
Bezpeãnost ve mûstû
Červnový Den starosty byl věnován bezpečnosti v našem městě. Téma nebylo zvolenou náhodou:
vedení města tak reagovalo na diskusi na sociální síti, která vzešla pod jedním příspěvkem popisujícím
neblahé zkušenosti z ulice 1. máje, městského parku a některých dalších lokalit ve městě. Na Den sta-
rosty byli pozváni strážníci městské policie a zástupci Policie ČR. Před veřejnost nakonec předstoupili
kromě vedení města velitelka městské policie Iva Krňáková, vedoucí obvodního oddělení Policie ČR
v Hrádku nad Nisou npor. Roman Pokorný a vedoucí Územního odboru Liberec plk. Kurt Malina. Pomi-
neme-li strážníky městské policie, navštívilo tento Den starosty deset obyvatel města. Asi 120 obyvatel
města se zapojilo do ankety zveřejněné na internetových stránkách města, ze které vzešlo pět pocito-
vých map, které byly na dni starosty také představeny.

Pocitové mapy přinášejí poměrně zajímavý pohled účastníků ankety na problematiku s bezpečností
úzce související. Ten, kdo se ankety zúčastnil, měl u pěti otázek vypsat vždy jednu až pět lokalit, které
jej v souvislosti s otázkou napadly. Obyvatelé města měli napsat, kam chodí nejraději na procházky,
kam si chodí nejraději hrát s dětmi, kde si ve městě nejčastěji dávají sraz s přáteli, a konečně měli vy-
psat místa, kde se ve městě cítí dobře a kde ve městě se bojí. Právě odpovědi na poslední otázku měli
účastníci Dne starosty nejdéle před sebou ve formě grafu. Nepříjemné 1. místo v něm zaujal městský
park v ulici Generála Svobody, za ním Horní náměstí, lokalita u bývalého kina a nádraží. Pozitivní je,
že na pátém místě skončila odpověď „nikde“. Z řad veřejnosti padlo při Dni starosty ještě několik
dalších tipů a podnětů k dalším lokalitám. Jak potvrdili zástupci Policie ČR i městské policie, v žádné
z lokalit nebyl řešen žádný závažný čin. Nejen obyvatelům těchto lokalit ale pochopitelně vadí i hluk,
ničení vybavení a nepořádek, který v těchto místech zůstává. Jedním z návrhů, které zazněly, bylo
rozmístění dalších kamer. Ty už jsou dnes ve městě umístěny na Horním náměstí, v městském parku,
před nádražím a parkem u ZŠ Lidická, na bývalém autobusovém nádraží a na Žitavské ulici. Přidání
dalšího místa je ale podmíněno tzv. nápadem trestné činnosti. A právě například v lokalitě u bývalého
kina žádný případ řešen nebyl. Přesto se letos městský kamerový dohlížecí systém rozšíření dočká.
Město uspělo se žádostí o dotaci a další kamerový bod přibude na Liberecké ulici pod železničním pře-
jezdem – strážníci městské policie i policisté z něj budou mít přehled o dění v této části Liberecké ulice
a před prodejnou Penny, kde v minulosti byla zaznamenána hlavně majetková trestná činnost. Pro
úplnost dodejme, že další kamery byly před dvěma roky instalovány jako součást varovného protipo-
vodňového systému. Díky nim je možné sledovat vodní toky – tedy nejen Nisu, ale také Oldřichovský
a Václavický potok. Kamery ale mají v záběru i přilehlé komunikace a jak městská policie, tak Policie ČR
mohou v případě potřeby využít i záběry z těchto kamer.

Další připomínky veřejnosti nejen při Dni starosty, ale i na sociálních sítích, se týkaly hlídek městské
policie a jejich dohledu v problematických lokalitách. Realita je bohužel taková, že zvýšeným dozorem
v jedné lokalitě dojde pouze k přesunu problematických skupinek jinam. Strážníci se nicméně zabývají
každou stížností, kterou dostanou. Není
tedy nic jednoduššího, než v případě po-
třeby vytočit telefonní číslo a strážníkům
nebo policistům nahlásit, kam je potřeba
přijet. Nutnou podmínkou je ale učinit tak
bezodkladně. Jak na Dni starosty přiznala
velitelka městské policie Iva Krňáková,
mnohem častější je stížnost druhý den,
kdy už se dá obtížně něco řešit. Je potřeba
si uvědomit, že hlídky nemohou stát
v jedné lokalitě celý den nebo i jen něko-
lik hodin. Právě okamžitým zavoláním by
se ale dalo mnohé vyřešit.

Na Dni starosty padla také čísla z policej-
ních statistik. Pokračování na straně 3

V červnovém čísle:
— Westernové městečko
— Na Společné cestě
— Den Dětí na Kristýně
— Koncert Ostrova Života
— Romský festival
— Hrádecké mažoretky
— Na Medvědí stezce

Příloha: Toulání časem…
Žitavské železnice 4

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 prázdninového čísla je 22. 6. 2016.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 7. 2016.
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Otevíráme dvorek
hudbû

Dvorek, atrium, nebo chcete-li „nád-
voří“ Brány Trojzemí, má své neodola-
telné kouzlo. Procházejí jím návštěvníci
kina a akcí v multifunkčním sále, někteří
zde v klidu posedí. Pro letošní léto jsme
si přichystali novinku, kterou prezentu-
jeme pod společným názvem Oteví-
ráme dvorek hudbě. A kdo ví, možná to
nebude jen hudbě, ale třeba i divadlu.

Zahajujeme ve středu 15. června
koncertem hrádecké Jany Vébrové.
Pokračovat budeme koncertem písnič-
kářky, která si říká Kaya – v Hrádku ne-
dávno vystoupila při vernisáži výstavy
fotografií Miroslava Chmely. Ta přijede
s kolegou kontrabasistou 29. června.
V polovině prázdnin, 30. července, při-
jede z Brna Honza Žamboch. V srpnu
se pak můžete těšit na písničkářku Janu
Šteflíčkovou a v září cyklus završíme
koncertem Půljablkoně.

Vstupenky se prodávají až na místě,
stát budou 90 Kč. Všechny koncerty za-
čínají v 19 hodin. A pokud nám počasí
nebude nakloněno, otevřeme kromě
dvorku také multifunkční sál.

Těšíme se na vás!
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
99..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
9. schůze rady města v roce 2016, konaná dne 4. května, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Českému svazu chova-

telů, Základní organizaci Hrádek nad Nisou ve výši 30 000 Kč na
úhradu nákladů spojených se zhotovením projektové dokumentace
pro účely rekonstrukce elektroinstalace v nebytových prostorách cho-
vatelského areálu 

— schválila ukončení smlouvy o podmínkách zřízení a provozování 
orientačního značení, včetně jejích dodatků pro společnost INAS 
JABLONEC, s. r. o., která končí uplynutím doby tj. 15. 7. 2016

— vzala na vědomí cenovou nabídku na doplnění herní sestavy do 
parku – „Orlí hnízdo LOTTESCHULE“ – provedení douglaska a dub,
předloženou firmou BERGER – Huck, s. r. o., za celkovou cenu 248 077 Kč
včetně DPH a schválila přidělení zakázky

— schválila umístění dopravní značky A19 (pozor cyklista) + E13 (v pro-
tisměru) na začátek komunikace Lipová s křižovatkou Jižní

— schválila umístění vodorovného dopravního značení v obou směrech
V12c – zákaz zastavení a dopravní značky B 13 + E13 – zákaz vjezdu
vozidel těžších 3,5 t + mimo svoz TDO v komunikaci Sousedská

— schválila dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu ČOV –
mateřská škola a objekt SDH Václavice, a to firmu AQUAFORM CZ, 
s. r. o., Liberec 20 – Ostašov, za celkovou cenu 883 300 Kč vč. DPH 

— schválila dodavatele veřejné zakázky Zvýšená bezpečnost zranitelných
účastníků provozu pozemních komunikací, ulice Liberecká Hrádek
nad Nisou, a to SaM silnice a mosty Děčín, a. s., s nabídkovou cenou
vč. DPH 2 697 469,24 Kč

— schválila dodavatele veřejné zakázky Hrádek nad Nisou, ul. Donín-
ská – chodník pro pěší, a to SaM silnice a mosty Děčín, a. s., s na-
bídkovou cenou vč. DPH 6 491 522,54 Kč

— schválila uzavření návrhu smlouvy o poskytnutí právních služeb 
„ad hoc“ se subjektem Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová – advokátka, 
jejímž předmětem je právní obrana proti odvodu dotací a s tím sou-
visejících sankcí v případech klientem advokátce zadaných ad hoc
(případ od případu) dle aktuální potřeby města a případně další
služby dle potřeb města v oblasti specializace práva územních sa-
mospráv při zadání ad hoc

— pověřila starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí právních 
služeb „ad hoc“ ve věci kontrol projektu „Multifunkční centrum Troj-
zemí Hrádek nad Nisou (CZ) – Bogatynia (PL)“ a dále pak na další
právní záležitosti (případy) podle potřeb města.

1100..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
10. schůze rady města v roce 2016, konaná dne 18. května, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila poskytnutí daru ve výši 10 000 Kč pro sdružení Animal's, o. s.,

s depozitem v části obce Hrádek nad Nisou, Václavice
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu Náboženské obci Církve čes-

koslovenské husitské v Hrádku nad Nisou ve výši 50 000 Kč na reali-
zaci další etapy rekonstrukce elektroinstalace husitského kostela –
Chrámu Pokoje a fary 

— schválila podanou žádost o dotaci na projektový záměr města Hrá-
dek nad Nisou „Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. etapa“ do SZIF,
Programu rozvoje venkova o celkových nákladech akce 1 034 305 Kč,
kde neuznatelné náklady jsou ve výši 491 957 Kč a dotace je ve výši
542 348 Kč

— schválila poskytnutí daru ve výši 37 750 Kč Hospici sv. Zdislavy, o. p. s.,
Liberec 

— schválila uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši
42 600 Kč na realizaci projektu „Obnova lesních porostů města 
Hrádek nad Nisou“ mezi městem Hrádek nad Nisou a Nadací pro 
záchranu a obnovu Jizerských hor 

— vzala na vědomí přehled Lesnického hospodaření za rok 2015 na les-
ních pozemcích v majetku města Hrádek nad Nisou 

— schválila princip provozování Informačního, navigačního, směro-
vého značení (INSZ) ve městě Hrádek nad Nisou rozdělených do
dvou sekcí, a to:
a) komerční (informační, obchodní systém – KIOS), který bude 

provozovat společnost Brána Trojzemí, o. p. s.
b) nekomerční (městský informačně-orientační systém – MIOS),

který bude provozovat město Hrádek nad Nisou
— schválila přidělení zakázky s názvem Oprava povrchu komunikace

ul. Slunečná – Hrádek nad Nisou – firmě 1. jizerskohorská stavební
společnost, s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou, za celkovou cenu 
5 590 332 Kč včetně DPH.

1111..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
11. schůze rady města v roce 2016, konaná dne 1. června, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila žádost o dotaci podanou do Operačního programu Život -

ního prostředí 2014–2020, Prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu
a krajinu na projekt Regenerace parku u ZŠ T. G. Masaryka

— vzala na vědomí záměr Brány Trojzemí, o. p. s. – vydání publikace
o Hrádku nad Nisou – a po jejím vydání schvaluje odkoupení 
300 ks výtisků za cenu 504 Kč / výtisk, v celkové výši 151 200 Kč, za
účelem získání hodnotného propagačního a dárkového předmětu.
Nákup výtisků bude hrazen z rozpočtu města, z org. 374 – Infor-
mace, propagace

— schválila uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ve
výši 31 380 Kč na realizaci projektu „Zvýšení stability lesních po-
rostů města Hrádek nad Nisou“ mezi městem Hrádek nad Nisou 
a Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor 

— schválila vítězné dodavatele veřejné zakázky Demolice bývalé ma-
teřské školky č. p. 630, Legionářská ul., a to firmu BASLET, s. r. o.,
za celkovou cenu 797 707,98 Kč

— schválila uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání mezi měs-
tem Hrádek nad Nisou s jeho příspěvkovými organizacemi a Statu-
tárním Městem Liberec za účelem centralizovaného zadávání, kdy
předmětem jsou dodávky energií (elektřina a plyn) pro rok 2017
nabízené a kupované na komoditních burzách 

— schválila dodavatele veřejné zakázky Rekonstrukce kanalizace 
Lidový dům, a to firmu JOSTAV, s. r. o., Stráž nad Nisou – Svárov,
za celkovou cenu 448 272 vč. DPH. 

55..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
5. mimořádná schůze rady města v roce 2016, konaná dne 25. května,
se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila přijetí dotací z Fondu ASEKOL na výstavbu zpevněných

ploch pro umístění stacionárních kontejnerů v Hrádku nad Nisou 
a pořízení (výpůjčku) stacionárních kontejnerů Kam s ním aneb 
o recyklování v Trojzemí

— schválila uzavření příkazní smlouvy v celkové cenové výši 87 120 Kč
vč. DPH na přípravu a organizační zajištění celého průběhu ote-
vřeného zadávacího řízení pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na služby „Projektová dokumentace na akci Lávka na Trojzemí” 
s firmou Compet Consult, s. r. o.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
55..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
5. zasedání zastupitelstva města v roce 2016, konané dne 25. května,
se zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo závěrečný účet města Hrádek nad Nisou za rok 2015 včetně

zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
města Hrádek nad Nisou za rok 2015 bez výhrad a účetní závěrku
města Hrádek nad Nisou za rok 2015

— schválilo podanou žádost o poskytnutí finančních prostředků ve výši
3 001 000 Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
rok 2016 pro projekt „Zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků
provozu pozemních komunikací, ulice Liberecká, Hrádek nad Nisou“,
a to v rámci programu zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy
a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu 
a orientace

— schválilo podanou žádost o poskytnutí finančních prostředků 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 ke zvýšení bezpečnosti 
dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace

— schválilo podanou žádost o poskytnutí podpory ve výši 4 303 054 Kč
pro projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ Lidická v Hrádku nad
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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

Nisou“, a to v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní
osy č. 5.5 Energetické úspory

— schválilo podanou žádost o dotaci ve výši 1 306 800 Kč z Fondu
ochrany vod Libereckého kraje na rok 2016 pro projekt „Zajištění 
zásobování pitnou vodou v Hrádku nad Nisou – městské části 
Václavice, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhod-
nutí“

— schválilo podanou žádost o dotaci ve výši 29 136,56 Eur (728 414 Kč)
z Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa „Přeshraniční turistický systém
měst Hrádek nad Nisou a Mysłakowice“

— schválilo podanou žádost „Hrádek nad Nisou, bezbariérová trasa 
č. 1 – rozšíření 2016“ na sekretariát Vládního výboru pro zdravotně
postižené občany v rámci Národního rozvojového programu mobi-
lity pro všechny

— vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci projektu Základní školy 
Lidická „Řemesla a technika ve svazku škol Schkola“ do operačního
programu pro Přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou 
a Svobodným státem Sasko 2014–2020 v prioritní ose 3. Schválilo
předfinancování projektu ze zdrojů města v předpokládané výši 
58 000 Eur za podmínky vrácení skutečně vyčerpané částky do ter-
mínu závěrečného vyúčtování projektu. Schválilo zajištění spolufi-
nancování projektu formou poskytnutí dotace z rozpočtu města ve
výši 19 473,55 Eur.

— schválilo přijetí dotace Programu prevence kriminality od Minister-
stva vnitra ČR na projekt pod názvem Hrádek nad Nisou – Rozšíření
MKDS – ulice Liberecká a zajištění spolufinancování ve výši 22 927 Kč
(celkové náklady 224 927 Kč). Schválilo přijetí dotace a schválení 
zajištění spolufinancování z Programu prevence kriminality od 
Ministerstva vnitra ČR na projekt pod názvem Hrádek nad Nisou –
Víkendové akce a letní tábor s Klubem Vagón 2016 za podmínky, 
že bude schválena změna projektu (indikátorů) a snížení rozpočtu
na celkovou částku 411 360 Kč, tzn. schválená dotace 366 000 Kč 
(88,97 %) a nároky na spolufinancování 45 360 Kč (11,03 %).

Dokonãení revitalizace 
sídli‰tû probûhne na etapy
Avizovanou třetí etapu revitalizace sídliště Liberecká město realizuje, ale
po částech a v několika letech. Stejně jako na předchozí etapy revitali-
zace obou sídlišť se město snažilo o získání dotace, kterou by svůj záměr
podpořilo. Letošní žádost ale byla zařazena jen do zásobníku, projekty
jiných měst dostaly vyšší bodové hodnocení. Podle nových kritérií hod-
nocení žádostí by navíc situace nebyla lepší ani v dalších letech. Výhod-
nější pozici mají nyní žádosti z měst v hospodářsky slabých oblastech,
kam Hrádek nad Nisou nespadá, a také žádosti, které na sebe navazují.
Revitalizace sídlišť v Hrádku ale byla i díky povodním přerušená. 

„Letos bychom na sídlišti Liberecká dokončili obnovu všech dětských
hřišť, která byla součástí zamýšleného projektu. V příštím roce bychom
revitalizovali parčík u samoobsluhy na tomto sídlišti a v dalším roce by
se obnovily povrchy komunikací v dolní části sídliště. Nezapomeneme
ani na sídliště Pod Tratí, kde zbývá dokončit sportoviště v dolní části síd-
liště a parkovací místa na hlavním parkovišti,” vysvětlil starosta města 
Josef Horinka.

Bezpeãnost ve mûstû
Dokončení ze strany 1
Mohou být nudná a samozřejmě o konkrétních činech nic neříkající, nic-
méně z nich plyne důležitý poznatek: počet trestných činů se v posled-
ních letech výrazně nemění, spíše mírně klesá. V roce 2014 zaznamenali
policisté na obvodním oddělení v Hrádku 254 trestných činů, vloni 241
a letos do konce května 79. Pokud jde o přestupky, těch bylo v roce 2014
zaznamenáno 267, o rok později 202 a letos do konce května 108. Objas-
něnost trestné činnosti dosáhla v roce 2014 v Hrádku nad Nisou 57,31 %,
vloni 57,04 % a letos je zatím 52,59 %. 

Mezi objasněné činy se zařadilo i loupežné přepadení benzinky Pap
Oil v Hrádku. Došlo k němu 1. března, kdy lupič krátce před 21. hodinou
s nožem v ruce a s čertovskou maskou na hlavě vyzval obsluhu k tomu,
aby mu vydala peníze z kasy. Jeho zisk byl ale tristní, protože v pokladně
našel jen tři pětieurové bankovky. I když si z benzinky odnesl malou 
hotovost, policisté brali jeho jednání velmi vážně. Bylo zřejmé, že se na
přepadení připravil – to, že svůj čin zopakuje jindy a na jiném místě, se
vyloučit nedalo, a proto policisté věnovali vyšetřování případu maxi-
mální pozornost. Medializace fotografií lupiče v čertovské masce vyše-
třování nikam neposunula. Trpělivá práce policisty nakonec přivedla na
stopu vedoucí k 32letému muži z Liberecka, který se jim posléze ke spá-
chání loupeže pod tíhou důkazů přiznal. 

Co dalšího prozradily pocitové mapy?
Předně je potřeba zdůraznit, že účastníci ankety vyjmenovávali u jednot-
livých otázek lokality podle svého pocitu. Ten ovlivňuje řada faktorů. I tak
jsou ale výsledky důležité, protože o našem chování a o tom, jak se ve
svém městě cítíme, rozhodují často právě pocity. A i proto starosta města
slíbil, že se město bude výsledky ankety dále zabývat. Na druhou stranu
je z výsledků patrný zdánlivý rozpor: stačí se podívat na lokalitu Horního
náměstí, která se objevila na druhém místě mezi lokalitami, kde se oby-
vatelé nejvíce bojí, zároveň je ale místem, kde se nejraději scházíme.

Konkrétní výsledky ankety:
KKaamm  nneejjrraadděějjii  cchhooddíímmee  nnaa  pprroocchháázzkkuu::
1. Kristýna (476 bodů)
2. Trojmezí (101 bodů)
3. Horní náměstí (100 bodů)

KKaamm  ssii  nneejjrraadděějjii  cchhooddíímmee  hhrráátt  ss  dděěttmmii::
1. Kristýna (309 bodů)
2. park Generála Svobody (201 bodů)
3. dětské hřiště na sídlišti Liberecká (97 bodů)

KKddee  ssii  nneejjrraadděějjii  ddáávváámmee  ssrraazz  ss  ppřřáátteellii::
1. Horní náměstí (243 bodů)
2. Kristýna (175 bodů)
3. v restauraci (obecně) (175 bodů)

KKddee  ssee  bboojjííttee::
1. park v ulici Generála Svobody (187 bodů)
2. Horní náměstí (113 bodů)
3. okolí bývalého kina (110 bodů)

MMííssttaa,,  kkddee  ssee  ccííttííttee  ddoobbřřee::
1. Kristýna (322 bodů)
2. Horní náměstí (114 bodů)
3. doma (95 bodů)

Jak při Dni starosty zdůraznil starosta města Josef Horinka, jak výsledky
ankety a z ní vzešlých pocitových map, tak podněty ze sociálních sítí 
a Dne starosty se město bude zabývat a bude je řešit. Kompletní audio-
záznam ze Dne starosty najdete na internetových stránkách města. 
Můžete také využít otištěný QR kód.

Důležitá telefonní čísla:
Telefon na služebnu OOP Hrádek nad Nisou: 735 788 714, 485 140 137,

případně přímo na linku 158
Městská policie Hrádek nad Nisou: 602 345 966



4 z radnice

Na Lidovém domû zavlály
vlajky mûsta

Budova Lidového domu, který od loňska září do dálky novou fasádou, vy-
cházející z její původní podoby, je první, co vidí návštěvníci města 
jedoucí od Žitavy. Nově se proto na domě objevily třímetrové vlajky
města. Zrušen byl také nevzhledný plot u vstupu budovy. Nyní přichází na
řadu rekonstrukce kanalizace, která je poslední etapou obnovy budovy.

Westernové mûsteãko oÏilo
Do westernového městečka na Kristýně se vrátil život. Pod názvem Zlatá
horúčka zde vznikla 1. slovenská zlatokopecká westernová kolonie.
Úměrně svému věku zde každý může zažít kousek dobrodružství na
vlastní kůži. Hlavním lákadlem je přitom ukázka rýžování zlata.

Noví provozovatelé městečka přišli s novou náplní. Z minulosti mají
zkušenosti s popularizací zlatokopectví na Slovensku. Po nejnutnějších
opravách, které si stav budov vyžádal, městečko otevřeli. Zájemci si zde
mohou vyzkoušet rýžování zlata, dozvědí se informace z historie zlato-
kopectví, o zlatých horečkách z celého světa, o zlatých pokladech a životě
na divokém západě. Provozovatel Luboš Dobrota si zakládá na tom, aby
jeho výklad uváděl na pravou míru mnohé romantické představy, zís-
kané ponejvíce z filmů. Vysvětlí také různé postupy získávání zlata: od
toho známého s kovovou pánví po způsoby průmyslové. Zlatokopecké
řemeslo zvládá na výbornou, čerstvě si z mistrovství Polska v rýžování
zlata přivezl „bramborovou“ medaili.

Ten, kdo se odhodlá vzít do ruky rýžovací pánev a pokusí se najít 
v zrnkách písku zlomky pravého zlata, obdrží certifikát. A když už ho to
omrzí, může se pokusit chytit dřevěného mustanga do lasa nebo skolit
bizona oštěpem.

Další informace najdete na www.facebook.com/ZlataHorucka.

Sbírka materiální pomoci pro
Diakonii Broumov, sociální

druÏstvo
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
– veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
– lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
– látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky 

látek)
– domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici 
– vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
– obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
– kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
– hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
– menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
– knihy, časopisy

Věci, které vzít nemůžeme:
– ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických 

důvodů
– nábytek
– znečištěný a vlhký textil

Sbírka bude probíhat v těchto dnech:
23–24. 6. 2016, vždy od 14:00 do 17:00 

v „Areálu Bekon“, ulice Václavská 139, Hrádek n. N.

wwwwww..ddiiaakkoonniieebbrroouummoovv..cczz

Hfii‰tû v mûstském parku
se rozroste o Orlí hnízdo

Po loňské lanové pyramidě přibyde do městského parku další nová herní
sestava nazvaná Orlí hnízdo. Město ji pojalo jako projekt roku a o většinu
nákladů spojených s instalací nového prvku požádalo Nadaci ČEZ v rámci
grantu Oranžové hřiště. Žádost byla vybrána k realizaci. Nadace ČEZ na
nový prvek přispěje 200 000 korunami, město ze svého rozpočtu přidá
asi 71 000 Kč.

Nové Orlí hnízdo bude do parku instalováno v průběhu letních práz d-
nin a slavnostně otevřeno při zahájení školního roku.
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Veteráni zaplnili hrádecké
námûstí

Růžový Cadillac, Ford T a další jednostopé a dvoustopé skvosty se před-
stavily na hrádeckém Horním náměstí v rámci zastávky rally pro vete-
rány, započítávané do mistrovství světa FIVA. Oldtimer Bohemia Rally se
letos jela již posedmé, poprvé zavítala do Hrádku. 

V soutěži pravidelnosti historických vozidel nejde o to, být nejrych-
lejší, ale jet co nejpřesněji podle itineráře. Z tohoto pravidla také vyply-
nulo, že diváci měli u každého vozidla přesně dvě hodiny na to, aby si
jej prohlédli. A posádky vozidel měly od příjezdu na hrádecké náměstí
přesně dvě hodiny na to, aby se najedly a opět usedly za volant nebo 
řídítka a pokračovaly v cestě do Mladé Boleslavi.

Oldtimer Bohemia Rally patří mezi necelé dvě desítky podobně pre-
stižních akcí veteránských vozidel na celém světě. Pořadatelem akce je
Klub historických vozidel Mladá Boleslav.

Na Společnou cestu se v posunutém termínu 4. června opět vydali oby-
vatelé měst Hrádek nad Nisou, Žitava a Bogatynia. Lidová slavnost se
tradičně konala v místě, kde se spojují hranice tří států. Její začátek
řádně zkropil déšť, ale ve chvíli, kdy se představitelé měst a hejtman 
Libereckého kraje, v průvodu vedeném mažoretkami, vydali k pomníku
na polské straně Trojmezí, jako zázrakem déšť ustal. Po letech je opět 
doprovázela hornická dechová kapela z Turowa. 

Zatímco na pódiu probíhal polský a posléze německý program, na
polské straně Trojmezí se mezi sebou utkaly děti z mateřských škol ve

sportovním víceboji. Mezi nimi se neztratily ani děti z donínské školky,
které reprezentovaly Hrádek.

Letošní program byl zpestřen dojezdem posádek Nisamarathonu –
vodácko-drsňáckého závodu korytem řeky Nisy. Na trasu startující v Pro-
seči nad Nisou se letos odvážilo 13 posádek, mezi nimi tradičně i jedna
hrádecká ve složení Jaroslav a Jan Poláčkovi. Do cíle dorazila sedmá. 
Vítězové Pavel Štryncl a Jan Císař dorazili v čase 6 hodin a 33 minut 
a o jednu minutu porazili osminásobné vítěze marathonu Jana Pavliše 
a Petra Jonáše.

Před soumrakem byly na všech stranách hranice zapáleny ohně, když
se trochu setmělo, předvedli svoji show PlaYmen a sobotní odpoledne
završil velkolepý ohňostroj.

Podvanácté na Spoleãné cestû
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Mottem letošního Dne dětí na Kristýně se stal název písničky Jitky 
Molavcové Máme rádi zvířata. Tradiční ukázky, které jsou vždy součástí
hrádeckého Dne dětí, i úkoly na stezce kolem Kristýny se proto kolem
zvířat točily. Deset úkolů, inspirovaných životem a dovednostmi domá-
cích i exotických zvířat, postupně plnilo přes 600 dětí. U pensionu 
Kristýna byla k vidění ukázka výcviku psů, která nikoho nenechala na 
pochybách, kdo z dvojice pachatel–pes by měl mít z toho druhého 
respekt. Severní pláž patřila dravcům, kteří prolétávali nad hlavami 
přihlížejících dětí i jejich rodičů, sova se nechala i pohladit. Mezi děti 
zavítala také koza Kanálie a medvědi – přesněji medvíďata. I když vy-
krmený a spíše flegmatický medvěd jako mládě moc nevypadal. Podle
jeho majitele má ale jen dva koníčky: jídlo a spaní. A tak se není co divit,
takový život má na postavu značný vliv. Mezi živými zvířaty nechyběli
ani koně, na kterých se mohly větší děti svézt.

Ve stálém obležení menších dětí byly skákací hrady a pořádnou frontu
bylo potřeba vystát u trampolíny, tradiční horolezecké lanovky natažené
nad pláží a u člunů Vodní záchranné služby.

Poděkování patří všem, kteří se na oslavě Mezinárodního dně dětí podí-
leli: sponzorům, partnerům i všem pořadatelům.
Sponzoři:
1. jizerskohorská stavební společnost, Artmetal Čechy, s. r. o., Bartosch
Rolf – pohřební služba, Bistiak Jiří – osobní a nákladní autodoprava,
Böhmová Blanka – ČS PAP OIL, Červená Iva, Drogerie Vlastimil Kubín,
Eftec Czech republic, a. s., Ernst Bröer, spol. s r. o., Farský Pavel, 
Fony – dlaždičská firma, H – therma, a. s., Hagal, s. r. o., Horinka Josef,
Hrádek potřebuje změny, o. s., HR GRIL – Jaromír Hreha, IBR Consul-
ting, s. r. o., Inplyto Raban a syn, 2K Servis – Arnošt Ressel, Kovovýroba
Peřina, s. r. o., Kortan, KSM Castings CZ, a. s., Lersen CZ, s. r. o., LTL
KOVO, s. r. o., MAXEL, s. r. o., Nisap CZ, s. r. o., Nýdrle Zbyněk – pro-
jektová kancelář, OMAR AS, s. r. o, Progres, s. r. o., Propos Prouza, 

spol. s r. o., PULSKLIMA, spol. s r. o., Regula Term družstvo Hrádek n. N.,
Sladký Jan – revize elektro, Stavby MH, Střechy Raichl, The Bikers Gar-
den, s. r. o., TOTEX, s. r. o., Trafika Milada Urbánková, Tristone Flowtech
Czech Republic, s. r. o., Václav Větrovský V + V Elmar, Valbek, spol. s r. o.,
Výroba stuh – Elas, s. r. o., Žána František – Autoškola. 

Na organizaci dětského dne se podíleli: 
Dům dětí a mládeže Drak, Kristýna, a. s., město Hrádek nad Nisou,
Brána Trojzemí, o. p. s., Klub horolezců Hrádek nad Nisou, Klub instruk-
torů DDM Drak, Klub seniorů Hrádek nad Nisou, MŠ Donín, MŠ Liberecká,
MŠ Loučná, MŠ Oldřichovská, MŠ Václavice, Motorkáři Hrádek – Michal
Honek, Volnočasový klub Vagon, rodina Chaloupkova a Palasova, rybáři
z Hrádku nad Nisou, Útulek Azyl Pes Krásný Les, Vodní a potápěčská zá-
chranná služba Liberec, Základní škola praktická a speciální Loučná.

Den dûtí na Krist˘nû
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Letošní Benefiční koncert překonal všechna naše očekávání. Počasí jak
malované, vynikající účinkující a spokojení návštěvníci. Víc si organizá-
toři snad ani přát nemohou. V pořadí už 6. benefici navštívilo hodně
přes 1 000 lidí nejen z Hrádku a okolí, ale i ze vzdálenějších míst. Těší
nás, že i přesto, že pomoc, kterou Ostrov života poskytuje, je určená 
primárně lidem z Hrádecka, oslovuje naše myšlenka řadu lidí i daleko za
hranicemi našeho města. Na pomoc potřebným se celkem vybralo téměř
130 000 korun. 

Kdo přišel v sobotu 21. května na Hasičskou louku v Hrádku nad Nisou,
jistě nelitoval. 

Benefiční koncerty Ostrova života jsou jedinečné tím, že vedle sebe na
jednom pódiu vystupují děti, amatérští a začínající umělci i ti, kteří si už
srdce svých fanoušků dávno dobyli. Letos jsme vsadili na Karla Kahovce
a George & Beatovens, hrádeckou kapelu Vobuty, skupinu EFF z Trut-
nova a libereckou legendu Těla. Spolu s nimi bavili návštěvníky loutko-
herci ze cvikovského souboru Klubíčko, irské tance předvedly Irské sestry
z Jablonce nad Nisou, skvěle tančili také bráchové Jakub a Daniel Jakub-
covi, tancem všechny přítomné okouzlila fenka Miley se svojí paničkou
Verčou Klimešovou a převážně taneční vystoupení předvedly i děti 
z hrádeckých mateřinek. Nechyběla ani pohádka O červené Karkulce 
v podá ní hudebního kroužku při ZŠ Donín a velký potlesk si vysloužili
Hasíci – nejmenší členové hrádeckého hasičského sboru – za ukázku 
hasičských dovedností. 

Lidé mohli přispět libovolným obnosem do zapečetěných pokladni-
ček u vchodu, přičemž dobrovolné vstupné bylo příspěvkem do veřejné
sbírky Ostrov pomáhá. Tradičně mohli návštěvníci také nakupovat ve
stánku s rukodělnými výrobky. V průběhu koncertu došlo na předání 
finančních darů od obce Chotyně a od Romského sdružení, které spolku
Ostrov života věnovalo výtěžek z Benefičního romského festivalu. Zají-
mavou částku se podařilo získat i v tradiční dražbě. 

VVeeřřeejjnnáá  ssbbíírrkkaa  ((ppookkllaaddnnyy  uu  vvcchhoodduu))::  7733  881144  KKčč
PPrrooddeejj  vvee  ssttáánnkkuu::  3322  007700  KKčč
DDrraažžbbaa::  22  770000  KKčč
OObbeecc  CChhoottyynněě::  1100  000000  KKčč
RRoommsskkéé  ssddrruužžeenníí::  1111  000000  KKčč

Výtěžek letošního koncertu pokořil stotisícovou hranici. O částce 
129 584 Kč jsme si netroufli ani snít. Realita je pro nás zavazující, 
není dost slov, kterými bychom mohli všem dárcům poděkovat. 
Velké díky patří také účinkujícím, sponzorům a všem, kteří jakýmkoliv
způsobem pomohli při organizaci koncertu. 

Za spolek Hrádek nad Nisou – Ostrov života, z. s.
Věra Baumgartnerová

Ostrov života už pomohl desítkám lidí
Letošní 6. Benefiční koncert Ostrova života byl velice úspěšný. Díky ne-
obyčejnému nasazení a vytrvalosti se podařilo členům spolku získat si
důvěru veřejnosti, potenciálních sponzorů, dárců a i pacientů. Důvěra je
přitom v činnosti Ostrova života zásadní: bez ní by se většina klientů
obávala o pomoc požádat a bez ní by spolek těžko získával prostředky
pro svou činnost. Ostatně, jak členky spolku potvrzují, zpočátku na po-
moc potřebným putovaly i členské příspěvky. 

Pomoc Ostrova života lze rozdělit do tří rovin: půjčování pomůcek, 
finanční, případně materiální pomoc a poradenská činnost. I ta je přitom
důležitá. Labyrint zdravotnictví a sociálních služeb je totiž složitý a vět-
šina lidí do něj logicky proniká až ve chvíli, kdy to potřebuje. Rady, kam
se obrátit, jsou potom velice cenné.

Ostrov života dnes disponuje díky vlastním nákupům, iniciativám 
a darům škálou různých pomůcek, které bezplatně zapůjčuje potřeb-
ným. Největší zájem je o polohovatelné postele, chodítka, invalidní
vozíky. K dispozici má Ostrov života ale i domácí toalety, berle, fran-
couzské hole a vybavení stále doplňuje podle aktuálních možností 
a požadavků pacientů. Bezplatným půjčováním těchto pomůcek Os-
trov života šetří pacientům, a konec konců i zdravotním pojišťovnám,
značné peníze. Pokud pacient potřebné pomůcky nedostane od zdra-
votní pojišťovny, zbývá mu koupě nebo placený pronájem od různých
organizací.

Další pomocí, kterou Ostrov života poskytuje potřebným, je příspěvek
na hygienické pomůcky, léky, speciální stravu, případně lázeňskou péči.
Mnohé z těchto věcí pacienti potřebují, ale zdravotní pojišťovny je 
nehradí, hradí je jen částečně, nebo je jejich nákup omezen určitým
množstvím. Další náklady pak hradí pacient, který se tak často dostává
do neřešitelné situace. Za dobu fungování Ostrova života putovalo 
formou příspěvku k potřebným lidem 245 000 korun. Jen touto formou
Ostrov života pomohl pěti desítkám lidí, dalším lidem se pak dostalo již
zmíněné pomoci formou bezplatného půjčování pomůcek.

Myšlenka pomoci „hrádeckých hrádeckým“ je neobyčejná a je úžasné,
že se jí daří realizovat. Členství ve spolku Ostrov života je podle jeho 
stanov dobrovolné, svoji práci členové odvádějí zdarma a k tomu platí
členské příspěvky. Je tedy jasné, že je potřeba určitá míra odhodlání.
Stále ale přicházejí lidé, kteří chtějí Ostrovu života pomáhat. 

Členové Ostrova života děkují za důvěru, které se jim dostává. O po-
moc si může požádat každý, kdo ji potřebuje. Základní podmínkou je, že
pacient musí být registrován u praktického nebo dětského lékaře v Hrádku
nad Nisou. U lékařů je k dispozici formulář žádosti o podporu. Informace
je možné získat také přímo u předsedkyně spolku, paní Zdeňky Čejkové
(tel.: 482 723 134).

V. Štrupl

V˘tûÏek 6. Benefiãního koncertu Ostrova
Ïivota pfiekonal rekord! 
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Jihoafrick˘ orchestr 
v Hrádku nad Nisou

Nestává se úplně často, že by v Hrádku vystupoval dechový orchestr, 
složený z 22 členů. A úplně minimální je pravděpodobnost, že oněch
dvaadvacet muzikantů bude z jižní Afriky. Do Hrádku je pozvala hrá-
decká Jednota bratrská. Na koncertě, který proběhl 1. června, vystoupily
také děti z hrádecké pobočky Základní umělecké školy v Liberci pod 
vedením pana učitele Lachmana, opět se představilo i klarinetové kvar-
teto.

Festival hudby a tance
Spolek Gypsy Legend připravil druhý ročník Benefičního Romského 
festivalu. Sál DK Beseda žil v polovině května téměř 11 hodin hudbou 
a tancem. Hlavní hvězdou festivalu byl účastník Česko-Slovenské Super-
Star 2009 Jan Bendig, který byl ve stálém obležení svých fanoušků a fa-
nynek. Pořadatelé měli šťastnou ruku i při volbě dalších účinkujících. 
Během večera zaznělo mnoho žánrů, prostřídaných sestavami tanečních
souborů. Během odpoledne festival navštívilo přes 200 platících diváků.

Romský festival je pořádán jako benefiční s tím, že výtěžek bude 
předán spolku Ostrov života, který jej využije ve prospěch nemocných
obyvatel Hrádku nad Nisou. Letos díky iniciativě spolku Gypsy Legend
putovalo na účet Ostrova života 11 tisíc korun.
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Pavel ·porcl v Hrádku
Neobyčejným zážitkem se stal koncert Pavla Šporcla v hrádeckém kostele
sv. Bartoloměje. Houslový virtuos přijel do Hrádku s programem Pocta
Paganinimu. Na koncertě ale zazněla také Bachova díla, sonáta Eugena
Ysaye a variace na téma Kde domov můj, jejímž autorem byl sám Pavel
Šporcl. Ten jednotlivá díla uváděl také vtipným slovem. Po koncertě se
Pavel Šporcl s každým, kdo měl zájem, vyfotografoval, případně podep-
sal některé z CD, která byla na místě k mání. Muž s modrými houslemi
v Hrádku zcela zaslouženě získal řadu nových fanoušků.

Zahradní slavnost
Dne 22. 5. se konala Zahradní slavnost, kterou každoročně pořádá 
Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou v prostorách zahrady DPS Nád-
ražní. Zúčastnilo se jí cca 50 seniorů, za město byli přítomni p. starosta
Josef Horinka a p. místostarosta Pavel Farský. Slavnost zpestřilo kulturní
vystoupení hrádeckých mažoretek, skupiny historického šermu a hudeb -
ní vystoupení Heligonkářů. Během příjemného odpoledne bylo připra-
veno malé občerstvení, na závěr se podávaly grilované klobásy. Po celou
dobu slavnosti hrála reprodukovaná hudba, kterou nám zajistil p. ředitel
Václav Havel ze ZŠ Loučná. Slavnost se vydařila a ke vší spokojenosti při-
spělo i krásné počasí. Takže zase za rok…

Mgr. Šárka Jeníčková, 
ředitelka PS

Paní Zimová ode‰la 
do dÛchodu

V poslední květnový den vedení města a zaměstnanci hrádeckého měst-
ského úřadu poděkovali své dlouholeté kolegyni Marii Zimové za práci,
kterou na hrádecké radnici po mnoho let odváděla. Právě v tento den
odešla paní Zimová do důchodu. Na městském úřadě pracovala 34 let,
tedy od roku 1982. A protože byla matrikářkou, dá se říci, že ji při nějaké
příležitosti poznala většina obyvatel města. Jak paní Zimová přiznala, za
těch 34 let byla u 1 700 svateb. Počet přivítaných narozených občánků
nevěděla, ale střízlivý odhad říká, že jich bude přes 4 000.

Přejeme paní Marii Zimové, aby se ještě dlouho mohla věnovat věcem,
na které dosud možná neměla díky pracovnímu vytížení čas.

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci květnu 2016
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Valeria Vesninová, Jaroslava Fořtová
80 let Drahoslava Kotenová
81 let Marie Jandová
83 let Milan Veselý
84 let Božena Petržilková
85 let Zdeňka Vondráčková, Václav Dragoun
87 let Miluše Machková, Marie Štekrová
89 let Božena Zemanová, Lisa Tuhá,

Anna Reichelová, Jarmila Kolocová
92 let Vladimír Miklošín
93 let Františka Čechová
94 let Božena Hošková

Dne 6. 5. 2016 byli v obřadní síni hrádecké radnice 
uvítáni noví hrádečtí občánci:

Tomáš Šálek, Matyáš Ivan Pazdera, Ema Hniličková,
Laura Benešová, Veronika Kučerová,

Matyáš Václav Krága, Tereza Olšáková, Antonio Misca,
Kristýna Virágová, Václav Pelikán, Valerie Půtová, 

Eliška Vinšová, Liliana Matoušková, Rozálie Zimová,
Tadeáš Šimůnek, Miroslav Novotný.

Monika Korbelářová, tajemnice SPOZ
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Pozvánka k sousedÛm
Červen, to je léto, třešně, jahody a také slavnosti, festivaly… Prázdniny
se blíží a děti ve škole nemají stání. V červnu se koná řada akcí, které jsou
určené pro rodiny s dětmi. Vezměte je na nějakou, ať jim to čekání na
prázdniny rychleji uteče. 

15. červen – Jistě, pane premiére – přírodní amfiteátr Křižany
První představení v rámci Křižanského léta. Ve svižné komedii z politic-
kého prostředí excelují Karel Heřmánek, Dana Morávková, Josef Carda,
Stanislav Zindulka a další. 

18. červen – Kundratická lávka 2016 – Osečná – Lázně Kundra-
tice 
Tradiční recesistický závod v přejezdu lázeňského rybníka po lávce na
jízdním kole a trakaři.

Po lávce proběhne silová soutěž pro dospělé v gumě a poté celkové
vyhodnocení.

18. červen – Závody dračích lodí na Liberecké přehradě
VIII. Ročník závodů o putovní pohár statutárního města Liberec pod 
názvem „Liberecký drak“ pod záštitou primátora a závod na 1 000 m
„Velká cena Radia Contact“ určených pro širokou veřejnost. Bohatý 
doprovodný program.

18. červen – Festival Karoliny Světlé – Světlá pod Ještědem
Krajina Podještědí je jednou z nejkrásnějších v naší republice a organi-
zátoři chtějí, aby to všichni věděli. Připravují průvod krajinou za dopro-
vodu folklórní hudby, noční putování krajinou, předčítání pohádek pro
děti, dobrodružnou cestu za pokladem i diskuzi k zachování architektury
Podještědí.

24. červen – Oslava letního slunovratu na Grabštejně
Nejdelší den a nejkratší noc na hradě, v jehož interiérech se setkáte s kos-
tý movanými hradními postavami. Atmosféru večera zpříjemní známými
melodiemi kapela Blueray, provazochodci a fireshow.

24. červen – Dětský den + den otevřených dveří – Liberecká 
kasárna 
Návštěvníci se mohou těšit na ukázky techniky, zbraní a vybavení che-
mického vojska a Vojenské policie, ukázky vojenského lezení a slaňování,
ukázky výcviku služebních psů, ukázky možností armádní zdravotnické
služby, střelbu ze vzduchovky a mnoho dalších soutěžních her. 

25. červen – Slavnostní otevření zámku Svijany
Velká akce u příležitosti slavnostního otevření opraveného zámku ve 
Svijanech. Po celý den bohatý program, prohlídky, výstava, hudební 
a taneční vystoupení. 

28. červen – Celebrity – Amfiteátr Křižany
Křižanské léto pokračuje stand-up comedy Ondřeje Sokola. Zažijete 
nečekaný pohled do jeho soukromí a královsky se u toho pobavíte. 

2.–3. červenec – Létohrátky – hrad Grabštejn
Prohlídky hradu s kostýmovanými průvodci, hudba, divadlo, žongléři,
vystoupení zvířat z Centra vojenské kynologie Chotyně.

4.–5. červenec – Hejnické slavnosti
Hudební festival, řemeslný jarmark, ohňostroj... Vvystoupí No Name,
Bára Poláková, Pavel Calta, Medvěd 009, Hodiny a další.

Poslední pozvánka je už prázdninová a je pro všechny děti, které se chtějí
seznámit s historií krajského města. Liberec totiž letos poprvé nabídne
komentované prohlídky centra města dětem od pěti do deseti let. 
Průvodce jim odlehčenou formou představí historii města a nejzajíma-
vější památky na trase. Zastaví se například u Valdštejnských domků ze 
17. století, nejužšího domu ve městě nebo u základní umělecké školy. Na
závěr prohlídky čeká děti setkání s rytířem Rolandem. Bude se procházet
po náměstí v brnění a těm, které dávaly během prohlídky pozor, rozdá 
i dárek na památku. 

Dětská prohlídka bude každý pátek v podvečer od začátku července
do konce srpna.

Věra Baumgartnerová

Tip na v˘let
V červnovém tipu na výlet vyrazíme do Lužických hor. Přesněji, na jejich
třetí nejvyšší vrchol – horu Jedlovou – a do městečka pod ním – Jiřetína.

Jiřetín pod Jedlovou
Výchozím bodem může být vlaková zastávka Jedlová, kam se z Hrádku
dostaneme pohodlně za zhruba 40 minut vlakem. K rozhledně vede 
turisticky značená, asi 3 km dlouhá, tzv. Tolštejnská cesta. Svůj název 
dostala podle zříceniny hradu Tolštejn, kterou budeme cestou míjet.
Hrad byl vybudován na ochranu cesty z Čech do Lužice a ve své době
byl významným a mocným opevněním. V současné době se díky inicia-
tivě jiřetínské radnice podařilo zastavit devastaci, a dokonce některé
hradby přistavět.

Vrchol Jedlové se nachází ve výšce 774 metrů, odkud za pěkného po-
časí můžeme přehlédnout celý obzor od Krušných hor až po Krkonoše.
Není divu, že zde v roce 1891 postavil horský spolek 23 m vysokou ka-
mennou rozhlednu. V téže době nechal kníže Ferdinand Kinský vystavět
u rozhledny restauraci. Oba objekty sloužily ještě za druhé světové války
a od té doby chátraly. V roce 1992 ale započala jejich rekonstrukce a dnes
jsou opět vyhledávaným turistickým cílem.

Z Jedlové potom pokračujeme na Křížovou horu a ke kapli na vrchu
Křížové cesty. Touto Křížovou cestou sestoupíme do městečka Jiřetín pod
Jedlovou, kde mimo jiné najdeme muzeum dolování v Jiřetíně a okolí.
Nejstarší písemná zmínka o dolování na Tolštejnském panství pochází 
z roku 1474. Těžil se zde hlavně galenit a chalkopyrit. Součástí expozice
je i Hornická naučná stezka Údolí Milířky a zpřístupněná štola sv. J. Evan-
gelisty. Jiřetín je malebné městečko a den prožitý v jeho okolí se vám 
určitě bude líbit. Věra Baumgartnerová

zdroj: www.obecjiretin.cz
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Máme mistra státÛ 
Evropské unie… 

Dne 20. února 2016 jsme se zúčastnily základního kola postupové 
soutěže asociace MCEU v Postoloprtech, kde se bojovalo o postup 
na Mezinárodní finále mažoretek států Evropské unie. V kategorii 
Baton velká formace děti B získaly 5. místo s postupem do finále Baby-
bambulky pod vedením Pavly Chaloupkové a Martiny Begramanové, 
v kategorii Junior velká formace Baton B získaly zlatou medaili a postup
do finále Babetky pod vedením Veroniky Bartůňkové. Nejcennější 
kov doprovázený postupem do finále získala i skupina Bambulaček 
pod vedením Lenky Palasové, a to v disciplíně Miniformace Junior 
baton B. V sólech startovalo celkem 5 slečen. Byly to Kateřina Šmahe-
lová, která získala 3. místo v disciplíně sólo klasická mažoretka děti B, 
Viktorie Janďurová, která se umístila na 2. místě v disciplíně sólo mažo-
retky Junior A a na 3. místě v rytmickém tanečním sóle. Dále startovala
Veronika Lorenzová, Nikola Kotučová a Tereza Sabelová a duo Nikola 
Kotučová a Natálie Zrnovská. Všechna tato vystoupení získala postup 
do finále. 

Ve dnech 2.–3. dubna se v Kadani uskutečnilo Mezinárodní finále 
mažoretek Evropské unie, kam jsme si vybojovaly postup ze základního
kola v Postoloprtech. Víkend byl pro nás náročný, ale přesto velmi úspěšný.
Babetky obhájily v kategorii Junior velká formace zlato a Bambulačky 
získaly stříbro. V disciplíně sólo mažoretky startovala naše nejmladší 
sólistka Kateřina Šmahelová a získala 2. místo v kategorii Děti B, dále 
Nikola Kotučová, která získala 2. místo v kategorii Junior B, Viktorie Janďu -
rová vybojovala titul Vicemistra států Evropské unie v kategorii Junior A
a v disciplíně Rytmické taneční sólo A získala Veronika Lorenzová titul II.
Vicemistra států EU. Avšak největším úspěchem na závěr byl titul Mistra
států Evropské unie a zvláštní ocenění, pohár od poroty a svazu za 
taneční projev a techniku s hůlkou v rytmickém tanečním sólo Junior A
v podání Viktorie Janďurové. 

Druhý dubnový víkend byl opět ve znamení soutěže. Tentokrát už ale
v menším počtu. Dne 9. dubna jsme se zúčastnily Mistrovství Čech 
klasické mažoretky, kde se bojovalo o postup na Mistrovství České repu-
bliky asociace NBTA. Za hrádecké mažoretky v kategorii Junior mladší
soutěžila Viktorie Janďurová, která se v konkurenci čtyřiceti mažoretek 
z Čech probojovala až do finále a získala titul II. Vicemistr Čech a v ka-
tegorii Junior starší pak Tereza Sabelová, která se mezi dvaceti děvčaty
umístila na 3. místě provázeným titulem II. Vicemistra Čech. Obě slečny
získaly postup na Mistrovství České republiky.

Veronika Bartůňková,
mažoretky Hrádek nad Nisou

Olympiáda matefisk˘ch ‰kol
K blížícímu se konci školního roku patří i Olympiáda mateřských škol.
Pravidelně ji připravují dračice z domu dětí a mládeže. Na té letošní
olympiádě, která proběhla na stadionu v Doníně, se utkaly děti z hrá-
deckých školek a také z Chrastavy, Jablonného v Podještědí a Žitavy.

Hrádek opût v krajském
pfieboru!

Po ročním působení ve fotbalové I. A třídě se fotbalisté FK Slovan Hrádek
nad Nisou vracejí do krajského přeboru. V posledním utkání porazili 
Sokol Doubí 6 : 0. Hned po zápase fotbalisté převzali symbolický pohár 
a láhev šampaňského z rukou starosty města Josefa Horinky a hejtmana
Libereckého kraje Martina Půty. Gratulujeme!

Triatlon si na Krist˘nû 
vyzkou‰ely desítky dûtí

V roce 2010 se Tomáši Slavatovi podařilo poprvé uskutečnit sérii amatér-
ských triatlonových závodů pro děti z dětských domovů i běžných rodin
po celé ČR pod jménem Albert triatlon tour. Dnes celá tour nese jméno
Tomáše Slavaty – člověka s neobyčejně zajímavým životním příběhem,
který chce předat kus něčeho, čemu věří. Projekt závodů letos vstoupil
do šestého ročníku a v Hrádku se konal podruhé.

Tomášovo odhodlání měnit svět sbírá ceny nejen u nás, ale i ve 
světě. V loňském roce byl Tomáš vybrán do projektu Českého rozhlasu
Hrdinové 20. století a stal se členem správní rady Nadačního fondu 
pomoci, který pomáhá lidem, kteří se dostanou do tíživé situace a spra-
vedlnost je v nedohlednu. Jeho práci se také snažila zachytit v doku-
mentu pro Českou televizi Theodora Remundová, která s ním strávila
čtyři dny. Na dokument se můžeme na obrazovkách těšit v září tohoto
roku. A bezprostředně poté přijede Tomáš Slavata znovu do Hrádku,
tentokrát na besedu do Brány Trojzemí.

Triatlonového závodu Slavata Triatlon Tour v Hrádku nad Nisou se 
zúčastnily desítky chlapců a dívek ve věku od 4 do 18 let. Hlavními 
cenami pro závodníky Slavata Triatlon Tour byla dvě horská kola značky
Author, která se losovala, aby měl v tomto závodě šanci opravdu každý,
bez ohledu na výsledek závodu.
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Pinães v Praze a velk˘ den
hrádeck˘ch nadûjí

Dne 4. června se vydalo jedno auto plné mladých stolních tenistů na
cestu do Prahy, kam jsme dostali pozvání na základě výsledků mladších
žáků TTC Hrádek nad Nisou v krajských turnajích. Coby trenér se 
přiznávám, že ve mně byla hned po příjezdu velká nervozita. Zvláště
pak, když jsem viděl dresy skoro všech ligových družstev, jako je Elniňo
Kotlářka, Ostrava, Liberec, Sparta Praha, Plzeň, Ústí nad Labem atd.
Všude trenéři extraligy a profíci. Jeli jsme v sestavě Lukáš Laubr, Tereza
Martincová, Zuzka Sobotková. Naštěstí se holky nenechaly zastrašit
jmény a makaly jako o život. A byly z toho dvě zlaté medaile, jedno
stříbro a jedno čtvrté místo. Lukáš v konkurenci „borců“ z těchto klubů –
o nichž slýcháme jen v televizi – nepropadl a byl v polovině pořadí.
Takže nakonec se trenéři houfně zajímali, kde najít Hrádek na mapách.
Všem, kdo nás podporují, moc děkujeme. Zvláště pak firmě KSM. Více
na Facebooku: Pinčes Hrádek nad Nisou.      

Trenér mládeže Martin Tacinec

Letní biatlon
V loňském roce se podařilo skupině nadšenců kolem místostarosty
města Pavla Farského obnovit tradici letního biatlonu. Pravda, biatlonu
ze tří disciplín běh – střelba – hod granátem. To ale nikomu z asi padesátky
startujících zjevně vůbec nevadí. Areál bývalé skládky, dnes festivalové
louky u Kristýny, nabízí ideální podmínky. V kombinaci s pohodovou at-
mosférou a téměř ideálním počasím vznikl závod, který, věřme, najde
své stálé místo ve sportovním kalendáři.

Vítězové jednotlivých kategorií:
Ženy (3 900 m) Renata Jiráková
Muži (3 900 m) Jakub Podzimek
Dorostenky (3 900 m) Lucie Blažková
Dorostenci (3 900 m) Adam Haufert
Žákyně 2 (1 800 m) Eliška Folprechtová
Žáci 2 (1 800 m) Jakub Farský
Žákyně 1 (1 200 m) Tereza Farská
Žáci 1 (1 200 m) Kryštof Velecký
Předškolačky Lucka Folprechtová

Za podpory města Hrádku nad Nisou se jako každý rok jelo v sobotu 
7. května na postupovou regionální soutěž v Medvědí stezce. Jde o orien-
tační závod dvojic s plněním různých vědomostních i sportovních úkolů
v přírodě. Trasa je rozdělena podle kategorií. Mladší žactvo zdolalo
vzdálenost 3 km, při níž děti poznávaly různé živočichy, rostliny, hrady,
dopravní a turistické značky a jiné. Starší žactvo běželo 4,7 km s azimu-
tovým úsekem, zdravovědou, slaňováním a dalšími úkoly. Všem se měří
čas a v cíli se připočítají trestné minuty za chybné odpovědi.

Regionálního kola ve Vratislavicích se zúčastnilo 12 hlídek.
Již čtvrtým rokem si vybojovali 1. místo ve starších žácích III Standa

Patočka a Tomáš Křenek a 2. místo Pepa Straka a Štěpán Svoboda.

DDaallššíí  vvýýsslleeddkkyy::
1. místo mladší žáci II: Kuba Vích a Barča Vodrážková
2. místo: Rostík Patočka a Eliška Křenková 
3. místo: Šárka Čížová a Adéla Petrová 
1. místo starší žákyně IV: Šárka Vachková a Zuzka Benešová 
1. místo dorost: Zdeněk Janeček a Honza Šrajbr

Lída Robová

Na Medvûdí stezce se dûtem dafií
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14 inzerce

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

Sháním podnájem – smluvní
odmûna 12 000 Kã

Hledám větší byt – 3 + kk (s balkonem), 4 + kk, resp. 4 + 1, 
případně dům (se zahrádkou). Měsíční nájem do 12 tis. Kč 

za pěkný byt v novostavbě či dům – dle dohody.
OOddmměěnnaa  zzaa  zzpprroossttřřeeddkkoovváánníí::  110000  %%  zz  mměěssííččnnííhhoo  nnáájjmmuu,,  aažž  115500  %%,,

bbuuddee--llii  nnáájjeemm  nniižžššíí  nneežž  1100  ttiiss..  KKčč  mměěssííččnněě..

Volejte na 775 080 950 nebo 
pište na e-mail: roman.cakon@gmail.com.

Máte-li byt/dům v nabídce, zavolejte, rád přijedu na prohlídku. 
Již před návštěvou bytu/domu jsem ochoten podepsat smlouvu o provizi.

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
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