
Obnovou vefiejného osvûtlení
mûsto v˘raznû ‰etfií

V roce 2014 začala postupná obnova veřejného osvětlení ve městě i v jeho okrajových částech. Spočívá
jak ve výměně svítidel, tak obnově rozvodů a instalaci moderních prvků umožňujících kontrolu, řízení
a regulaci osvětlení. Výsledkem jsou značně snížené náklady na odstraňování závad a už téměř polo-
viční spotřeba elektrické energie oproti roku 2013. Počet světlených bodů je přitom v posledních letech
stálý, aktuálně jich ve městě je 1 427.

Obnova veřejného osvětlení stojí nemalé peníze. Město k jejímu financování využívá kromě vlast-
ních prostředků model EPC: osvětlení se obnoví a náklady na obnovu se splácí postupně v dalších
letech právě z úspor. V loňském roce ještě využilo dotaci Efekt.

K finanční úspoře přispívá několik faktorů. Předně je to nižší spotřeba elektrické energie u nových
svítidel při zachování jejich svítivosti. Další část úspor lze přičíst na vrub instalace stabilizátorů a přede-
vším regulátorů. Díky nim lze v průběhu noci regulovat intenzitu osvětlení. Starší ročníky budou pa-
matovat období, kdy se v noci z důvodu úspor zhasínala světla na ulicích. Dnes nikde tma nezůstane,
ale v pěti časových pásmech se intenzita během noci mění. Na úspoře se podílí také zrušení devíti
odběrných míst z původních 24. Město ušetří za stálé platby za rezervování příkonu. Ze zbývajících
15 rozvodů je 9 zcela nově vybavených. Díky instalované technice je veřejné osvětlení připojené
k těmto rozvodům pod stálou kontrolou. Závady tak mohou být řešeny prakticky okamžitě.

V loňském roce proběhla mimo jiné kompletní rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení na Kris-
týně. Byly položeny nové rozvody, instalovány nové rozvaděče a svítidla jsou na nových stožárech.
Navíc bylo zcela nově vybudováno osvětlení podél jezera při cestě ze severní do jižní části areálu.

Od roku 2014 již bylo ve městě vyměněno 684 svítidel a téměř 10 km silového vedení. Změnou pro-
šel i systém rozvodů, který byl před rekonstrukcí tzv. paprskový. Pokud někde došlo k poruše, oprava
trvala i několik dní. Stávající systém připomíná spíše mříž, výpadky tak mohou být řešeny v řádu ho-
din, protože je možné osvětlení začít napájet z jiného směru.

Zatímco v roce 2014 činila spotřeba elektrické energie za veřejné osvětlení bezmála 52 kWh, pro
letošní rok se již předpokládá jen ve výši 33 kWh. Vyjádřeno v korunách město letos zaplatí za elek-
trickou energii asi 790 tis. Kč místo 1,455 mil. Kč v roce 2014. Předpoklad ukazuje, že se městu podaří
investice do nového zařízení splatit úsporami v horizontu 4 let.

Letos přibude na všechny
stožáry veřejného osvětlení
jejich číslování pro snad-
nější orientaci a případné
hlášení závad. Stožáry na
místech, kde dochází k čas-
tějším nehodám, budou
opatřeny reflexními pásy.

Zarážejícím faktem jsou
rostoucí škody způsobené
vandalismem. Zatímco za
rok 2014 dosáhly výše asi
70 tis. Kč, v loňském roce to
bylo bezmála čtvrt milionu
korun. Největším případem
byly krádeže kabelů na Ži-
tavské ulici, kde se ale díky
všímavosti obyvatel poda-
řilo pachatele chytit přímo
na místě činu.

V únorovém čísle:
— Tříkrálová sbírka
— Společenský večer
— Volnočasový klub Vagón
— Rozhovor s V. Slezákem
— Tip na výlet

Příloha: Toulání časem…
Dornspachův dům

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 březnového čísla je 22. 2. 2016.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 3. 2016.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
22..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
2. schůze rady města v roce 2016, konaná dne 20. ledna, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila nejnižší cenovou nabídku společnosti Projektový ateliér 

DAVID, s. r. o., na projektové a přípravné projektové práce na akci
Výměna hlavní mansardové střechy Schubertovy vily v celkové výši
176 660 Kč vč. DPH

— schválila 9. změnu rozpočtu města 2015 ve výši 2 606 203,36 Kč. Roz-
počet města po 9. rozpočtové změně 2015 má stanoven celkový 
objem příjmů částkou 158 865 864,56 Kč, celkový objem výdajů 
částkou 191 222 599,14 Kč a salda ve výši 32 356 734,58 Kč ve třídě
financování vytvořeného přebytkem hospodaření.

— schválila podanou žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 3 001 000 Kč
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 pro
projekt Zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu pozem -
ních komunikací, ulice Liberecká, Hrádek nad Nisou, a to v rámci 
programu zaměřeného na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřís-
tupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

— schválila podanou žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 7 757 000 Kč
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 pro
projekt Hrádek nad Nisou, ul. Donínská – chodník pro pěší, a to 
v rámci programu zaměřeného na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího
zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

— schválila vyhlášení výběrového řízení na kronikáře/kronikářku města
Hrádek nad Nisou pro rok 2015 a 2016 v souladu s přílohou

— schválila poskytnutí finančního daru ve výši 3 309 Kč Centru pro zdra-
votně postižené Libereckého kraje, o. p. s., na zajištění provozu 
sociálních služeb

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu pro výběr zhotovitele akce s názvem Rekonstrukce nosného
krovu objektu č. p. 124 – Camelot 

— vzala na vědomí informace o vyhodnocení motivačního sběru za rok
2015, celkem bylo v motivačním sběru nasbíráno 7 370 kg PET lahví
a 36 500 kg papíru, celková sleva poplatku za komunální odpad 
na rok 2016 pro občany registrované v motivačním programu činí 
32 670 Kč, město Hrádek nad Nisou přispívá na motivační program
pro rok 2015 částkou 17 270 Kč

— schválila smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 
Libereckého kraje.

33..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
3. schůze rady města v roce 2016, konaná dne 3. února, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila předložení žádosti o finanční příspěvek ve výši 200 000 Kč

Nadaci ČEZ v rámci grantového řízení Oranžové hřiště
— odvolala z funkce tajemnice komise pro občanské záležitosti Marii 

Zimovou, jmenovala novou tajemnicí komise pro občanské záležitosti
Moniku Korbelářovou a rozšířila komisi o Marii Zimovou

— schválila udělení souhlasu se zveřejněním údajů o areálu Benar 
v Národní databázi brownfieldů Agentury pro podporu podnikání 
a investic CZECHINVEST, a to nezávazně a bezplatně

— vzala na vědomí cenovou nabídku Mgr. Miroslava Nového na zho-
tovení aktualizace stavebněhistorického průzkumu – Hrádek nad 
Nisou, dům č. p. 65, 66 – tzv. Azyl za celkovou cenu 43 500 Kč vč.
DPH a schválila podepsání smlouvy 

— schvaluje výroční zprávu města Hrádek nad Nisou za rok 2015 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).

11..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
1. mimořádná schůze rady města v roce 2016, konaná dne 27. ledna,
se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu Mysliveckému spolku Soják

Hrádek ve výši 5 000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním
mysliveckého plesu dne 23. 1. 2016 

— schválila podání žádosti ve výši 120 000 Kč prostřednictvím Hasič-
ského záchranného sboru kraje o účelovou neinvestiční dotaci na 

výdaje jednotek SDH obcí v roce 2016 k zajištění akceschopnosti
— vzala na vědomí nákup skříní pro rozšíření prostoru pro archivaci 

odboru OIaSM a uložila vystavit objednávku firmě Interkomplet, 
s. r. o., Liberec, ve výši 122 391,50 Kč vč. DPH.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
11..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
1. zastupitelstvo města v roce 2016, konané dne 27. ledna, se zabývalo
těmito záležitostmi:
— schválilo znění Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro

rok 2016 vč. jednotlivých výzev k podání žádosti o poskytnutí dotace,
jmenovalo hodnotitelskou komisi ve složení: Pavel Farský, Mgr. Ladi-
slava Jurková, Mgr. Jaroslav Poláček, Mgr. Hana Prchlíková, Miroslav
Řezníček, Václav Krejčík, ThMgr. Hedvika Zimmermannová, Petr
Dlouha schválilo vzorový text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro
rok 2016 

— schválilo podání žádosti o dotaci ve výši 3 600 000 Kč do programu
Podpora materiálně-technické základny sportu MŠMT pro rok 2016
na akci rekonstrukce sportovní haly.

Dotaãní program mûsta 
Hrádek nad Nisou na rok 2016

Dnem 1. 2. 2016 byl vyhlášen dotační program města na letošní rok. 
Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 2. do 31. března. Do 15. dubna
návrhy vyhodnotí hodnotitelská komise a následně je 20. dubna projed -
ná a schválí rada města.

Stejně jako v minulých letech má dotační program dvě části. O dotaci
je možné žádat na aktivity, akce, v tomto podprogramu je připraveno 
k rozdělení 165 tisíc korun. Podprogram na člena je určen pro podporu
subjektů s členskou základnou působících na území města a je v něm při-
praveno 145 tisíc korun. Dotaci je možné čerpat na akce realizované a hra-
zené v období od 1. 1. do 31. 12. 2016.

Žádosti je možné podávat výhradně prostřednictvím úplného stan-
dardizovaného formuláře nazvaného žádost o poskytnutí dotace z pod-
programu na člena, a to osobně na podatelně úřadu nebo poštou, nebo
datovou schránkou s elektronickým podpisem. Formulář je k dispozici na
internetových stránkách města, případně je možné si jej vyzvednout na
odboru dotací a kultury.

V podprogramu na akce je dotace určena na podporu aktivit a akcí
konaných na území města a na podporu činností subjektů působících na
území města ve prospěch jeho obyvatel. Žádat mohou právnické osoby
a fyzické osoby, i podnikající, působící na území města Hrádek nad Ni-
sou, vyjma příspěvkových organizací města a oddílů Sboru dobrovol-
ných hasičů. Žadatel může podat maximálně 2 žádosti. Maximální výše
dotace na jednu žádost je 10 000 Kč a nesmí být použita na úhradu 
investičních výdajů, tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových
látek, dále na úhradu nájemného a služeb v objektech ve vlastnictví
města. Dotace není určena na úhradu nákladů v souvislosti s reprezen-
tací jednotlivců a kolektivů v zahraničí.

Podprogram na člena je určen na podporu členství dětí a mládeže
(do 18 let věku), příp. dospělých členů organizací zajišťujících zájmové
aktivity na území města. Požádat si mohou právnické osoby, které mají
sídlo na území města Hrádek nad Nisou a které mají stanoveny mini-
mální členský příspěvek ve výši 50 Kč na člena. Žadatel může podat 
maximálně 1 žádost. 

Dotace bude poskytnuta ve výši 200 Kč na člena do 18 let, v maximální
výši 20 000 Kč na jednu žádost. Pokud celková alokace nebude vyčer-
pána, bude zbytek finančních prostředků rozdělen poměrově mezi ža-
datele a určen na podporu dospělých členů.

Celé znění podmínek dotačního programu včetně seznamu povinných
příloh žádosti najdete na internetových stránkách města. Do konce
února je možné na odboru dotací a kultury konzultovat případné nejas-
nosti žadatelů.

Kromě dotačního programu města je možné využít také tzv. indivi-
duálních žádostí o dotaci. Dotaci lze poskytnout na základě žádosti 
o poskytnutí dotace po posouzení v orgánech města a po uzavření ve-
řejnoprávní smlouvy. Vzorový formulář žádosti o dotaci i vzor veřejno-
právní smlouvy je na internetových stránkách města v oddíle odboru 
dotací, rozvoje města a kultury.
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Zemfiel Karel Hrd˘
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v sobotu 30. ledna zemřel ve
věku 73 let Ing. Karel Hrdý.

Jméno Ing. Karla Hrdého je v Hrádku spojeno především s tenisem – od
roku 1957 se mu věnoval jako aktivní hráč, později jako trenér, funkcionář
a manažer, a to až do současnosti. Do historie města se ale Ing. Hrdý 
zapsal i jako první porevoluční starosta, kterým byl v letech 1990–1992.
V roce 1993 byl zvolen poslancem Parlamentu ČR, byl předsedou Posla-
neckého klubu ČSSD. V roce 1995 se stal členem KDU–ČSL. V roce 1996
byl jmenován ředitelem úřadu na Ministerstvu pro místní rozvoj a po-
sléze vrchním ředitelem sekce pro integraci do EU a přeshraniční spolu-
práci. V letech 2002–2006 byl Ing. Karel Hrdý náměstkem ministryně
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Od roku 1990 stál Ing. Hrdý za řadou projektů, které byly v Hrádku
realizovány. V době, kdy byl starostou města, se spolu s dalšími lidmi 
podílel na otevření silničního hraničního přechodu do Polska a Německa,
zrušení stavební uzávěry, která do té doby omezovala rozvoj Hrádku, na
založení euroregionu Nisa. Na konci jeho starostování vznikala první žá-
dost o dotaci na vybudování čistírny odpadních vod.

Od roku 2002 pomáhal při rozvoji hrádeckých sportovišť – ať už se jed-
nalo o zázemí pro fotbalisty, tenisty, o veřejné kluziště, nebo školní hřiště.

Až do současnosti vykonával funkci sekretáře jednoty Orel v Hrádku
nad Nisou.

V roce 2009 udělilo Karlu Hrdému Zastupitelstvo města Hrádek nad
Nisou ocenění Osobnost města Hrádek nad Nisou za podporu rozvoje
města a podporu projektů města v období 1992–2008 a za dlouholetý
přínos pro město v oblasti sportu, tělovýchovy a činnost v tenisovém
klubu a dále za činnost v oblasti místní samosprávy.

Čest jeho památce!

Oznámení statistického úfiadu
V období od 6. února do 5. června 2016 osloví tazatelé Českého statis-
tického úřadu v rámci výběrového šetření Životní podmínky vzorek 
náhodně vybraných domácností v Hrádku nad Nisou. Zjišťované otázky
se týkají bydlení, pracovní aktivity, životní úrovně a názorů ohledně 
životních podmínek. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na
základě náhodného výběru počítačem. Šetření se stejným obsahem pro-
bíhá na území celé České republiky a v dalších 31 evropských zemích 
a jeho smyslem je dlouhodobě získávat srovnatelná data o sociální situaci
jejich obyvatel. 

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem taza-
tele a příslušným pověřením, které ho ve spojení s občanským průkazem
opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2016, nebo průkazem
zaměstnance Českého statistického úřadu. Tazatelé s domácností vyplní
příslušné dotazníky. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita.  

Další informace týkající se šetření naleznete na internetových 
stránkách ČSÚ www.czso.cz. V případě zájmu vám další informace po-
skytne pověřený pracovník ČSÚ v Libereckém kraji, Ing. Jana Hauserová, 
tel.: 737 280 481, 485 238 807.

Vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na kronikáfie/kronikáfiku 
mûsta Hrádek nad Nisou

V souladu s usnesením rady města vyhlašuje město Hrádek nad Nisou
výběrové řízení na kronikáře/kronikářku města Hrádek nad Nisou.
Předmětem výběrového řízení je komplexní zpracování kroniky města
Hrádek nad Nisou za rok 2015 a 2016.
Požadavky:
– občan ČR s vysokoškolským nebo úplným středním vzděláním 
– výborná znalost českého jazyka, velmi dobré stylistické schopnosti
– velmi dobrá znalost práce na PC
– výhodou osobní vztah k městu, znalost jeho historie a problematiky

(znalost místních poměrů) včetně zájmu o současné společenské
dění ve všech oblastech života (politika, kultura, ekonomika, sport,
sociální oblast, životní prostředí) a aktivní účast na akcích ve městě

– schopnost získávat, třídit a vyhodnocovat informace tak, aby přehledně
poskytly údaje o společenském životě ve městě v průběhu roku

– znalost metodik pro psaní kronik a absolvování školení v této věci 
výhodou 

– předchozí praxe v oboru vítána (zaměření historie, český jazyk, event.
publikační činnost)

Náplň práce kronikáře:
– sběr a zpracování významných informací o městě, událostech a akcích

ve městě včetně významných usnesení rady a zastupitelstva, činnosti
městských organizací a zaznamenání mimořádných přírodních jevů
ve městě 

– systematické a chronologické řazení informací, stylizace textu po jed-
notlivých měsících v souladu s ustanovením zákona č. 132/2006 Sb.,
o kronikách obcí

– průběžná spolupráce s Odborem dotací, rozvoje města a kultury
– předložení návrhu textu kroniky za rok 2015 do 30. 6. 2016 a celého

textu do 30. 9. 2016, předložení návrhu textu kroniky za rok 2016 za
první pololetí do 30. 9. 2016 a za celý rok do 30. 3. 2017

– vyhotovení a odevzdání finálního textu kroniky vč. příloh do jednoho
měsíce po obdržení připomínek

– forma zpracování – ručně nebo elektronicky
Obsah kroniky: minimální návrh v rámci výběrového řízení
– veřejný život a události ve městě po jednotlivých měsících včetně 

záznamů z jednání Rady města Hrádek nad Nisou a Zastupitelstva
města Hrádek nad Nisou

– hospodářský život (zemědělství, průmysl, ekonomika – podnikání, ob-
chod a služby)

– kultura, školství, sport, zdravotnictví a sociální služby
– další události ve výše nespecifikovaných sférách
Náležitosti přihlášky:
– motivační dopis k zájmu vést městskou kroniku vč. splnění požadavků
– strukturovaný životopis včetně kontaktních údajů (telefon, e-mail)
– návrh textu jednoho denního záznamu kroniky obsahující informace

a události měsíce září 2015 v Hrádku nad Nisou 
– přehled činností v obdobné oblasti (publikace, články apod.), pokud

z minulosti existují – doložení ukázkou 
– návrh finančních požadavků (platových, odměna) / měsíc / za zpra-

covaný rok kroniky. 
– prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů vý-

hradně pro potřeby výběrového řízení (Vzor: tímto prohlašuji, že sou-
hlasím s využitím mnou poskytnutých informací a osobních údajů
pro potřeby výběrového řízení na kronikáře/kronikářku města Hrá-
dek nad Nisou, jméno a příjmení, podpis.)

– datum a podpis uchazeče
Zahájení výkonu městského kronikáře: Předpoklad od 1. 3. 2016
Kontaktní údaje pro poskytnutí dodatečných informací:
Gabriela Zahrádková, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru
ODK, e-mail: zahradkova@muhradek.cz, tel. 482 411 430
Místo a způsob podání přihlášky:
Nabídku je možno podat v zalepené obálce s nápisem „KRONIKÁŘ –
NEOTVÍRAT“ na podatelnu úřadu, a to osobně nebo poštovní přepravou.
Adresa: 

Město Hrádek nad Nisou, Odbor dotací, rozvoje města a kultury
Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

Uzávěrka přihlášek: 15. 2. 2016
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Cena euroregionu Nisa putovala
opût do Hrádku

O tom, že se Hrádek nad Nisou společně se svými partnery v rámci
svazku měst intenzivně věnuje realizaci přeshraničních projektů, není
třeba dlouze vyprávět. Výsledky těchto projektů potkáváme v našem
městě na každém kroku. Posledním z nich byla cyklotrasa v okolí Kristýny,
která si okamžitě svým novým povrchem získala oblibu nejen u cyklistů,
ale i u příznivců kolečkových bruslí. V soutěži o nejlepší projekty převzal
letos 13. 1. 2016 ve Zhořelci starosta města pan Josef Horinka ocenění za
druhé místo v kategorii nejlepší přeshraniční komunální spolupráce. 

Hedvika Zimmermannová

Îitava má uÏ také „svÛj projekt
roku“

Po úspěšné sbírce na restaurování hodin na budově Johannea vyzvali 
iniciátoři sbírky Felix Weickelt a Guido Hanbit během slavnostního 
novoročního přijetí zástupců společenského života v Žitavě k zapojení
obyvatel do dalšího projektu. Asi znáte květinové hodiny na žitavském
městském okruhu. Vedle nich stojí zvonkohra, která ale není v provozu.
Cílem projektu je nejen oprava zvonkohry, ale i rozšíření jejího reper-
toáru o skladby žitavských skladatelů. Hedvika Zimmermannová

Tfiíkrálová sbírka v Hrádku
nad Nisou

V lednu proběhl již šestnáctý ročník celorepublikové Tříkrálové sbírky 
a skupinky malých koledníků navštívily i Hrádek nad Nisou. 

Oblastní charita Liberec děkuje všem občanům, kteří vlídně přijali 
koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky patří koledníkům
i jejich doprovodu – do Tříkrálové sbírky se zapojily všechny základní
školy (ZŠ Lidická, ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Donín) a Římskokatolická far-
nost Hrádek nad Nisou.

V Hrádku nad Nisou bylo vykoledováno skvělých 22 960 Kč. Letos bu-
dou vykoledované peníze použity na potřeby a kompenzační pomůcky
dětí z hrádeckých základních škol a na podporu činnosti nízkopraho-
vého klubu Vagón, který v Hrádku provozuje Maják, o. p. s.

Celkem byla v letošním roce pod záštitou OCH Liberec vykoledována
částka 233 363 Kč. Podrobné informace o koledování, výsledcích a vy-
užití výtěžku naleznete na www.charitaliberec.cz nebo www.trikralovas-
birka.cz. 

Děkujeme všem, kteří prostřednictvím Tříkrálové sbírky pomáhají 
potřebným.

Hana Musilová, koordinátorka Tříkrálové sbírky

Zápis do 1. tfiíd
Více jak stovka malých předškoláků absolvovala ve čtvrtek a v pátek 
svůj velký den – zápis do prvních tříd. Připravenost na školu byla různá, 
u mnohých dětí byl již mateřskou školou doporučen odklad. Stejně jako
v minulosti se potvrdilo, že děti, které navštěvují mateřské školy, jsou
lépe připraveny, než ty které mateřské školy nenavštěvují nebo je na-
vštěvují jen sporadicky. 

Přesné počty nastupujících prvňáků budou známy až po vyjádření
pedagogicko-psychologické poradny a praktických lékařů, kteří musí vy-
slovit své doporučení.

Všem budoucím prvňáčkům gratulujeme a přejeme příjemný start do
nové éry. Hana Prchlíková

Z Îitavy do Národní galerie
Ač je původem Švýcar, je jeho život spjat s regionem Trojzemí. Kdo znal
jeho zaujatost, se kterou se věnoval české historii a umění, ten rozumí
jeho profesní dráze, která ho ze saské Žitavy dovedla na pozici ředitele
starých sbírek Národní galerie v Praze. 

Dr. Phil. Marius Winzeler stál jako ředitel Žitavských městských muzeí
při zrodu našeho malého muzea a díky němu se naše výstavy rozšířily 
o mnoho zajímavých exponátů. Stal se i naším průvodcem historických
exkurzí pořádaných Bránou Trojzemí a Kabinetem Trojzemí na němec-
kém území. Nejen jeho přednášky, ale i profesionální vedení společných
projektů, jako byla například výstava Celníci a pašeráci v regionu Troj-
zemí, a přátelské vazby nám budou chybět a doufáme, že v jeho nástupci
na pozici ředitele Žitavských městských muzeí najdeme opět partnera
pro společné projekty v oblasti historie našeho regionu. 

Hedvika Zimmermannová



52. ãíslo, 
únor 2016

Luboš Lachman

Pavel Jindra

František Kordík ml.

Jan Kolařík a Monika Martinů

Mgr. Jana Czuchová

Mgr. Hana Prchlíková

V sobotu 16. ledna proběhl v DK Beseda tradiční společenský večer
města, k němuž patří předávání Ceny starosty města za významné 
počiny v předchozím roce a předávání ocenění Sportovec roku.

Ocenění za rok 2015 letos mířilo k učitelkám a učitelům. Mgr. Jana
Czuchová ze ZŠ T. G. Masaryka v loňském roce získala v celorepubliko-
vém finále soutěže o nejoblíbenějšího učitele ocenění Ámos fyzikář 
a s ním finanční odměnu 200 tisíc korun na vybavení učebny fyziky. 
Starosta Josef Horinka a místostarosta Pavel Farský při společenském 
večeru poděkovali Mgr. Janě Czuchové za reprezentaci města. Mgr. Hana
Prchlíková dostala cenu za pořádání divadelní přehlídky dětského di-
vadla Hrádecké divadelní jaro, která se v loňském roce konala již potřetí.
A konečně pan učitel Luboš Lachman ze Základní umělecké školy v Liberci
dostal ocenění za vedení pobočky v Hrádku nad Nisou a mimořádné
úsilí, které dětem věnuje. I díky panu Lachmanovi v Hrádku vyrůstá nová
generace hudebníků. Co jeho žáci umí, mohli návštěvníci společenského

večera slyšet na vlastní uši, pravidelně vystupují ale i na jiných akcích ve
městě.

Cenu Sportovec roku za rok 2015 si odnesl Pavel Jindra, který se v loň-
ském roce podeváté stal Mistrem ČR v zimním triatlonu a v Českém 
poháru v terénním triatlonu obsadil celkové druhé místo. K tomu přidal
vítězství v deseti dalších jednotlivých závodech. František Kordík mladší
byl oceněn za své úspěchy ve fotbale. Je hráčem Slovanu Hrádek nad 
Nisou, okresního fotbalového výběru a hraje žákovskou ligu za Slovan 
Liberec, na svém kontě má již mnoho ocenění za nejlepšího hráče a nej-
lepšího střelce, dal už 700 branek. 

Při společenském večeru kromě žáků hrádecké pobočky ZUŠ vystou-
pili s předtančením Jan Kolařík a Monika Martinů, kteří si ve svých jede-
nácti letech dokázali vytancovat nejvyšší výkonnostní třídu a od diváků
sklidili zasloužené ovace.

Na spoleãenském veãeru byly pfiedány
ceny za rok 2015
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V bývalém výměníku na sídlišti Liberecká je už několik let poměrně živo.
O tom, co vše se tady děje, jsme si povídali s jedním z vedoucích volno-
ča sového centra Vagón a zároveň pastorem sboru Jednoty bratrské 
v Hrádku Patrikem Müllerem.

Od roku 2012 funguje v bývalém výměníku volnočasový klub Vagón.
Od počátku nabízel příležitost k trávení volného času dětem a mládeži.
Vagón jsme ho nazvali proto, že dopravní prostředek jede nějakým 
směrem a nám také záleží na tom, abychom měli jasně daný směr. A na
rozdíl od autobusu je ve vagónu cestování přeci jen volnější. Chceme
budovat partu napříč různými sociálními skupinami, rozvíjet určité 
životní kompetence, využívat jedinečnost každého dítěte a naučit po-
znávat děti jejich vlastní hodnotu. Děláme tábory, víkendové akce, pra-
videlná setkání každý čtvrtek. 

S ohledem na dlouhodobou spolupráci s Majákem, o. p. s., který rea-
lizuje preventivní programy a v Hrádku ve školách působí už 16 let, jsme
se rozhodli založit i nízkoprahové zařízení. V něm je prostor k řešení
osobních problémů, rodinných problémů, problémů ve škole, ale také
ke smysluplnému trávení volného času. Nízkoprahové zařízení má
hlavně nabídnout bezpečné prostředí dětem, které ho nemají. Pro níz-
koprahové zařízení je důležitá anonymita jeho „klientů“. Výhodou proto
je, že budova výměníku není v centru města. S dětmi se zde pracuje 
jen na základě jejich křestního jména. Veškeré služby nízkoprahového
centra jsou poskytovány zdarma. Sociální pracovníci se snaží děti kon-
taktovat, zjistit jejich potřeby a podle možností jim pomoci. Nízkopra-
hové zařízení navštěvují hlavně děti, které by v převážné většině nenav-
štívily dům dětí a mládeže. Existují ale i výjimky, děti ze spořádaných 
rodin, které ale mají své problémy a nemají je kde řešit. Pravdou ale je,
že většina je těch, které žijí v horším sociálním zázemí. Jedním z rysů
bezpečného prostředí je i to, že po dětech nepožadujeme žádný výkon.
Nikdo se nedívá na to, co kdo umí, takže dítě se nemusí bát, že zklame.
Nikdo nesleduje, jak je oblečené. Jediné, co požadujeme, je slušné cho-
vání. Nabízíme prostor, který tyto děti nemají šanci poznat v rodině 
ani ve škole. Někdy se to týká i dětí z tzv. „hodně dobrých“ rodin, kde
žijí pod stálým tlakem očekávaného výkonu. Druhý extrém jsou děti 
z opravdu špatných sociálních podmínek, které třeba chodí na brigádu
proto, aby přispěly do běžného rozpočtu rodiny.

Na rozdíl od nízkoprahového zařízení volnočasový klub už není 
anonymní, děti podávají přihlášku, snažíme se spolupracovat s rodiči.
Aktivitám ve volnočasovém klubu už se snažíme dávat směr a chceme
děti rozvíjet. S tím souvisí i to, že v něm už jsou více určena pravidla, ne-
vystačíme si jen se slušným chováním jako v nízkoprahovém zařízení.

V jakém věkovém rozmezí se pohybují vaši klienti?
U nízkoprahového zařízení to je od 11 let až po střední školu. Volnoča-
sový klub Vagón je určen dětem od 6. do 9. třídy. Kdo ho navštěvuje už

dlouho, toho v klubu necháme, i když odroste. A výjimečně máme i děti
od 5. třídy. Pak máme ještě Gentlemany a Dámy, kde je prostor věnovat
se i vážnějším tématům, například partnerským vztahům. Gentlemani 
a Dámy jsou pro osmáky a středoškoláky. Navštěvují je děti, které jsou 
přihlášené do Vagónu. Součástí naší vize je ještě založení klubu Expres
určeného seniorům.

O kolik dětí se asi staráte?
Ve volnočasovém klubu asi o 15–20, v nízkoprahovém zařízení za loňský
rok kolem 80.

Kromě Vagónu provozujete ale ještě klub Mašinka. Ten je určen
komu?
Naší vizí je mít v Hrádku nad Nisou celé komunitní centrum. Jednota 
bratr ská má celou síť mateřských center. Takže se nám líbilo, když se jedna 
maminka nabídla, že by v Hrádku založila klub Mašinka. Navštěvují jej
přitom nejen maminky, ale i tatínkové, babičky i dědečkové. Snažíme se
nejen si povídat, ale i s dětmi zpívat, cvičit. Nedílnou součástí je kreativní
část, kdy děti něco vyrábí, a pak také oblíbená svačina (smích). Výhodou
je, že děti se učí se svými vrstevníky. Čas od času děláme i besedy na různá
témata, která rodiče při výchově dětí využijí.

Z mašinky vznikla klubkavárna Kupé, protože zaměstnaní rodiče 
neměli vždy čas. To je odpolední prostor pro celou rodinu. Například na
podzim jsme společně vyráběli draky. Na těchto aktivitách je fajn, že jsou
vztahové, takže přerůstají třeba i ve vzájemnou pomoc podle potřeby.

Kdo všechny tyto aktivity provozuje?
Provozovatelem je Jednota bratrská. Samozřejmě máme zkušenost s tím,
že mnoho lidí ve chvíli, kdy zjistí, že je zřizovatelem církev, má obavy, že
je někdo bude přesvědčovat. Má například díky nějaké předchozí nega-
tivní zkušenosti se sektami strach. To, že jsme křesťané, se projevuje v na-
šem životě, ale na druhou stranu jsme úplně normální lidé s běžnými
všedními problémy a starostmi, řešíme stejné potíže jako všichni ostatní.
Umíme se úplně stejně pohádat doma i mezi sebou.

Dobře. Když k vám někdo přijde do klubu, třeba jen na kávu,
tak nemusí mít obavy, že by mu hrozilo nějaké nebezpečí v po-
době přesvědčování k víře?
Ne, to opravdu ne. Dokonce někteří přijdou, nevědí, kdo centrum pro-
vozuje, a ani během návštěvy to nezjistí. V Chrastavě, kde působíme už
dlouho, jsme se několikrát setkali s tím, že přišla do klubu maminka, která
už má druhé nebo třetí dítě, a po čase přiznala, že lituje, že nepřišla už 
s prvním dítětem. Podobně to bylo s obecně prospěšnou společností 
Maják, která se věnuje realizaci preventivních programů. O ní také
spousta lidí netuší, že ji založila Jednota bratrská. Pravda je, že se lidé 
občas zeptají, a my nic neskrýváme. Ale Jednota bratrská nikdy nefun-
govala tak, aby lidi nějak „lanařila“. Jednota bratrská má za sebou pět set
let existence a po všechny ty lidské generace pracovala pro lidi. Tak vní-
máme i naši práci v Hrádku nad Nisou. Nesmírně si vážíme spolupráce 
s městem, která je pro nás v mnohém výjimečná a jedinečná v rámci celé
Jednoty.

Město Hrádek nad Nisou bylo v loňském roce nositelem projektu
z programu prevence kriminality, díky kterému jste mohli 
financovat řadu konkrétních aktivit. 
Tato finanční pomoc nám samozřejmě hodně pomohla při realizaci vol-
nočasových aktivit klubu Gentlemenů a Dam. Mohli jsme pokrýt náklady
na víkendové programy, a dokonce i uskutečnit tábor včetně pořízení 
vybavení, které děti, které k nám chodí, prostě nemají. Realizovali jsme
jeden letní týdenní tábor, několik víkendových akcí, a navíc i jednoden-
ních akcí, kde si děti zpravidla mohou vyzkoušet aktivity, na které by se 
s rodinou nedostaly. Uskutečnili jsme filmový maraton, děláme společné
večerní akce spojené s přespáváním. Díky grantu jsme mohli pokrýt vět-
šinu nákladů na tyto naše aktivity a vizi Gentlemanů a Dam rozvinout.
Mimo jiné máme vařiče, prostředky na nákup potravin a děti si tak mo-
hou vyzkoušet práci v kuchyni, protože doma se k ní často nedostanou
nebo ji ani nemají možnost vidět.

Vytvořili jsme umělecké uskupení Happy Zeroes, kde děti dostávají
možnost pod vedením kvalitních umělců možnost tvořit.

Z jednoho Vagónu se stává Vlak

Klub Vagón v masopustním průvodu
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Vojtěch Slezák je dnes úspěšným twirlerem – sportovcem, který se 
věnuje twirlingu. Hodně z nás si jej pamatuje, když před deseti lety 
začínal s hrádeckými mažoretkami. O tom, kolik úsilí je potřeba k cestě
na mistrovství světa a Evropy, i o poměrně neznámém twirlingu je náš
dnešní rozhovor.
V současnosti se věnujete twirlingu, ale jako dítě jste začínal 
u hrádeckých mažoretek. Jak dlouho už se tomuto sportu 
věnujete?
Twirlingu už šest let, předtím mažoretkám 3–4 roky.
Zatímco pojem mažoretka je poměrně běžný, twirling je sport
v Čechách poměrně neznámý. Zkuste ho tedy představit.
Twirling je založen na práci s hůlkou podobně jako u mažoretek, ale jsou
v něm náročnější prvky. Tím pádem jsou kladeny vyšší nároky na tech-
niku, na pohyb těla, jeho koordinaci. Zapojují se i gymnastické, taneční
a baletní prvky. Twirling je organizován pod stejnou asociací jako mažo-
retky, ale třeba mistrovství se konají zvlášť. 
Z jakého sportu se twirling vyvinul?
Vznikl úplně samostatně v USA zhruba před osmdesáti lety. Proto má 
dodnes v USA také největší členskou základnu. A zajímavé je, že s ním 
začali muži, ženy se přidaly později.
To je zajímavá informace, protože mažoretky jsou spojeny téměř
výhradně s děvčaty.
V twirlingu se mužů najde mnohem více, ale dnes je to stále necelá
čtvrtina z celkového počtu. Určitě je to ale více než u mažoretek, což je
asi dáno tím, že twirling má poměrně blízko ke gymnastice a v ní není 
zastoupení mužů tak ojedinělé.
Je twirling individuální sport?
Může být, ale vystupuje se i v duu, i v týmech. Já jsem začínal jako sólista,
ale letos už třetím rokem trénuji s Veronikou Kadlecovou z Českých 
Budějovic. Máme nacvičené tři sestavy a s jednou z nich jsme se vloni 
v Itálii stali vicemistry Evropy. To bylo v disciplíně duo s rekvizitami, což
je disciplína, ve které se zpracuje nějaký příběh, který doplní rekvizity. 
Cvičení s hůlkou je ale samozřejmě základem. 
Stát se vicemistrem Evropy je jistě velký úspěch, ale je to ten 
zatím nejcennější?
Co nás mrzelo, že od mistrovského titulu nás dělily dvě setiny bodu, tedy
hrozně málo. Jelikož v disciplíně s rekvizitami jsou Češi špičkou, považuji
za větší úspěch třeba 10. místo na mistrovství světa, kde je konkurence

mnohem větší už díky Američanům, kde je twirling mnohem populár-
nější.
Jak v rozhovoru padlo, twirling má blízko ke gymnastice. Ta je
ale věkově dost omezená. Jak je to ve vašem sportu?
Podobně, já už jsem ve svých 18 letech v twirlingu seniorem. Začíná se
tak v 5–6 letech, kolem 30. roku se končí. Ale teoreticky žádné věkové
omezení není. Konec přichází s tím, jak se zmenšuje rychlost, postřeh. 
A i tělo je už kolem třicítky dost opotřebované.
Jak často musíte trénovat?
Tréninky v hale mám jednou týdně. Ale jinak doma cvičím v podstatě
denně. 
Co je pro vás nejtěžší?
Je to náročné časově i finančně. Když nepočítám soutěže, je potřeba si
platit trenéra a semináře, protože bez toho se člověk neposouvá dále.
Když nacvičujeme duo, je potřeba cestovat, v našem případě do jižních
Čech, a tam si platit pronájem haly, protože ne všude je město tak vstřícné
jako to naše.
Jak vlastně takový trénink sestavy v duu probíhá?
Většinou až před soutěží. My jsme si s Veronikou docela sedli i povahově,
takže nám secvičení sestavy jde docela rychle a porážíme i páry, které
spolu trénují pravidelně.
Předáváte už svoje zkušenosti dál?
Snažím se v Hrádku pomáhat. Když jsem já s twirlingem začínal, dělal 
se v ČR asi tři roky. Tehdy nás bylo jen pár. Všechny prvky jsem se učil 
z videí na internetu. První lektory jsem využil až před čtyřmi roky. Dnes
je twirling stále na vzestupu, věnuje se mu čím dál více lidí. 
Twirling je sport, který si říká o prezentaci na společenských 
akcích. Jste někdy zván, ať už v sólu, nebo duu?
Občas ano, rozhodně jsem za takové nabídky rád. Případní zájemci mě
mohou kontaktovat, informace najdou na mých webových stránkách
(http://vojtech-slezak.webnode.cz).

Úspěchy Vojtěcha Slezáka: 
22001122 – Mistrovství Evropy (Švýcarsko, Neuschatel) – 12. místo kategorie

Junior chlapci sólo 1 hůlka
22001133 – Mistrovství Evropy (Nizozemsko, Amsterdam) – 9. místo katego-

rie Junior chlapci sólo 1 hůlka, Mistrovství Evropy (Norsko, Lilleham-
mer) – duo s rekvizitami 4. místo kategorie Senior.

22001144 – Mistrovství Evropy (Belgie, Oostende) – 5. místo sólo 2 hůlky 
kategorie Junior chlapci, 8. místo sólo 1 hůlka kategorie Junior chlapci

22001155 – Mistrovství světa (Itálie, Lignano Sabbiadoro) – 11. místo sólo 
1 hůlka kategorie Junior chlapci, 10. místo solo 2 hůlky kategorie 
Junior chlapci, 13. místo taneční sólo kategorie Junior chlapci, Mi-
strovství Evropy (Itálie, Lignano Sabbiadoro) duo s rekvizitami s Vero-
nikou Kadlecovou z Českých Budějovic I. vicemistr Evropy (2. místo)

22001166 – Cena za nejlepší choreografii duo (Veronika Kadlecová, České 
Budějovice), Cena za nejlepší choreografii sólo v České republice, 
nominace na Mistrovství Evropy Itálie Lignano Sabbiadoro, které se
bude konat v období velikonočních prázdnin

Několikanásobný mistr České republiky 2009–2016.

Na stojáka bylo vyprodáno do
posledního místa

Podruhé zavítala do Hrádku nad Nisou do DK Beseda aktuálně 
nejúspěšnější česká stand-up comedy Na stojáka. Ve městě má silnou zá-
kladnu fanoušků, představení bylo během tří dnů prakticky vyprodáno,
ten, kdo koupil vstupenky později, měl štěstí, že si je někdo před ním ne-
vyzvedl…

Opět přijel Lukáš Pavlásek a publikum bavil především svými po-
střehy z facebooku. Ester Kočičková má sice možná vážný výraz v tváři,
ale při její přednášce o jediné metodě věštění, na kterou se člověk může
bezpečně spolehnout, sál burácel smíchy. A konečně Pepa Polášek při-
spěl do jinak hlavně upovídaných vystoupení svými audiovizuálními
kreacemi.

V DK Beseda se znovu sejdeme 9. dubna při divadelním představení
Žena za pultem 2, ve kterém se ve dvojrolích představí Oldřich Kaiser 
a Jiří Lábus. Představení je ale také do posledního místa vyprodané.

Za úspûchem je kaÏdodenní dfiina
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První dva jarní měsíce bude v Bráně Trojzemí vystavovat své fotografie
Miroslav Chmela, který v Hrádku prožil kus svého života a stále sem často
jezdí, i když se před lety odstěhoval do Liberce. O tom proč výstava nese
název Výluky v grafikonu duše, a nejen o tom, jsou následující řádky. 

Výstava bude zahájena vernisáží 8. března v 17.30, rozhovor přijměte
jako pozvánku na ni.

V Hrádku určitě máš hodně známých a kamarádů, i když už tady
dlouho nebydlíš. Nyní jsi tady nejčastěji vidět s foťákem v ruce.
Jak jsi se k fotografování dostal?
Pravděpodobně díky svému povolání. Pracuji v polygrafii s možností
denně sledovat, s pokorou, obrazové přílohy (fotografie) exponova-
ných autorů. Odhaduji, že přibližně před deseti lety jsem povil konkrétní
myšlenku koupit si aparát a vyzkoušet si cokoli vyfotit tak, abych z toho 
měl dobrý pocit a okolí to sneslo bez skřípajících zubů. Přirozeně, že jsem 
v plné naivitě vešel do stovek omylů a chyb a ani nedoufal v nějaký pro-
gres. Nadšení mi ale nezchromlo, proto jsem si pravděpodobně časem
postupně zorientoval i vycvičil rohovky natolik, že nesledovaly jen nudu,
chceš-li „vatu“.
Na tvých snímcích bývají nejčastěji krajiny, pak koleje a vlaky 
a nově ženy. Kde nejraději fotíš?

Nejraději v okolí padesáté rovnoběžky (smích). Díky cyklistice, kterou
provozuji mnoho let, znám zajímavé cíle určení, lokality České republiky.
Proto tedy „sázím na dobrou“. Žiji v Liberci, a tak není divu, že zachycuji
nejčastěji Podještědí, které je skvělým „materiálem“ pro dobrý snímek.
Důležité je ovládnout lenost, trochu rozumět počasí, spřátelit se se šťast -
nou náhodou a být fascinován tím správným místem :-).
Když máš na fotografii vlak nebo koleje, je to skoro vždy snímek
z tratě 086 Liberec – Česká Lípa. Co tě přitahuje zrovna tam?
A priori vlaky mě přitahují, uklidňují i nabízejí k přemýšlení to, co vidím
za okny. „Nulaosmdesátšestka“ je esenciální tratí Libereckého kraje. Za-
řezává se do Ještědského hřbetu a způsobuje mu efektní „transverzální
jizvu“. Architektura železničních stanic i vechtroven má nezaměnitelnou
endemickou tvář. Sladkou polevou na dortu téhle trati je viadukt v No-
vině i pět tunelů, které přerušují na okamžik spektakulární podívanou 
z oken vlaků. Kniha by se dala napsat o 086. Já si vybral fotografie.

Na jaké motivy se mohou návštěvníci hrádecké výstavy těšit?
Základní téma výstavy je právě železnice, její okolí, lidé v různých (ne)při-
rozených situacích kolem ní. Leitmotivem nebudou tedy jen ženy ve 
výlukových stavech duše. Každý ze snímků bude poeticky glosován libe-
reckým básníkem Tepalem Veršem. Mnoho dlouhých hodin jsem spolu 
s ním kul debaty i nápady k symbolice jednotlivých obrazů. Nabídka je
pestrá, srozumitelná, doufám, že nebude nudit.
Výstava má poněkud zvláštní název Výluky v grafikonu duše.
Ten by možná stál za vysvětlení… 
Do života člověka, resp. do grafikonu (řádu) jeho duše, zasahují i výlu-
kové stavy, při kterých nám lidem pracuje fantazie pod tázací větou typu:
„Co kdyby to cenzura zdravého rozumu neuhlídala a pustila do zkratů
veškeré osobní lidské kolize i krize...?“

V žádném případě není potřeba se děsit. Naopak si přeji, aby v poho-
dovém režimu si návštěvníci výstavu užili a v dobrém rozmaru z ní i od-
cházeli.
Pokolikáté budeš své snímky vystavovat? Cítíš rozdíl mezi 
vystavováním fotografií na facebooku a v galerii?
Poprvé budu vystavovat samostatně, proto jsem náležitě napjat, jakými
ohlasy okomentují moje snažení na kolejích návštěvníci výstavy. 

Srovnávat facebook s galerií? Nepodceňuji ani trochu sociální sítě, pro-
tentokrát bych si ale moc přál, aby zůstaly laptopy zaklapnuty, televize se
seriály vypnuty a výstavní síň v Bráně Trojzemí se zaplnila milými lidmi,
které tímto srdečně zvu.

Pocta Franzi Clam-Gallasovi
V Bráně Trojzemí právě probíhá první letošní výstava. Připomíná 
posledního muže slavného rodu Clam-Gallasů, hraběte Franze. Podtitul
výstavy je Pocta šlechtici ducha a muži činu a výmluvně tím charakteri-
zuje osobnost Franze Clam-Gallase. Gallasové (od roku 1757 Clam-Gal-
lasové) vlastnili již před druhou polovinou 17. století panství Frýdlant 
a Liberec, k nimž později přibyl Grabštejn a Lemberk. Franz Gallas se na-
rodil v roce 1854 v Liberci, zemřel v roce 1930 na frýdlantském zámku.
Byl výraznou osobností, těšící se všeobecné vážnosti. Do podvědomí
obyvatel regionu se zapsal jako muž, který pečoval o rodový majetek 
a přitom dbal o blaho „poddaných“. Za své činy sklízel vděk a úctu. K jeho
úmrtí najdeme zmínku i v hrádecké Neuhauserově kronice: „Na svém
frýdlantském zámku zemřel ve věku 75 let hrabě Frant. Clam Gallas. Byl
posledním mužským potomkem staletí starého rodu. Laskavost, dobrota
a skromnost byly základními rysy jeho bytí. Za svého života zakusil
mnoho štěstí a vážnosti, ale také hořkosti, když mu byl po převratu na
základě nových zákonů Pozemkovým úřadem vyvlastněn rodový maje-
tek. Jeho jméno nebude vlastí zapomenuto.“

Výstava, která doputovala do Hrádku, je plně dvojjazyčná a je do-
plněná o předměty, které se váží k rodu Clam-Gallasů. Můžete ji přijít
navštívit až do 6. března a podrobně se tak seznámit s osudy člověka,
který měl k našemu regionu velmi blízko.

V˘luky v grafikonu du‰e
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Potřetí vyrazil do hrádeckých ulic masopustní průvod, tentokrát už první
únorovou sobotu. Úderem desáté hodiny Masopust před radnicí před-
stavil svou družinu a hned potom si vyžádal od starosty svěření vlády
nad městem. Krátce poté opět začaly vyletovat z oken radnice jitrnice 
a jelita, zatímco při zemi se podávalo tekuté občerstvení pro zahřátí. 
Podobné pohoštění čekalo i na dalších deseti zastávkách. Medvěd, 
ženich s nevěstou i masopustní kobyla a další masky si zatančily s hospo -
dáři, vyhrávala jim k tomu Chotyňská 12°. Asi po dvou hodinách dora-
zil průvod do hasičské zbrojnice, kde už byly v plném proudu vepřové
hody. Rozverná masopustní kobyla, smířená s tím, že její dny jsou spoč-
teny, se klepala strachy. Poté, co Masopust oznámil, že jí vzhledem 
k věku zbývá jen pár dní života, jí lidé nečekaně vyprosili milost. Kobyla
na oplátku slíbila, že se v nebi za hrádecké obyvatele přimluví. 

První únorovou sobotu bylo v ulicích živo. Na hrádecký masopust 
dorazili i lidé ze sousedního Německa a Polska i řada českých „přespol-
ních“. Kdo letos nebyl, může se přidat zase za rok, kdy nás masopust
bude čekat 25. února.

Děkujeme všem, kteří se na masopustu podíleli – „hospodářům“ 
a „hospodyním“ za občerstvení a pobavení na jednotlivých zastávkách
před restaurací Konírna, Chrámem Pokoje, Pečovatelskou službou, 
restaurací Camelot, VínoHrádkem, děkujeme paní Vávrové a panu Von-
drovi, restauraci Dělnický dům, Laundry baru, Pasta Pizze, restauraci 
La Campagna. Také všem těm, kteří se zhostili hlavních masek, hlavně
divadelnímu souboru Vojan, DDM Drak a lidem z centra Vlak, ale i těm,
kteří se v podobě desítek dalších maškar přišli pobavit. A také hrádec-
kým hasičům za azyl a Chotyňské 12°, bez které by to nebylo ono.

Kobyla letos dostala milost
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„Náhon u městského parku v roce 1925“

První hrádecké miminko roku
2016

V pondělí 25. ledna 2016 přivítal starosta Hrádku nad Nisou na radnici
prvního letošního hrádeckého občánka. Zatímco vloni se hrádecká dvoj-
čátka stala dokonce prvními v kraji, letos se na první miminko v Hrádku
čekalo až do 4. ledna.

Stala se jím Adélka, která se mamince Ludmile Trávníčkové a tatínkovi
Petru Novotnému narodila v liberecké porodnici. Stejně jako v loňském
roce dostalo první hrádecké miminko dárek na památku – a protože je
to holčička, byly to opět zlaté náušnice.

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

Životní výročí

Občanům, kteří v měsíci lednu 2016
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Eva Antošová, Alexandra Rožánková,
Jaroslava Mottlová

80 let Marie Hochmanová
81 let Stanislav Hejduk, Zdeňka Chovancová
85 let Jiřinka Dočekalová
86 let Jaroslava Kolářová
91 let Zděnka Koldovská
92 let Emilie Kopejsková
93 let Jaroslav Valeš
94 let Miroslav Prošek

Dne 22. 21. 2016 byli v obřadní síni radnice uvítáni noví 
hrádečtí občánci Kristýna Feixová, Martin Beneš, 
Natálie Kroupová, Vojtěch Jurczak, Věra Škublová, 

Nela Šnajdrová, Bára Štoková, Roman Rybín, Jakub Laur, 
Daniela Vetešníková, David Farkas, Barbora Kalašová, 

Filip Farský.
Marie Zimová, matrikářka

Psalo se…
O tom, že čas většinou letí rychleji, než bychom si přáli, panuje všeo-
becná shoda. Většina lidí zároveň ráda vzpomíná. Zkusíme se proto na
stránkách HRÁDECKA pravidelně ohlížet do minulosti. Do té vzdálenější,
kterou už skoro nikdo nemůže pamatovat. A zároveň, pro připomenutí,
zapátráme ve starších číslech HRÁDECKA. Při jejich čtení si uvědomíme,
že řada událostí, které máme v paměti jako nedávno prožité, proběhla
již před mnoha lety.

Dnešní texty mají jedno společné: oba se alespoň částečně týkají lo-
kality dnešního městského parku.

Psalo se v kronice – 1920
16. 2. bylo započato s kácením starých mohutných stříbrných topolů 
stojících na pravém břehu mlýnského náhonu na Střelecké louce 
(Schiess wiese). Čistý výnos za dřevo obnášel 17 212 Kč. V únoru značně
klesl kurs říšské marky vzhledem k nelidským podmínkám mírové smlou -
vy a tím vzniklým poměrům v německé Říši (1 RM = 1 Kč).

Střelecká louka, částečně již parkově osázená, má být celá přeměněna
na městský park, ve kterém se uvažuje i s hřištěm pro malé děti. U vo-
dojemu, poblíž Zámeckého kříže (Schlosskreuz), má být výsadbou
stromů a keřů docíleno v letních měsících lepší zastínění. 

(Josef Neuhäuser, Hrádek nad Nisou v událostech let 1918–1938)

Četli jste v Hrádecku před 14 lety
A co děti – mají si kde hrát?

Ty z vás, kteří si snad začali pobrukovat píseň, musím zklamat. Mně
totiž z věci, o které chci nyní psát, také nebylo příliš do zpěvu. 

Zaradovala jsem se, když se objevila maketa dětského hřiště a první
zprávy o tom, že v budoucnu vyroste v parku hřiště plné prolézaček 
a dalších atrakcí. O tom, že to maminky s malými dětmi nemají v Hrádku
zrovna lehké, nemusím ani psát. Terénní jízdy s kočárkem bez nájezdů na
chodníky (alespoň v centru města), o nájezdu do úřadu a podobně ani
nemluvě, jsou denní realitou. 

Netrvalo však dlouho a na RCL jsme si mohli poslechnout zprávu 
o tom, jak si malí indiáni budou moci hrát v dětském hřišti v areálu Kris-
týny a jak se tím podpoří cestovní ruch. Upřímně řečeno, v tuto chvíli mi
byl cestovní ruch zcela ukradený, neboť byl postaven nad běžné potřeby
občanů města. 

Možná, že ti, kteří toto vymysleli, již zapomněli na to, jaký je každo-
denní život s malými dětmi. Možná, že jim nedošlo, že ve chvíli, kdy
dojdu na Kristýnu, můžu jít opět zpět, neboť mé dítě chce jíst nebo spát.
Možná, že je nenapadlo, že pokaždé v letní sezóně zaplatím vstup na
Kristýnu. A tak z mého každodenního dopoledního nákupu ve městě 
a následné návštěvy dětského hřiště se stává věc spíše výjimečná. 

Někde jsem slyšela, že k této změně umístění došlo proto, že městský
park nevyhovuje jakýmsi předpisům. I přesto by se v centru jistě našlo
několik dalších míst. Původně jsem chtěla navrhnout bezplatný proná-
jem a využití okolo kostela, ale existuje ještě jedno místo, které je v za-
hradě, naproti sídlí policie, tudíž je pod dozorem, a pokud vám druhá
maminka pohlídá dítě, stihnete si ještě vypůjčit knihu. Možná i zde jsou
nějaké problémy. Zkusme je ale vyřešit a najít místo pro dětské hřiště pro
naše hrádecké děti, dříve než začneme s budováním něčeho, co rozčílí
minimálně polovinu z nás. (H. Zimmermannová, HRÁDECKO 2012/2)

Vít Štrupl
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Na naší cestě za zvyky a tradicemi jsme ušli již hodný kus. Nacházíme se
na cestě k Velikonocům. Období půstu však předchází tučné období 
masopustu, průvodů, zábav a dobrého jídla. A i z tohoto období nám
naši předkové zanechali mnohé, z čeho můžeme čerpat poučení.

Tučný čtvrtek
Tučný čtvrtek, některými nazývaný jako „Tučňák“, někteří také bez skru-
pulí označují za Tlustý. Tento den započíná posledních šest dní obžerství
a nezřízeného masopustního veselí před Popeleční středou a dlouhým,
čtyřicetidenním půstem. Je to den organizovaného přejídání, kopců masa
a hor sladkého pečiva, který měl křesťany připravit na půst. Jde o gran-
diózní finále posledních dní masopustu, svátku hodování, tanečních zá-
bav a zabijaček. Přirozený koloběh hospodářského roku přisoudil lidem
o masopustu jasný úkol: pořádně se zasytit a užít si dostatku, než přijde
vymrzlé období, které do spíží nepřinese žádné nové zásoby a potrvá až
do jarního probuzení přírody. Proto se od Popeleční středy, jež násle-
duje po Tučném čtvrtku, drží až do Velikonoc čtyřicetidenní půst. Tučný
čtvrtek se u nás slavil už za Přemyslovců, i když jde o zvyk jistojistě starší.
Ve středověku a raném novověku se v tento den jedla zvěřina a kdo tuto
možnost neměl, dopřával si jehněčí, skopové a hovězí. Od 18. století se
na vesnicích rozšířil zvyk masopustních zabijaček, takže se typickým tuč-
nočtvrtečním jídlem stalo vepřo-knedlo-zelo, jitrnice, jelita, prejt a spol.
Se začátkem 19. století pak zvyk pojídat vepřo-knedlo pronikl i do měst
a k tomu se přidala obliba pečené husy. Všechno se samozřejmě důklad -
ně zapíjelo pivem, které se prokládalo kořalkou. K tomuto dni neodmys-
litelně patří kobliha, pečivo smažené ve vysoké vrstvě oleje. Nebyla však
vždy nasladko s marmeládou nebo mákem, ale v Německu se plnila i os-
trou hořčicí a dalšími pikantními pochoutkami. U nás měla kobliha z Tuč-
ného čtvrtka dokonce kouzelnou moc. Hospodyňky vždy jednu usušily 
a rozdrobenou ji přisypávaly do krmení nemocným hospodářským zví-
řatům, aby se uzdravila. V Německu tento den patří ženám – ty zde 
slaví „Ženský karneval“, tento den se nekonají karnevalové průvody, ale
ženy slaví v kostýmech na ulicích a v hospodách. Oslavy začínají však už 
v 11:11 hodin a pro tento den je i typické, že ženy stříhají mužům kra-
vaty coby symbol mužského rozhodování o věcech, a tak muži v tento
den chodí jen se zbytkem kravaty, útěchou jim je sladký „huban“.

Růžové pondělí
Tak je nazýváno poslední pondělí před Popeleční středou. V tento den 
v Německu vrcholí karnevalové veselí, ve všech velkých městech se ko-
nají velkolepé průvody masek a lidé slaví. Své jméno má pravděpo-
dobně odvozeno od Růžové neděle. V tento den papež posvětil zlatou
růži a tu předal zasloužilé osobě, to se však událo až čtvrtou postní ne-
děli. V některých oblastech je touto nedělí od 16. století slavena polovina
půstu spojená s oslavami karnevalu a na postní pravidla se ten den moc
nedá, je možno hodovat, pít a veselit se, co hrdlo ráčí.

Masopustní úterý
Předurčovalo konec masopustu, který skončil o půlnoci před Popeleční
středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k roz-
chodu. Druhý den ráno, na Popeleční středu, se naposledy konzumovaly
mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena
kořalka. Avšak oběd už byl ve znamení přísného půstu, a tak na stole
většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice a pečené
brambory. V tento den se konaly obchůzky – obřadní průvod masek se
specifickým chováním. Mnohde se vybírá do košíku kořalka, vejce, slanina,
koblihy nebo boží milosti. Ty jsou později společně konzumovány. 
Dobrému jídlu v tento den holdují i jiné národy. Kousek dál od nás 
v Anglii, ohlašuje příchod Velikonoc tzv. Pancake Day, palačinkový den.
Každoročně se slaví 40 dnů před Velikonocemi, tedy právě před začát-
kem půstu, tedy na masopustní úterý. Britové ho slaví palačinkami 
i palačinko vým závodem, spoustou dobrého jídla a dobročinnými akcemi.

Pranostiky pro masopustní úterý: Masopust na slunci – pomlázka 
u kamen. 

Konec masopustu jasný – len krásný. 
Krátký masopust – dlouhá zima. 
Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc. 
Masopust na mrazu – někdo přijde k úrazu. 
Je-li rybník na masopustní úterý zmrzlý, čeká nás neúroda po celý rok.

Popeleční středa 
Je prvním dnem postní doby. Následuje čtyřicetidenní půst spolu se 
šesti nedělemi. Neděle se do postní doby nezapočítávají, poněvadž se
za postní dny nepovažují. Z časového hlediska tedy Popeleční středa při-
padá na 46. den před Velikonoční nedělí. Pro každý rok platí jiné datum
Velikonoc, což ovlivňuje i stanovení data Popeleční středy. Při bohosluž-
bách se tento den kreslí popelem z větviček kočiček na znamení půstu 
a pokání křížek. 

Pranostiky pro Popeleční středu:
Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok. 
Suchý půst – úrodný rok. 
„Pes padá vždy na všechny čtyři nohy!“ – jen o Popeleční středě padá

pes na všechny čtyři nohy, členové královské rodiny házeli psy z oken
svých hradů a zámků. Pokud tento proces pes nepřežil, byl špatné krve.

Neděle před Velikonocemi
Také sedm neděl před Velikonocemi dostalo své názvy podle tradičních
činností, které dobu a den provázely. První z nich, nazývaná Liščí, byla
očekávána dětmi. Při prvním rozbřesku nacházely na nejbližším stromě
před okénkem pšeničné preclíky navlečené na vrbovém proutku jako
liščí obdarování. Někdy se nazývá i Černá podle tmavého – černého 
neb modrého – oblečení, které se v období půstu nosívalo. V některých
regionech se ujal název Pučálka podle pokrmu z naklíčeného hrachu,
který se tento den vařil nejen v domácnostech, ale i v hospodách. 
Druhou neděli se hospodáři scházívali, aby rokovali o zemědělských 
pracích. K pohoštění jim ženy chystaly „pražmo“ z obilných zrn. Odtud
tedy neděle Pražná, tento název se ujal více než Černá, jak ji nazývali 
v některých regionech. Pražmo je staré postní jídlo, které se připravovalo
z nezralých obilných klasů upražených v peci, někdy ještě rozvařených
na kaši s medem a sušeným ovocem. Třetí neděli nazývali Kýchavou.
Když někdo tuto neděli třikrát kýchl, každá nemoc se mu po celý rok 
vyhnula. A podle počtu kýchnutí se i počítalo, kolik let bude člověk ještě
žít. Naši předci nenechali nic náhodě, znali moc bylin a později šňupa-
cího tabáku. Obecně se věřilo, že kýchnutí pročistí tělo, na druhou
stranu však bylo i jedním z prvních příznaků moru. Čtvrtá neděle byla
nazývána Středopostí nebo také Růžová – podle zlaté růže, kterou od 
10. století používal papež a posvěcenou ji věnoval některé význačné
osobnosti jako ocenění jejího křesťanského úsilí. Oltáře se zdobí květi-
nami, kněz vymění ten den fialové postní roucho za růžové. Také se jí 
říkává Družebná. O ní se scházela mládež, to jako výjimku půst dovolo-
val, k setkání a pohoštění s koláči družbanci, preclíky a pučálkou. Byla to
také neděle, kdy se plánovaly námluvy, kde hrál družba důležitou roli.
Následuje neděle Smrtná, v kostelech se zahalují kříže. Konají se průvody
s vynášením zimy, aby už konečně zima odešla. Tento zvyk je znám prak-
ticky ve všech slovanských kulturách a máj svůj původ před příchodem
křesťanství. Květná neděle připomíná Kristův vjezd do Jeruzaléma, kdy
obyvatelé mávali palmovými ratolestmi. Tento den se světí ratolesti jívy
či jiných stromů, které mají chránit dům i pole, zabraňovat bolestem 
i nemocem. Dávaly se v domácnostech za křížky nebo nad dveře či za
trámy. Kočičky a jehnědy také lidé polykali a dávali dobytku proti ne-
mocem. Přinášené větvičky mají mnoho podob, v některých krajích tvoří
kytici, jinde jsou spletené podobně jako pomlázky a zdobené ořechy 
a stuhami. U našich polských sousedů zdobí „palmy“, které dosahuji 
úctyhodných délek, živými i papírovými květy. Ozdobené májky, má-
jíčky, lípa symbolizují nový život, který jarem nastává. O Květné neděli
se přináší jaro do vsi.

O té poslední a dalších tradicích a zvycích spjatých s obdobím Veli-
konoc si povíme příště, přátelé masopustního veselí i postního rozjí-
mání. ThMgr. Hedvika Zimmermannová

Zvyky a tradice Trojzemí – na cestû 
k VelikonocÛm 
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Tip na v˘let
V našem blízkém i vzdálenějším okolí se nachází řada míst, která možná
nezaujímají přední místa v turistických průvodcích, ale přesto jsou něčím
zajímavá a stojí za to je navštívit. V nové rubrice HRÁDECKA vám některá
z nich představíme a budeme rádi, když se stanou inspirací pro vaše ro-
dinné výlety.

Muzeum Čtyřlístku v Doksech
Prvním místem, kam se spolu vypravíme, je Muzeum Čtyřlístku v Dok-
 sech. Kdo by neznal čtveřici kreslených kamarádů Fifinku, Bobíka, Pinďu
a Myšpulína? Jedinečný český komiks vznikl před více jak 40 lety. A není
žádným tajemstvím, že inspiraci našel jeho autor Jaroslav Němeček 
v Doksech a jejich blízkém okolí. Třeskoprsky jsou Doksy, Blaťák Mácho -
vo jezero a Bezzub je vlastně hrad Bezděz. 

Kde jinde bychom tedy měli hledat muzeum Čtyřlístku než právě 
v Doksech? 

Muzeum se nachází ve zrekonstruovaných půdních prostorách 
městské knihovny. Dozvíte se tu o historii Čtyřlístku a také, jak se takový
komiks vlastně tvoří. Potkáte se tu se všemi postavičkami v téměř životní
velikosti, nahlédnete do Fifinčiny kuchyně či spatříte Myšpu línovy vyná-
lezy. Jedna část expozice se věnuje filmové adaptaci komiksu a velká 
pozornost je věnovaná Čtyřlístku na poštovních známkách. Na prohlídku
celé expozice nepotřebujete příliš mnoho času, můžete ji proto spojit 
s procházkou po naučné stezce Se Čtyřlístkem kolem Blaťáku. Trasa vede
kolem Máchova jezera a měří zhruba 15 km. Po cestě jsou hned tři za-
stavení, na kterých se dozvíte zajímavé informace. Tabule jednotlivých
zastavení nakreslil Jaroslav Němeček. K naučné stezce si také můžete za-
koupit autorem bohatě ilustrovaného průvodce, v němž najdete sou-
těžní otázky, omalovánky a řadu zajímavostí. Pokud splníte všechny
úkoly, které vás na naučné stezce čekají, dostanete v muzeu tematickou
odměnu. 

Muzeum je v zimních a jarních měsících otevřené pouze o víkendu,
vždy od 13 do 17 hodin. V létě potom i ve všední dny. A to nejlepší na-
konec: vstup do Muzea Čtyřlístku je zdarma! Výstava i naučná stezka
jsou vhodné především pro rodiny s dětmi, tak se nechte inspirovat 
a hurá do Třeskoprsk!

Zdroj: mksdoksy.cz / Věra Baumgartnerová

Foto: www.mksdoksy.cz

Oznámení pro obãany
Ordinace praktického lékaře pro dospělé MUDr. J. Janatové, 

Tovární 225, Hrádek nad Nisou byla od května 2015 
přejmenována na Ordinaci praktického lékaře pro dospělé 

Praktik Hrádek, s. r. o. 

Ordinuje MUDr. Ilona Škodová, sestra Zdeňka Čejková.
Ordinační hodiny a adresa zůstávají beze změny, 

telefonní kontakt 448822  772233  113344.

PPřřiijjíímmáámmee  nnoovvéé  ppaacciieennttyy..

Pozvánka k sousedÛm
I když počasí je teď spíše aprílové než únorové, zajímavé akce stále 
nabízí převážně kluby a kulturní centra. Ta lákají především na kon-
certy všech možných žánrů. Únorový výběr je tedy převážně hudební,
na své si ale přijdou i milovníci dobrého divadla. Tak se nechte inspi-
rovat...

8.–12. únor – Komentované prohlídky – ZOO Liberec
Projděte si ZOO s průvodcem. Dozvíte se zajímavosti a nejrůznější 
tajemství ze života chovaných zvířat. Prohlídky začínají každý prázdni-
nový den v 10 hodin. 

12. únor – Dan Bárta a Alice – Eurocentrum Jablonec n. N.
Jedna z nejzásadnějších českých rockových kapel 90. let se vydává na
turné v původní sestavě...

13. únor – Varšava žije! – kino Varšava Liberec
Oslavy jednoho roku od otevření kavárny Kino Káva a dalších prostor po re-
konstrukci. Bude se vzpomínat, bilancovat i plánovat. Čeká na vás bohatý
program – divadlo pro děti, alternativní divadlo, koncert Tres Udos, Exil 51,
Superhero Killers, Jakub Děkan a další... info na www.kinovarsava.cz

17. únor – Wolf Mail – Bedna klub Liberec
Přímo z úspěšného australského a evropského turné přijede blues-roc-
ková hvězda Wolf Mail poprvé do České republiky, aby zde předvedla
vášnivě nakažlivé blues, oblíbené nejen v Americe, ale také v Japonsku,
Rusku či na Středním východě. 

24. únor – Marek Ztracený – Vratislavice 101010
Zpěvák, skladatel a autor hitu Ztrácíš přiveze do Vratislavic nové album
Pády. 

25. únor – STROMBOLI – Eurocentrum Jablonec n. N.
Legenda 80. let v původní sestavě s Michalem Pavlíčkem, Vildou Čokem
i Bárou Basikovou zahraje jak osvědčené, tak i nejlepší skladby z nového
alba. 

26. únor – Benefice pro ZOO – Lidové sady Liberec
Benefiční koncert na podporu Zoologické zahrady Liberec. Vystoupí
Těla, Akcent a Tres Udos. 

25.–28. únor – Nanečisto – kino Varšava Liberec
11. ročník divadelního festivalu. Na dvě desítky amatérských divadelních
souborů z celé republiky vás budou po čtyři dny bavit tím, co umí. Po-
drobný program na www.nanecisto.eu

Pozvánka na zajímavou výstavu nás tentokrát zavede do Mimoně,
do muzea V Lukách. 
Až do 20. března tady můžete vidět Střípky z mimoňského zámku. 
Expozice připomíná už neexistující zámek. Objekt z roku 1570 stával 
na východní straně náměstí 1. máje. Rozhodnutí o sejmutí památkové
ochrany a demolici vydalo ministerstvo kultury v září 1984. Výstava 
navazuje na již vydanou knihu Zbytečně zbořená památka. Muzeum
vůbec poprvé představuje malou část původního zařízení zámku, které
se dosud nacházelo v několika depozitářích Národního památkového
ústavu.
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Školáci dostali 28. ledna vysvědčení, které znamenalo jednodenní polo-
letní prázdniny. Toho využily dračice z DDM Drak: připravily turnaj ve
stolním tenise a závody v bruslení na hrádeckém kluzišti. V areálu u kou-
paliště se o prodlouženém víkendu konal tenisový turnaj.

Turnaj ve stolním tenise DDM Drak
Stolní tenis v Hrádku nad Nisou opět ožil, pravidelné tréninky a soutěže
se konají v sokolovně. Na turnaj DDM Drak ale mohl přijít každý školák
bez rozdílu výkonnosti. S pálkou za stolem si suverénně nejlépe vedl 
Erik Mareš. Akce však směřovala spíše k příjemně strávenému dni než 
k urput nému soupeření.

Proto se po odehrání všech zápasů tabulky ještě zkoušela čtyřhra
nebo obíhačka a upomínkovou cenu si z turnaje odnášeli všichni účast-
níci – tedy včetně těch, kteří tentokrát nedosáhli na žádná zářivá umís-
tění.

Drak na kluzišti
Pro děti všech věkových kategorií i dospělé připravil Dům dětí Drak 
dopoledne plné zábavy a soutěží na hrádeckém kluzišti. Zápolilo se 
v rychlobruslení, střelbě hokejkou na bránu, ve slalomu na bruslích 
a v jízdě, při které bylo potřeba prokázat pružnost a ohebnost těla.

Tenisové mistrovství Evropy družstev
Hrádek nad Nisou hostil v posledních třech lednových dnech tenisové
Mistrovství Evropy družstev dvanáctiletých a mladších – WINTER CUP by
HAED. Stejně jako v loňském roce se o tomto víkendu podařilo českým
tenisovým nadějím vyhrát svou kvalifikační skupinu.

Tým vedený Tomášem Kajlíkem startoval letos ve složení Oldřich 
Vejšický, Matthew William Donald a Jiří Fiedler. Kvalifikační skupina A
chlapců do Hrádku nad Nisou svedla družstva Portugalska, Velké Britá-
nie, Slovenska, Slovinska, Kosova, Maďarska a Polska. Dva nejlepší týmy
z každé ze čtyř skupin postupují do finále, které už za dva týdny roz-
hodne o evropských šampionech.

Sportovní poslední lednov˘ víkend

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
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âerpací stanice 7 Station 

v Hrádku nad Nisou hledá

do svého kolektivu 

pracovníka na pozici 
venkovní obsluhy ČS 

Vhodné i pro důchodce. 

Požadujeme spolehlivost, 
zodpovědnost

a pasivní znalost německého jazyka.

VV  ppřřííppaadděě  zzáájjmmuu  nnááss  kkoonnttaakkttuujjttee  
nnaa  tteelleeffoonnnníímm  ččííssllee  

773333  662288  332211

âerpací stanice 7 Station 

v Hrádku nad Nisou hledá

do svého kolektivu 

pracovníka na pozici 
obsluhy ČS a směnárny

Požadujeme spolehlivost, 
zodpovědnost

a aktivní znalost německého jazyka. 

VV  ppřřííppaadděě  zzáájjmmuu  nnááss  kkoonnttaakkttuujjttee  
nnaa  tteelleeffoonnnníímm  ččííssllee

773333  662288  332211

Nabízím k prodeji 
pozemek p. č. 471/1 v k. ú. Oldřichov na 
Hranicích o výměře 4 881 m2 – ostatní 

plocha, jiná plocha v obci Hrádek n. Nisou. 

Pozemek dle územního plánu obce pro lehčí 
výrobu, skladování, zemědělství apod.

Inženýrské sítě v dosahu, 
přístup po komunikaci až na pozemek. 

Cena 400 Kč/m2.

KKoonnttaakktt::  

773344  669933  005500,,  
vvaaggnneerroovvaa33@@sseezznnaamm..cczz
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