města Josef Horinka představuje
plány města a naopak vyslechne podněty a zkušenosti lidí, kterých se
problematika dotýká.

Zástupci spolků i sportovních oddílů se kromě jiného dozvěděli 
o připravovaných změnách v grantovém programu města. „Sportovní“ 
kulatý stůl byl věnován i představení plánů na rekonstrukci sokolovny,
vylepšování areálu Kristýna a další etapě budování in-line drah.

Další setkání chce starosta města uskutečnit se členy některých spolků:
například s DS Vojan nebo Chrámovým sborem od sv. Bartoloměje. 
V plánu je také setkání provozovatelů restaurací a penzionů.

Nalezené vûci
Správní a sociální odbor Městského úřadu Hrádek nad Nisou eviduje
v období od 1. 1. 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 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, ...)
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
12. 11. 2014 Kočárek, barevné paruky, panenka–čarodějnice
01. 12. 2014 Klíče – 5 ks – poutko na krk Powerade
08. 12. 2014 Černá čepice – zn. Craft
21. 01. 2015 Vrtačka – zn. CMI + náhradní zdroj
04. 03. 2015 Klíče – 3 ks + poutko na krk Siemens, baterka 

FC Slovan Liberec

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

Při vjezdu do Václavic ve směru od Chrastavy se po levé straně silnice 
nachází donedávna zanedbaný rybník. Hráz byla protržená, dno plné
usazenin a rybník prázdný. Je přitom zajímavým krajinným prvkem 
a v omezené míře dokáže zpomalit nástup velké vody ve Václavickém
potoce.

Už nyní je vidět velká proměna, jakou místo prochází. Hráz byla 
obnovena, nové je výpustní zařízení. Byl doplněn bezpečnostní přeliv 
a hráz zpevněna lomovým kamenem.

Václavický rybníček je malý, ale přesto zajímavý. Projektanti pamato-
vali i na obojživelníky. Pod částí hladiny budou mělčiny, oddělené od
zbývající vodní plochy dřevěnou palisádou, za kterou se nedostanou
ryby, požírající vajíčka a larvy obojživelníků. 

Na obnovu rybníka město čerpá dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí. Radost udělá i místním rybářům, kteří budou pečovat
o život v něm. Voda se do nádrže začne vracet už v dubnu.

Vít Štrupl

Rybník ve Válclavicích se v dubnu opût 
naplní vodou
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Po loňské úspěšně obnovené tradici masopustu se letos do ulic 
opět vydal průvod masek, aby si užil zábavy a povyražení. Dnes už jen 
men šina lidí bere masopustní veselí jako poslední možnost užít si před
dlouhým čtyřicetidenním obdobím půstu. To ale nic nemění na chuti 
zakousnout něco od sladkého i něco od mastného, popít a bez zábran
se pobavit. Průvod letos prošel stejnými ulicemi a zastávkami. První vlaš-
tovkou, že by příště Medvěd s Kobylou a Ženich s Nevěstou mohli zakle -
pat i u jiných domů, se stalo zastavení v ulici 1. máje, kde masky přijala
a pohostila paní Vávrová a pan Vondra.

Moc nad městem u radnice přijala od starosty města postava Maso-
pusta. Ta také představila úlohu celé družiny masek. Poté už se jitrnicovo -

dem z prvního patra spustily první jitrnice, jelita a klobásky. Osazenstvo
průvodu děkuje všem, kteří ho v průběhu dopoledne hostili: restauraci 
Konírna, místní husitské farnosti, která připravila program a občerstvení
před Chrámem Pokoje, pečovatelkám z Pečovatelské služby, restauraci
Camelot, VínoHrádku, restauraci Lidový dům, Pasta Pizze a restauraci 
La Campagna.

Hrádečtí hasiči připravili ovar a zabijačkovou polévku a po zabití roz-
pustilé a nenapravitelné Kobyly hostili také zástup masek. Poděkování za
dary patří ještě václavické farmě BrAgro a pivovaru Svijany. 

Za pomoc s realizací průvodu děkujeme DS Vojan, DDM Drak a jeho
dobrovolníkům a Chotyňské 12°.

Ulice mûsta po roce opût zaplavily masky
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Dal‰í úspûch Cviãení Lída
Otevřený turnaj ve florbale pro žactvo se konal v sobotu 21. 2. v tělo-
cvičně TJ Rochlice Liberec.

Turnaje se zúčastnili i žáci ze cvičení ASPV Cvičení Lída.
Soupeřili proti TJ Žandov, TJ Rochlice a TJ Harcov. Hrádecké družstvo

mladších žáků ve složení Patočka Stáňa, Rostík, Janeček Míra, Ráďa, 
Křenek Tomáš, Mansfeld Zdeněk a Staněk Jakub vybojovalo 1. místo. Na
3. místě ve starších žácích se také umístilo naše hrádecké družstvo ve slo-
žení Mikenda Daniel, Šimůnek Pavel, Jakub, Singr David, Žuk Krištof 
a Mansfeld Slávek.

Turnaj proběhl bez problému i bez zranění. Všechna družstva ob-
držela diplom a každý hráč sladkou odměnu.

Tip na v˘let
19. hornolužický den pláteníků a přírodní trhy
V rámci tohoto historicky zajímavého dne se můžeme v Karáskově mu-
zeu v nedalekém Seifhennersdorfu a okolo něj ponořit do dávných dob
života pracovitých a skromných tkalců plátna. Tenkrát začínal pracovní
den za úsvitu hlasitým zvukem křepelky a končil až po 14–16 hodinách.
Pláteníci neoplývali žádným velkým majetkem a žili v souladu s příro-
dou. Na louce za podstávkovým domkem se většinou pásla „kráva 
chudých lidí“ – koza. 

Ve zrekonstruovaném Karáskově muzeu budou kolegové z muzea 
v Markersdorfu názorně předvádět historický způsob pěstování a zpra-
covávání lnu. K vidění bude i originál zařízeného obývacího pokoje 
a pracovny včetně rachotícího ručního tkalcovského stavu z roku 1800.
Návštěvník se zde také dozví mnoho zajímavého o vzniku a stavbě 
hornolužických podstávkových domů. Výstava fotografií od Rainera 
Döringa na téma Na cestě Karáskovým revírem představuje působivé fo-
tografie z příhraniční oblasti Horní Lužice a severních Čech. 

Kromě toho mohou návštěvníci zhlédnout výstavu Tenkrát v NDR –
každodenní život, která čítá na 1 000 exponátů. Na nové výstavě 
Annerose Müller, která nese název V kraji velikonočního zajíčka, můžete 
ob divovat různá veselá ztvárnění této postavičky.

Hned za rohem v seifhennersdorfském radničním sklípku budou s lás-
kou připravována a podávána typická jídla pláteníků jako například
bramborová bašta, chlupaté knedlíky či bezinková polévka.

Karáskovy přírodní trhy s více jak 60 prodejními stánky a obchodníky
se konají na parkovišti u Karáskova muzea, na náměstí u radnice a v his-
torickém třístranném dvoře (Bulnheimischer Hof).

Na prodej budou obchodníci nabízet kozí maso, sýry, máslo i tvaroh,
lahodné drůbeží, zvěřinové a sýrové speciality, křupavý Karáskův chléb,
české knedlíky, ušlechtilé houby a houbové placky, bylinné likéry, uze-
nou šunku a uzeného pstruha, grilované maso, jehněčí speciality a zboží
z ovčí vlny, čerstvé bylinky, ovoce a zeleninu, exotické ovoce, ale také 
léčivé bahno z panství Karlse Stülpnera nebo veselé jizerskohorské
hračky ze dřeva. Budete se moci také dívat pod ruce pekaři z Neukirchu
při výrobě a pečení koláče „Baumkuchen“ na otevřeném ohni. 

Rozsáhlou nabídku doplní módní lněné oblečení, provaznické a koší-
kářské zboží, domácí kožešiny, originální dřevěné a stříbrné šperky,
vzácné minerály a kameny, výrobky z přírodních materiálů, zahradnické
nůžky a keramika, jarní květiny a velikonoční dekorace, knihy z hornolu-
žických a severočeských nakladatelství a mnoho dalšího. 

K návštěvě zve také podstávkový dům (Bulnheimischer Hof) se vzác-
nou stropní malbou a burzou lněných látek. Ve velké světnici si můžete
pohodlně vychutnat kávu a koláče. 

To vše pro malé i velké se koná dne 22. března 2015 od 11 do 17 hodin
v centru hornolužického příhraničního města Seifhennersdorf. 

Samozřejmě bude mít celé dění na trhu pod dozorem loupežnický
vůdce Karásek a jeho kumpáni.

V tento den se v Querxenlandu v Seifhennersdorfu koná od 14 do 
17 hodin také tradiční Svátek velikonočního zajíčka spojený se spoustou
aktivit a dílniček.

Další informace (pouze v němčině) najdete na www.karaseks-revier.de,
www.seifhennersdorf.de.

Nová v˘stava pfiibliÏuje historii
lázeÀství a koupání

Až do konce dubna můžete v Bráně Trojzemí navštívit novou výstavu
Koupání bez hranic. Na řadě panelů je představena historie lázeňství na
území Euroregionu Nisa – od středověké studny mládí, která je vyobra-
zena na nástěnné malbě ve františkánském klášteře v Žitavě, přes ba-
rokní lázeňská zařízení, po luxusní koupelny v zámcích a vilách. Menší
část výstavy je věnována současným zařízením.

Výstavu před dvěma lety připravovala městská muzea v Žitavě spolu
s Oblastní galerií v Liberci. V Hrádku ji představila jedna z kurátorek, paní
Petra Šternová z Národního památkového ústavu. Bezprostředním im-
pulsem k uspořádání výstavy byla rekonstrukce libereckých lázní. V prů-
běhu příprav ale byla objevena řada zapomenutých a o to zajímavějších
dokumentů. 

Kromě historie a rekonstrukce libereckých lázní se na výstavě sezná-
míte s lázněmi v Žitavě, proměnami koupališť a využitím někdejších dolů
pro koupání. Panely s texty doplňuje 30 velkých fotografií, přibližujících
další lázeňské objekty.

Pro účely expozice v Hrádku nad Nisou byla výstava doplněna o 7 fo-
tografií hrádeckých koupališť a koupaliště v Chotyni.
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âesk˘ rozhlas Sever – va‰e rádio doma,
na cestách nebo v práci

Po celý březen každé všední ráno po půl osmé si s námi zahrajte na me-
teorologa z místa vašeho bydliště, prozraďte, jaké u vás vládne počasí, 
a my vás obdarujeme milým dárkem. Začněte ráno s Českým rozhlasem
Sever. U mikrofonu se střídá Tomáš Beneš s Honzou Žílou. Po čtvrt na 
devět voláme známým osobnostem, které mají představení nebo kon-
cert na severu Čech. Zpravodajské reportáže, aktuální počasí, doprava,
zprávy po půl hodině a dobrá nálada nechybí každé všední ráno mezi 
5.–9. hodinou. Vstávejte s námi a buďte v obraze. 

Kde nás naladíte? V Liberci na 91,3 FM, v Jablonci a okolí na 102,3 FM,
ve Smržovce, Tanvaldu, v Desné nebo v Harrachově na 107,9 FM a Frýd-
lant v Čechách ladí 97,4 FM. Novoborsko a Českolipsko 88,8 FM. Těšíme
se ráno na slyšenou.

Oslava MDÎ v Klubu dÛchodcÛ
Dne 4. 3. pořádala Pečovatelská služba v Klubu důchodců v Hrádku nad
Nisou oslavu k MDŽ. V rámci kulturního programu přednesly děti z Ma-
teřské školy z Loučné básničky. K dobré zábavě přispěl i harmonikář
Čenda, který zahrál a zazpíval spoustu lidových písniček, které rozezpí-
valy i naše hosty z řad seniorů. Akce se zúčastnilo asi 60 seniorů a za 
vedení města byl přítomen místostarosta p. Pavel Farský. Pečovatelská
služba zajistila pro návštěvníky klubu malé občerstvení, které přispělo 
k dobré náladě všech hostů. Těšíme se tedy zase opět za rok.

Na stojáka v Hrádku poprvé
a ne naposledy

Lukáš Pavlásek, Daniel Čech a Karel Hynek v sobotu 28. února večer 
bavili do posledního místa zaplněný sál DK Beseda. Daniel Čech a Karel
Hynek řadu diváků rozesmáli už u vchodu, kde se zhostili role kontrolorů
a trhačů vstupenek. Pravda, druhou část přivedli svými vtípky do roz-
paků, protože nejsou tak mediálně známí jako jejich kolega Pavlásek, 
a tak nepoznáni se svými poznámkami zůstali někdy nepochopeni. 
Následující hodinu a půl své přítomnosti na pódiu si ale užívali stejně
jako diváci v sále. 

Po skončení pořadu večer pokračoval Oldies Afterparty. A protože po
podobné zábavě je v Hrádku poptávka, zopakujeme ji opět na podzim,
až nás počasí zažene zpátky pod střechy. Stejně tak můžeme slíbit, že ani
pořad Na stojáka nebyl v Hrádku naposledy.

Dne 4. března 2015 se naše maminka, 
Zdeňka Novodvorská, dožila krásných 85 let…

Milá maminko,
posíláme Ti v blahopřání spoustu malých kytiček.
Každá z nich ať přinese Ti jedno z našich přáníček.

Mají v sobě radost, klid, lásku, štěstí, zdraví…
Přijmi naše blahopřání, máme tě moc rádi, mami.

MMaarriiee  aa  LLaaďďkkaa  ssee  ssvvýýmmii  rrooddiinnaammii..

Novû otevfieno
uulliiccee  11..  mmáájjee  ((vveeddllee  bbýývvaallééhhoo  kkiinnaa)),,  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu

TTeell::  660033  338811  225511

obědy – večeře 

Přijměte pozvání na posezení v příjemném prostředí 
naší restaurace.

Pondělí až pátek – polední menu – oobběěddyy  oodd  6699  KKčč.
VV  ddoobběě  oobběěddůů,,  1100..3300  ddoo  1155..0000,,  jjee  rreessttaauurraaccee  nneekkuuřřáácckkáá..

Nabízíme vám též využití našich prostor k oslavám rodinných 
výročí, uspořádání večírků, svateb a jiných příležitostí. 

Menu připravíme dle vašich představ.

PPoonndděěllíí––ččttvvrrtteekk  1100..3300––2211..0000,,  PPáátteekk  1100..3300––2233..0000
SSoobboottaa  1177..0000––2233..0000 (sobotní obědy na objednávku 

při min. počtu 10 osob)
NNeedděěllee  zzaavvřřeennoo
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26. března má v kinech premiéru nový český film Lovci a oběti. Jen o den
později se bude hrát i v Hrádku nad Nisou. A uvede ho představitel
hlavní role Martin Kraus. Za dobu, kdy bylo hrádecké kino obnoveno, 
to bude poprvé, kdy film představí sami jeho tvůrci. Důvodů je více: 
celý jeden natáčecí den probíhal v Hrádku nad Nisou, další půlden 
pak v Dolní Suché. Autorem námětu a scénáře a producentem filmu je 
Milan Sluka z Dolní Suché. V jedné z rolí se před kamerou představí 
i hrádecká zpěvačka Eki. A s bojovými scénami pomáhal hrádecký 
Marián Tůma a jeho „kolegové“.

Scénář vychází ze skutečných příběhů, které se staly různým posta-
vám během posledních 10 let a jsou pro dramatičnost spojeny do jedné
dějové linky hlavního hrdiny Jakuba. Jedna z kauz byla po dlouhých 
4 letech vyřešena pouhý měsíc před premiérou filmu. Zápletky filmu
jsou doplněny částečnou filmovou fikcí – ale opravdu jen částečnou. 

Jakub se ocitne v nekonečné dluhové spirále. Tlačí na něj exekutoři 
a posléze partička drsných vymahačů, před kterými žádné peníze ne-
schováte. Jakubovi pomáhá mafián s ostrými lokty v podání Tomáše Ha-
 náka s jeho synem (Jaromír Nosek) a právníkem (Marek Vašut). Pomoc-
nou ruku se Jakubovi snaží podat i kamarádi. 

„Film Lovci a oběti na mě po zhlédnutí zapůsobil především jako film,
opravdový FILM. Snad bude varováním hlavně pro mladé, kteří vinou
neuvážené půjčky můžou raz dva spadnout do zatraceného maléru,“
řekl o filmu Tomáš Hanák. Představitel Jakuba Martin Kraus přidává
svoje pocity: „Mám dojem, že příběh je velmi nadupaný. Autoři vychá-
zeli z opravdového příběhu, který se stal, tzn. že film nesmrdí tzv. hrou
na Ameriku, je autentický, a tudíž, troufám si říci, věrohodný a uvěři-
telný. Příběh je ze současnosti a bohužel si myslím, že se s ním může
mnoho diváků ztotožnit. Zas naopak spousta diváků si z filmu může vzít
ponaučení a brát to jako odstrašující případ.“ 

Tři otázky pro Martina Krause:
Myslíte, že film může nenásilně poučit mladé lidi, kam až je 
můžou dluhy dohnat, nebo na ně bude působit až moc poučně
a odsoudí ho?
Myslím, že jsme nepoučitelní. Nicméně když si lidi uvědomí, že tento 
film je opravdu natočen podle skutečných událostí, půjčí si třeba méně,
či dokonce vůbec :o).
Ve filmu je hodně akčních scén. Působí dle vás věrohodně?
Nepotřebovali jsme zdemolovat půl města, sto aut a z těl udělat řešeto,
přesto je film akční a plný sportovních-bojových výkonů, odveden profe-
sionály. Takže o věrohodnosti bych vůbec nepochyboval.
Myslíte, že na film může vzít v pohodě kluk holku na rande,
nebo je to dle scén prezentovaných v traileru pouze mužská 
záležitost?
O ženy bych se rozhodně nebál, mám dojem, že se mají na co těšit. Ale
pro muže velkých srdcí a romantické povahy, jako jsem právě já, dopo-
ručuji radši fotbal či knihu. :o)

Tři otázky pro Tomáše Hanáka:
Už jste prý viděl některé z finálních pracovních projekcí, jak na
vás film zapůsobil?
Především na mě zapůsobil jako film, opravdový FILM! Vzhledem ke dvou-
letému martyriu od první klapky, dodatečným úpravám scénáře a mnoha
dotáčkám je to fakt malý zázrak. A blahořečím producenta, Milana Sluku,
že měl trpělivost, jaká se dneska moc často nevidí. A Marcus Benois Tran,
který se ujal režie nových verzí a úprav, je mladý, všehoschopný muž –
všehoschopný v nejlepším slova smyslu.
Jak jste vnímal sám sebe, když jste se viděl na plátně?
Sluší mi to tam – a o to snad ve filmu jde, ne? Ale houby. Opět se uká-
zalo, že už nejsem černovlasý kudrnáč. A celou dobu natáčení jsem si uvě-
domoval, že na rozdíl od mé postavy se ve finančních záležitostech 
totálně neorientuji. Jenže naštěstí jsem byl vychován tak, abych si, pokud
možno, nepůjčoval – a když už, abych peníze vracel třeba i dřív, než bylo
dohodnuto. Dobrá výchova, vlastně podle okřídleného hesla „co nemám,
to nepotřebuji“ – a co nepotřebuji, na to si přece nebudu půjčovat.

Šel byste do toho po tom, co jste viděl na plátně, znovu?
Mně už se moc hrát nechce. Ale možná šel – pokud by za projektem stál
už zmíněný Milan Sluka. Protože to je pro mě člověk, který není cynik,
který má film prostě rád a který se snaží nic neošidit.

Beseda a autogramiáda s Martinem Krausem proběhne v pátek 27. 3. od
18.50 před hrádeckou premiérou filmu.

Film Lovci a obûti v Hrádku pfiedstaví
hlavní protagonista

Projekce v kině v Hrádku nad Nisou:
pátek 27. 3. od 19.30, sobota 28. 3. od 19.30

neděle 29. 3. od 17.00
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rubrikarubrika

Životní výročí
Občanům, kteří v měsící únoru 2015
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

80 let Mária Vlčková
82 let Miroslav Brtko
83 let Gert Jiranek, Herta Baladová

Marta Krejbichová
84 let Josef Stehlík, Zdeňka Měchurová
85 let Július Koska
87 let Emil Braun
88 let Květoslava Reichlová
90 let Ladislav Kořínek
91 let Věra Kochánková, Marie Jílková
92 let Josef Šidlák, Marie Georgievová

100 let Marie Kabelková

Dne 30. 1. 2015 byli v obřadní síni radnice uvítáni noví hrádečtí 
občánci Matěj a Ondřej Bujokovi, David a Daniel Musilovi, Viktor 
Svatoš, Gabriela Krajícová, Matyáš Válek, Josef Lemberger, Markéta
Trávníčková, Elena Hlavová, Tobiáš Sekvard, Aneta Vačková, Karin Anna
Tarnaiová Marie Zimová, matrikářka

Diamantová svatba
Šedesát let společného života oslavili v únoru manželé Míškovi. Tento
pro ně významný den si připomněli v obřadní síni hrádecké radnice, ve
které slavnostní řeč pronesl hrádecký starosta Josef Horinka. Po ní násle-
doval slavnostní přípitek.
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Změna klimatu se zdánlivě týká pouze vzdálených měst a regionů, které
se nacházejí v nízké nadmořské výšce na pobřeží moří a hrozí jim do
konce 21. století zatopení. Nebo oblastem, kde díky nedostatku srážek 
a následnému suchu nebude možné pěstovat základní potraviny. Jakkoli
nám to dnes nepřipadá, změna klimatu se však týká i města, jako je Hrá-
dek nad Nisou. 

Především, klimatická změna je realita, na které se shodne naprostá
většina vědců. Podle posledních studií za ni může s 95% pravděpodob-
ností člověk a jeho aktivity. 

Významnými projevy klimatické změny je zejména zvýšení průměrné
teploty na Zemi, zvýšení hladiny moří a oceánů, extrémní výkyvy počasí
a další. Klimatická změna se postupně projevuje i v podmínkách České
republiky, kde nás sice zvýšená hladina oceánů příliš netrápí, ale ex-
trémnost počasí a vzrůstající teplota již pozorovatelná je. Rok 2014 byl za
posledních 150 let nejteplejší ze všech. 14 z 15 nejteplejších zazname-
naných let se vyskytlo po roce 2000.

Jak se změna klimatu projeví v Hrádku nad Nisou? Neočekávejme 
žádné drastické změny počasí ve formě nadměrných srážek, bouřek, 
orkánů či tropických teplot. Spíše se bude jednat o pozvolné plíživé změny
těžko rozpoznatelné v krátkodobém horizontu. Podrobné modely vývoje
klimatu pro sever České republiky ukazují, že do roku 2050: 

• Vzroste průměrná teplota o cca 1–2 stupně.
• Výrazně poklesne počet mrazových dní (minimální teplota klesne

pod bod mrazu). 
• Poklesne počet dní se sněhovou pokrývkou
• Vzroste počet dní s letní teplotou (nad 25 stupňů). 
• Relativně narostou srážky v zimním období a naopak poklesnou

srážky v létě, což povede k častějším suchům. 
• Naroste výpar z půdy (stav ohrožující zemědělství či zahrádkaření). 
Největším rizikem spojeným se změnou klimatu v Hrádku nad Nisou

jsou a budou náhlé povodně a záplavy. Město po zkušenosti z roku 2010
investovalo do protipovodňových opatření nemalé úsilí a prostředky. 
To je i na říčním korytu či připravenosti integrovaného záchranného sys-
tému znát. Nikdo nemůže vědět, kdy přijde další voda, jak velká bude 
a jak obstojí opravená infrastruktura. Je však jisté, že v budoucnu díky

klimatickým změnám, ale i změnám v povodí Nisy
budou tyto jevy častější. 

Dalším projevem změny klimatu mohou být 
naopak déletrvající sucha. Na ty si můžeme pamato-
vat z předchozích let, kdy teploty v létě často překra-
čovaly rekordní hodnoty. Situace se zásobami pitné
vody v Hrádku je díky poloze města v podhůří Lužických hor dobrá, ale
již v některých částech města se nedostatek vody začíná projevovat. 

Na uvedenou situaci reaguje projekt, do kterého se město (vedle No-
vého Boru) zapojilo. Jeho cílem je mj. šířit povědomí o tom, že změna
klimatu není vzdálená chiméra, ale realita, které by se město a jeho oby-
vatelé mělo přizpůsobit. Obyvatelé města budou moci prostřednictvím
připravované ankety „Hrádek nad Nisou a změna klimatu“ vyjádřit svůj
názor na tyto otázky a ve školách proběhne při příležitosti Dne Země
akce zaměřená na klima. Významným výstupem projektu bude tzv.
adaptační strategie města – materiál shrnující opatření, které by město
mělo udělat s ohledem na přizpůsobení se měnícímu klimatu.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
EHP fondů (nepřesně se jím říká norské fondy). Norsko je nyní mediálně
propíráno v kauze odebírání dětí rodinám a v další sociální problematice,
ale pokud bychom se podívali na oblast životního prostře dí a právě na při-
pravenost měst na změnu klimatu, hrají severské země, v čele s Norskem,
prim. Příklady adaptačních opatření a více informací o projektu naleznete
na webových stránkách: http://www.adaptace.ci2.co.cz. 

Josef Novák, CI2, o. p. s. 

Hrádek nad Nisou a klimatické zmûny
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