
Na Liberecké a v Donínû budou nové
chodníky

Letos v lednu město Hrádek nad Nisou podávalo dvě žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury. Obě byly úspěšné, a tak se otevírá cesta k realizaci dvou chodníků: v jednom případě
půjde o rekonstrukci chodníku na Liberecké ulici, v druhém o zcela nový chodník v Doníně. Protože bez
ohledu na výsledek řízení o dotaci město v květnu vysoutěžilo dodavatele prací, může se začít stavět.

Rekonstrukce chodníku na Liberecké ulici se bude týkat úseku po pravé straně od křižovatky s Jezerní
ulicí až po křižovatku s Polní ulicí u restaurace Barandov. Realizovány budou také tři přechody pro pěší.

Rekonstrukce chodníku bude zahrnovat odstranění stávajících obrub, které v některých místech
tvoří vysoký schod nad vozovkou a osazení obrub nových. Nynější živičný povrch bude nahrazen
betonovou zámkovou dlažbou. V místech přechodů pro pěší bude vozovka zúžena na sedm metrů
a přechody budou nově nasvíceny.

V Doníně bude vybudován zcela nový chodník v ulici Donínská, a to v úseku od mostu U Nývltů
až na konec katastrálního území města směrem k Chotyni. Chodník v délce 760 metrů naváže na
stávající chodník z centra města a zásadně zlepší bezpečnost chodců při poměrně frekventované
komunikaci. Součástí stavby bude i pět míst pro přecházení a investice vyvolané stavbou – nová
oplocení, odvodnění, přeložka domovních přípojek a podobně.

Na obě stavby město získalo podporu ve výši 85 % z uznatelných nákladů. V případě Liberecké
ulice to je 2 642 000 Kč, v případě Donínské ulice 5 269 000 Kč.

Dodavatelem staveb bude společnost SaM Děčín, která nabídla cenu 2 697 469,24 Kč vč. DPH
v případě Liberecké ulice a 6 491 522,54 Kč vč. DPH v případě Donínské ulice.

Mimo zmíněné dotace – z městského rozpočtu – bude realizován také přechod pro chodce u Ma-
teřské školy Donín.

„Pro další roky připravujeme projektové dokumentace pro další chodníky. Chceme vybudovat chod-
ník podél ulice Stará, který propojí Libereckou a Oldřichovskou ulici, chodník na Suché, do Oldřichova
a v souvislosti s chystanou celkovou rekonstrukcí ulice Liberecká v roce 2018 připravujeme prodloužení
chodníku až na začátek města okolo bývalého zahradnictví,“ dodává starosta města Josef Horinka.

V prázdninovém čísle:
— Nové školkové zahrady
— Víla Nisa
— Noc kostelů
— Atrium Brány Trojzemí
— Ocenění nejlepších žáků
— Soutěž Zlatá pětka
— Úspěchy cvičení Lída

Příloha: Toulání časem…
Zelený okruh

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 zářijového čísla je 22. 8. 2016.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 9. 2016.
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Na pfií‰tí rok se
chystá nová velká
kniha o Hrádku

Patnáct let uplynulo od doby, kdy vyšla
kniha Hrádecko – krajina na Nise dvo-
jice autorů Marek Řeháček a Petr Polda.
Její náklad byl za pár let beznadějně
rozebrán a poptávka po knize stále je.

Patnáct let je ale dlouhá doba. Ve
městě se mnohé změnilo. A i na řadu
informací z historie, které v knize byly
uvedeny, lze dnes pohlížet jinak. Už jen
díky archeologickému výzkumu, který
proběhl v roce 2010. Vydávat proto
pouhý dotisk knihy by nemělo valný
smysl. Proto došlo k dohodě s autory
a příští rok při městských slavnostech
bude představena a nabídnuta přepra-
covaná kniha, která bude i jinak pojata.
Stejně jako například oblíbené knihy
o rozhlednách z dílny stejných autorů
bude barevná. K textům a kresleným
obrázkům přibudou fotografie, otisky
starých pohlednic a případně i důleži-
tých historických dokumentů. Kniha
bude určitě zajímavým čtením a bude
plnit i úlohu hodnotného propagač-
ního předmětu.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1122..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
12. schůze rady města v roce 2016, konaná dne 15. června, se zabývala
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí odpis nedobytných pohledávek místních poplatků

za psa z účetní evidence města Hrádek nad Nisou
— schválila navýšení způsobilých výdajů (na částku 6 968 700 Kč) a do-

tace (na částku 6 271 830 Kč) u projektu Snížení energetické nároč-
nosti budovy MŠ a ZŠ Loučná

— schválila navýšení způsobilých výdajů (na částku 5 733 850 Kč) a do-
tace (na částku 5 160 464 Kč) u projektu Snížení energetické nároč-
nosti hasičské zbrojnice Hrádek nad Nisou 

— schválila navýšení způsobilých výdajů (na částku 6 344 706 Kč) a do-
tace (na částku 5 710 235,40 Kč) u projektu Snížení energetické 
náročnosti hasičské zbrojnice 

— schválila přijetí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok
2016 v oblasti podpory č. 1 – Požární ochrana, program č. 1.1 – Pod-
pora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje s názvem 
„Obnova osobních ochranných prostředků požární ochrany – zása-
hová obuv, rukavice, ochranné obleky“

— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 15 000 Kč na po-
řádání festivalu Shotgun 

— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Hrádek nad Nisou Sdru-
žení pro rozvoj country hudby C&W VOBUTY ve výši 35 000 Kč na do-
 plnění a obnovení technického zařízení pro ozvučení kapely VOBUTY 

— schválila uzavření smlouvy s Jednotou bratrskou Hrádek nad Nisou
na zajištění volnočasových aktivit v rámci projektu Odboru bezpeč-
nostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR „Hrádek
nad Nisou – Víkendové akce a letní tábor s Klubem Vagón“ v celkové
částce 411 360 Kč

— schválila navýšení způsobilých výdajů (na částku 8 374 430 Kč) a do-
tace (na částku 7 536 987 Kč) u projektu Snížení energetické nároč-
nosti staré části budovy ZŠ T. G. Masaryka 

— schválila vyplacení mimořádných odměn ředitelům a ředitelkám pří-
spěvkových organizací města

— schválila poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč Domovu U Spasitele, stře-
disko DM CČSH, Frýdlant

— schválila poskytnutí daru ve výši 15 000 Kč Centru Lira, z. ú., Liberec
— schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přene-

sené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu ve věcech
místních komunikací s Obcí Rynoltice

— schválila přidělení zakázky Provizorní oprava místní komunikace 
K Bytovkám – „Zdýblák“ firmě EUROVIA CZ, a. s., za celkovou cenu
120 697,50 Kč včetně 

— schválila přidělení zakázky s názvem „Přestavba bývalé kavárny na
služebnu městské policie“ firmě Stavrekol, s. r. o., Mníšek za celko-
vou cenu 671 150,70 Kč včetně DPH 

— schválila uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Přechod pro
chodce ul. Donínská“ mezi městem Hrádek nad Nisou a Libereckým
krajem

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
66..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
6. zasedání zastupitelstva města v roce 2016, konané dne 25. května,
se zabývalo těmito záležitostmi:
— po rozpravě a projednání důvodové zprávy si vyhradilo pravomoc

rozhodovat o prodeji pozemků v průmyslové zóně interně označo-
vané jako „PZ Oldřichovská“, včetně schválení postupu prodeje a zve-
řejnění záměru prodeje, kdy se jedná o záměr prodeje: 
a) části pozemku p. č. 1673/1 (o celkové výměře 13 694 m2 v k. ú.

Hrádek nad Nisou), která bude o výměře cca 12 000 m2 a bude
upřesněna dle geometrického plánu 

b) části pozemku p. č. 1675/4 (o celkové výměře 293 m2, ostatní plo-
cha, manipulační plocha, v k. ú. Hrádek nad Nisou), která bude 
o výměře cca 270 m2 a bude upřesněna dle geometrického plánu

c) spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 1/72 k celku na po-
zemku p. č. 1822 o celkové výměře 3 845 m2, ostatní plocha, ma-
nipulační plocha, v k. ú. Hrádek nad Nisou

— schválilo procesní postup realizace prodeje pozemků „PZ Oldři-
chovská“, kdy nebude pro zveřejnění záměru prodeje pozemků v „PZ
Oldřichovská“ použito „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví města
Hrádek nad Nisou“. Zveřejnění záměru prodeje pozemků v „PZ Ol-
dřichovská“ bude provedeno, v souladu s legislativou, prostřednic-
tvím vyhlášení Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření
smlouvy o koupi pozemku, a to samostatným dokumentem na úřední
desce, ve kterém bude uvedena informace o získání zpracovaných
podmínek soutěže, resp. prodeje pozemků. Stanovilo devítičlennou
hodnotící komisi a její obsazení bude provedeno tak, že každé poli-
tické uskupení zastoupené v zastupitelstvu nominuje tři osoby do
hodnotící komise, které Rada města Hrádek nad Nisou po nominaci
jmenuje svým usnesením tak, aby mohla být hodnotící komise činná.
Zastupitelstvo města rozhodne o výsledku veřejné soutěže na prodej
pozemků „PZ Oldřichovská“, resp. o zrušení veřejné soutěže nebo
konečném prodeji pozemků města.

— schválilo znění dokumentu „Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku
na uzavření smlouvy o koupi pozemku v průmyslové zóně PZ Oldři-
chovská a podmínky prodeje“ jako rámcového dokumentu, který je
přílohou podkladu tohoto usnesení a který stanovuje základní 
podmínky veřejné soutěže na prodej pozemků „PZ Oldřichovská“.
Pověřilo Radu města Hrádek nad Nisou realizací dalšího procesu 
veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi
pozemku v průmyslové zóně „PZ Oldřichovská“, zejména dopraco-
váním a odsouhlasením konečné verze dokumentu „Veřejná soutěž
o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi pozemku v prů-
myslové zóně „PZ Oldřichovská a podmínky prodeje“ v souladu se
zastupitelstvem schváleným dokumentem. Záměr prodeje bude 
zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách města, včetně
zveřejnění podmínek prodeje v elektronické podobě umožňující dál-
kový přístup.

— po rozpravě a projednání důvodové zprávy si vyhradilo pravomoc
rozhodovat o prodeji pozemků v průmyslové zóně interně označo-
vané jako „PZ NISA3point“ včetně schválení prostupu při zveřejnění
záměru prodeje, kdy se jedná o záměr prodeje pozemků: 
a) p. p. č. 354/1, orná půda, o výměře 9 774 m2, 
b) p. p. č. 354/7, orná půda, o výměře 14 211 m2 a 
c) p. p. č. 354/10, orná půda, o výměře 2 857 m2, vše v k. ú. Oldři-

chov na Hranicích, zapsané na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec. Neschvá-
lilo znění dokumentu „Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku 
na uzavření smlouvy o koupi pozemku v průmyslové zóně PZ
NISA3point a podmínky prodeje“ a neschválilo procesní postup
realizace veřejné soutěže na prodej pozemků vycházející ze znění
daného rámcového dokumentu.

— schválilo provedení záměru prodeje pozemků tak, že nebude pro zve-
řejnění záměru prodeje pozemků v „PZ NISA3point“ použito „Zásad
prodeje pozemků ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou“. Zveřejnění
záměru prodeje pozemků v „PZ NISA3point“ bude provedeno pro-
střednictvím vyhlášení Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na
uzavření smlouvy o koupi pozemků v průmyslové zóně „PZ NISA3po-
int“. Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy 
o koupi pozemků v průmyslové zóně „PZ NISA3point“ bude prove-
dena, na základě Dohody o společném postupu, jako společná 
veřejná soutěž dvou vyhlašovatelů: Města Hrádek nad Nisou a sou-
kromého vlastníka Ing. Pavla Ouhrabky. Podmínky veřejné soutěže
budou přepracovány a předloženy zastupitelstvu po projednání 
v radě města po zapracování nového procesního postupu s princi-
pem prodeje, kdy se budou hodnotit pouze pozemky stejné kvality.

— vzalo na vědomí zprávu o průběhu projednávání návrhu zadání 
18. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou 
a s ohledem na efektivitu procesu schvaluje rozdělení pořizované
změny na Změnu č. 18.a a 18.b. 
Do změny č. 18.a jsou zařazeny podněty č. 18.1, 18.2, 18.3, 18.6, 18.7,
18.8, 18.9, 18.10 a 18.11. Do změny č. 18.b jsou zařazeny podněty 
č. 18.4, 18.13, 18.14 a 18.15.
Podněty č. 18.5 a 18.12 jsou na žádost vlastníků přeřazeny do poři-
zovaného nového územního plánu.

— vzalo na vědomí zprávu o projednání návrhu zadání 18.a změny
územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a upravené 
zadání 18.a změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad 
Nisou a schválilo zadání 18.a změny územního plánu sídelního útvaru
Hrádek nad Nisou
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Podlahu haly v sokolovnû
ãeká rekonstrukce

O rekonstrukci podlahy ve velké hale sokolovny se vážně mluví od roku
2014. Tehdy poprvé byl se sportovní veřejností konzultován vhodný typ
podlahy a následně vybírán dodavatel pro její realizaci. Zároveň se
město snažilo získat dotaci na zateplení sokolovny, jehož součástí měla
být i zmiňovaná podlaha. Nakonec se ukázalo, že získat tímto způsobem
peníze na novou podlahu není reálné.

Stav parketové podlahy je v současnosti havarijní. V červenci proto 
začne její rekonstrukce, tentokrát už za městské peníze. Do podzimu,
kdy se sportovci potřebují přesunout z venkovních do krytých prostor, by
mělo být hotovo. Nová podlaha bude litá, obdobná podlaze v tělocvičně
Základní školy Donín. Její součástí budou i kotvící prvky, potřebné pro
instalaci především gymnastického vybavení.

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

— schválilo projektový záměr „Rekonstrukce chlazení ledové plochy 
multifunkčního hřiště v Hrádku nad Nisou“ a podání žádosti o do-
taci do Operačního programu ŽP, prioritní osa 3. Odpady a mate-
riálové toky, ekologické zátěže a rizik, podoblast podpory 3.5. 
Snížení environmentálních rizika a rozvíjení systémů jejich řízení, 
v rámci 18. výzvy MŽP, ve výši předpokládaných celkových nákladů
10 200 459 Kč

— vyjádřilo souhlas s textem „Petice obcí a měst k návrhu nového zákona
o odpadech“, kterou obce a města vyjadřují nesouhlas k návrhu no-
vého zákona o odpadech, zejména k jeho ekonomickému nastavení,
které přináší značné a zbytečné zatížení rozpočtů obcí a nákladů jejich
občanů, schválilo připojení města Hrádek nad Nisou k této petici 

— schválilo peněžitou odměnu pro starostu – pana Josefa Horinku –
ve výši jeden a půl násobku jeho měsíční odměny a pro místostarostu
– pana Pavla Farského – ve výši jednoho násobku jeho měsíční odměny
stanovené zákonem pro uvolněné funkcionáře v dané funkci, a to za
práci pro město, zejména na rozvojových, dotačních akcích města.

Pfiipomínky k jízdním fiádÛm
Na webu www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html jsou ke stažení na-
vrhované jízdní řády železniční dopravy pro období od 11. prosince
2016 do 9. prosince 2017. 

Případné náměty a připomínky, prosíme, zasílejte v termínu do 
15. čer vence 2016. Později zaslané připomínky nebude možné zohlednit
v rámci přípravy jízdního řádu od prosince tohoto roku. Informace 
o projednání připomínek budou jako obvykle předmětem koordinač-
ních porad (předpoklad v září tohoto roku).

Připomínky posílejte na otto.pospisil@korid.cz.

Nové ‰kolkové zahrady byly
pfiedány dûtem

Od podzimu probíhaly rekonstrukce zahrad u mateřských škol Loučná 
a Liberecká. V červnu v obou školkách proběhlo slavnostní předání.
Herní prvky z kvalitního dřeva s dlouhou životností, terénní úpravy a al-
tány proměnily zahrady k nepoznání. V obou školkách se o program
postaraly děti s jejich učitelkami. Prvními hosty byli rodiče dětí a zá-
stupci města. Obě zahrady byly vybudovány s podporou Operačního
programu Životní prostředí.

Základní umûlecká ‰kola 
dostane své prostory

Základní umělecká škola v Hrádku nad Nisou, která je detašovaným pra-
covištěm liberecké ZUŠ, úspěšně zapustila kořeny. Její žáci už úspěšně
koncertují nejen při různých příležitostech v Hrádku, ale i v Liberci. Je 
o ni zájem mezi dětmi i jejich rodiči. Zájem takový, že převyšuje stávající
maximální kapacitu. K zápisu se letos dostavilo 18 dětí, přijaty ale mohly
být jen dvě. Jak ale potvrdil starosta města Josef Horinka, jednání o další
navýšení kapacity budou pokračovat. 

Základní umělecká škola dosud využívá prostory základní školy 
T. G. Masaryka. Už brzy se ale dočká prostor vlastních. Rekonstrukcí 
bývalého služebního bytu školníka získá na škole nezávislé prostory se
samostatným vchodem. Na rekonstrukci prostor vydělají i učitelé zá-
kladní školy, protože se jim alespoň částečně zvětší sborovna, která také
neodpovídá počtu učitelů, kteří v ní sdílejí pracovní prostor.

Další městský byt se rekonstruuje na stadionu v Doníně. Hřiště má 
nového správce, kterým se stal Ladislav Jirák.

Podûkování Mûstské policii 
v Hrádku nad Nisou

Děkujeme Městské policii v Hrádku nad Nisou, a to hlavně paní Ivě Krňá-
 kové, za pěkné besedy, které proběhly na 1. stupni ZŠ Lidická na téma
„Cizí lidé“ a dále za besedy s dopravní tématikou.

V dubnu a v květnu se uskutečnily vycházky s městskou policií na téma
„Bezpečná cesta do školy“. V květnu proběhlo ve 4. třídě testování žáků
z dopravní výchovy. V červnu městská policie připravila rovněž pro žáky
4. tříd na Kristýně jízdy a doprovodný program, který si všichni užili.

Ještě jednou děkujeme za skvělou spolupráci a těšíme se na další 
společné akce.

Žáci 1. stupně ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou 
a metodik dopravní výchovy Mgr. Jana Ryšánková
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Demolice ‰kolky 
v Legionáfiské ulici

O chystané demolici nevyužívaného objektu bývalé mateřské školy jsme
už psali. V dubnu byl vybrán dodavatel. Přesto se ještě hledala možnost
jak objekt využít, například pro nízkoprahové centrum. Vzhledem ke
stavu objektu se ale jeho další využití ukázalo jako nereálné. V současné
době už probíhá demolice. Přesně 40 let po dokončení a předání školky
do užívání.

Nová cesta v parku
Ještě letos dostanou nový povrch dvě cesty v městském parku. Za peníze
z rozpočtu města bude realizována mlatová cesta od restaurace La Cam-
pagna směrem k dětskému hřišti, nový povrch dostane i Hradební ulice.
Součástí stavby budou i svodnice pro stahování dešťové vody do parku,
které zabrání splavování materiálu.

Jak se Ïije vnûj‰ím 
HrádeãákÛm?

Nejprve vysvětlit pojmy „vnitřní a vnější Hrádečák“. Za vnitřní považuji
ty občany, kteří mají k dispozici vše, co potřebují, na dosah (školy,
školky, obchody, trafiky, infocentrum, kulturní akce, základní zdravotnic-
kou službu i pohřební služby).

Vnějšími obyvateli nazývám ty, kteří bydlí v okolí, v „hrádeckých ves-
nicích“. Neznám situaci v Oldřichově na Hranicích, Václavicích, Uhelné,
Dolní Suché, ale protože bydlím na Dolním Sedle, přiblížím bydlení 
v této lokalitě (týká se i Horního Sedla). Nevím, kolik nemovitostí se na
Sedle nachází, kolik zde žije obyvatel, ale lze tvrdit, že asi polovina je 
v důchodovém věku, mne nevyjímajíc.

Nemáme zde obchod, hospodu, školu, školku, vodovod, kanalizaci. Ani
chodníky, které by nám pracovníci veřejně prospěšných prací udržo vali 
a zametali. Ani nejsou posekány některé pozemky, patřící městu. Někteří
obyvatelé si okolí kolem nemovitostí ošetří, jiní na to kašlou. Nespornou
výhodou Dolního a Horního Sedla je jeho poloha. A asi jedinou. Lokalita
není v zátopovém pásmu, k Nise to máme cca 3 a více km, na hřbitov 
1,5 km.

Aby se nám zas tak dobře nežilo, tak nedávno nám byla zrušena ranní
a poslední večerní dopravní obslužnost, česky řečeno zrušeny autobusy,
kterými se pracující, kteří nejezdí autem, dostávají do práce nebo 
k vlakovému spoji. Prý jich nejezdí takové množství, aby se to dopravci
vyplatilo.

Veřejná doprava, pokud je mi známo, není zisková. Vždy musí být do-
tována někým (krajem, obecními úřady). Zajistit dostupnou veřejnou
dopravu pro občany je jeden z hlavních úkolů, povinností komunální
politiky, tak jako školství, zdravotnictví, bezpečnost, zdravé životní pro-
středí.

Ale vraťme se k Dolnímu Sedlu. Město prý nemůže zvyšovat dotace
na veřejnou dopravu, nemá dost peněz. Co je platné občanům Dolního
a Horního sedla, že se jim pořídily cedule označující sedlecké ulice, 
neustále se vylepšuje hřiště, o kterém nevím, jak často je ku prospěchu
občanů využíváno. Dříve byl rybník použitelný ke koupání, nyní, i přes
neustálé příspěvky na údržbu, slouží nevím komu.

Tento článek není stížností, jen je vykreslením situace, ve které se 
občané Sedla nacházejí. Kdo nemá auto, je omezen ve svých občan-
ských aktivitách. Samozřejmě, ti co bydlí v Hrádku, nemají starosti 
sedleckých občanů (vše je o penězích), takže i dostat se do školy, školky,
k lékaři, za nákupy se sedleckým i ostatním vnějším občanům prodraží.
Ti, co mají auta, třeba i služební, mají vystaráno. A co na to voliči na 
Sedle? Ať se postarají, jak umí.

Marie Kozlová, Jana Roztočilová

·kolka a hasiãárna ve 
Václavicích dostanou ãistiãku

Dva objekty ve Václavicích, které jsou v majetku města, budou nově 
napojeny na budovanou čistírnu odpadních vod. Jak mateřská škola, 
tak hasičárna odvádějí v současnosti splaškové vody do jímek, což je 
v mnoha ohledech nevyhovující stav. Čistírna, která se začne v nejbliž-
ších dnech budovat, umožní odvádět vyčištěné odpadní vody do Václa-
vického potoka. Součástí stavby bude samozřejmě i vybudování kanali-
začních přípojek.

Stavba bude financována z Fondu rozvoje Václavic a Uhelné.

Podûkování policistÛm
Letošní začátek léta se vyznačuje výraznými změnami počasí prováze-
nými bouřkami a silným větrem. Hasiči mají napilno a při jedné z bouřek
jen díky všímavosti dvou policistů přijeli k požáru rodinného domu za-
saženého bleskem v době, kdy se ještě dalo zabránit velkým škodám.

Dva policisté z hrádeckého obvodního oddělení – Jiří Rydval a Pavel
Vávra – projížděli městem a všimli si dýmu stoupajícího z jednoho z domů.
Díky okamžitému zalarmování rodiny požár neměl horší následky.

Oběma jmenovaným policistům poděkoval starosta města Josef 
Horinka na červnovém zasedání zastupitelstva města.
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Noc kostelÛ
Jednou do roka využívají kostely po celé republice kouzla noci, aby 
otevřely své dveře všem lidem – těm co prostory svých kostelů důvěrně
znají, i těm, kteří se třeba jindy dovnitř ostýchají vstoupit, nebo je na-
opak přiláká možnost podívat se i do míst běžně nepřístupných. Mohou
jimi být jindy zavřené prostory věží, které nabízejí zajímavé pohledy 
na město z výšky, ale jsou zajímavé i uvnitř. Třeba proto, že návštěvníci
mohou na vlastní oči vidět několikasetkilové zvony, které denně pouze
slýchají. Letošní Noc kostelů proběhla 10. června a pojítkem programu
v obou hrádeckých kostelech byla hlavně hudba.

Program začínal v Chrámu Pokoje koncertem žáků hrádecké základní
umělecké školy ze třídy dechových nástrojů. Své svěřence uváděl a pod-
poroval pan učitel Luboš Lachman. V kostele sv. Bartoloměje zpíval chrá-
mový sbor, který je zde „doma“. K vidění zde byly liturgické předměty 
a oděvy. Za soumraku, v samotném závěru letošní Noci kostelů, se z věže
kostela nesla slavnostní fanfára.

Pozvánka na pouÈ ve 
Václavicích

Letos je tomu 50 let, kdy byl ve Václavicích zbořen kostel. Stával na 
hřbitově, zasvěcen byl sv. Jakubovi. Do dnešních dnů se z kostela mnoho
nedochovalo. V Bráně Trojzemí je dlouhodobě vystavena kamenná část
pozdně gotické křtitelnice, která byla před lety náhodou objevena a za-
chráněna. Na stejném místě můžete vidět také jeden dřevěný sloupek,
který kdysi podpíral emporu – balkón podél boční stěny. 

To ale nebrání tomu, aby se ve Václavicích konala po letech poutní
mše, která bude sloužen na místech, kde kostel stával, a v termínu, který
odpovídá svátku sv. Jakuba. 

Přijměte tedy pozvánku na pouť ve Václavicích, která se bude konat
23. července od 15 h na hřbitově. Zahájena bude mší svatou k poctě 
sv. Jakuba, patrona Václavic. Na místě bude postaven jednoduchý oltář
z kamenů, ze kterých byl kostel vystavěn. Alespoň část se jich v poměrně
nedávné době podařilo přivézt zpět na místo, kde po staletí byly, k vi-
dění budou historické fotografie kostela.

Víla Nisa, doprovázená vodními skauty, dorazila po třídenní plavbě 
19. června do Hrádku nad Nisou. Letos už po sedmnácté. Slavnost řeky
Nisy začíná vždy u jejích pramenů v Nové Vsi. V průběhu pátku se vo-
dácká skupina dostane po zastávkách v Lučanech, Jablonci a Vratislavi-
cích až do Liberce. V sobotu plavba pokračuje do Chotyně, kde víla Nisa
se svou družinou přespává a v neděli ráno míří do Hrádku nad Nisou 
a na Trojmezí.

U loděnice na Kristýně se i letos přidaly další lodě: jedna s hejtmanem
Libereckého kraje Martinem Půtou, další se starostou Hrádku nad Nisou
Josefem Horinkou, místostarostou města Pavlem Farským a přidala se
také posádka ze sousední Žitavy.

K pravidelným rituálům slavnosti v každém z míst patří poděkování
víly Nisy za péči o čistotu vody v řece i o její koryto a předání pamětní
stuhy. Na Trojmezí pak celá družina svou plavbu zakončuje mezinárod-
ním pochodem – prozatím alespoň do Polska a zpět. 

Letos zde také zazněl jeden komentář, který výstižně shrnuje to, co
víla Nisa každý rok připomíná: a sice, že o řeku, která města a obce na ní
spojuje, je potřeba pečovat. To, že dnes je voda v řece čistá, nebylo ještě
poměrně nedávno samozřejmostí. A tak se stávalo, že když německá
mládež mířila do Hrádku na diskotéku a díky neexistenci hraničního pře-
chodu volila cestu přes řeku, při cestě zpátky byla snadno prozrazena –
po čichu.

Víla Nisa i letos pfiivezla do Hrádku své poselství
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Dvorek nabídne dal‰í 
zajímavá setkání s hudbou
Atrium Brány Trojzemí má svůj půvab. Ze dvou stran uzavřené oprave-
nými stěnami multifunkčního centra, ze zbývajících dvou léta neudržo-
vané stěny plotu a takzvané pekárny. Tyto kulisy si říkaly o využití. A letos
byla myšlenka dotažena do konce – dvorek jsme prozatím otevřeli
hudbě, ale kdo ví, třeba se dočkáme i divadla. 

Právo prvního koncertu dostala „domácí“ písničkářka s harmonikou
Jana Vébrová. Ač v Hrádku žije už deset let, samostatný koncert zde měla
poprvé. Posluchači se do dvorku tak tak vešli a Jana začala plnit jejich uši 
i duše. Naplnila měrou vrchovatou a Dvorek si nemohl přát lepší premiéru!

Poslední červnová středa patřila druhému koncertu. Hostem tento-
krát byla písničkářka Kaya z Jindřichovic pod Smrkem. Pravidelně ji do-
provází Petr Ivan s kontrabasem a v Hrádku byl jejím hostem ještě Lukáš
Balatka s banjem. I napodruhé se sešlo dost posluchačů, kteří Dvorek 
zaplnili a společně s Kayou vytvořili pro ni i pro sebe vlídnou atmosféru. 

Pokračovat s programem budeme ve Dvorku na konci července: v so-
botu 30. dorazí z Brna Honza Žamboch, který pokud zrovna nehraje 
s jednou z v současné době nejznámějších a nejuznávanějších folkových
kapel Žamboši (za své tři desky získali 2 Anděly a 1 nominaci, což je
hodně slušné skóre), tak chodí po lesích, nahrává jejich zvuky a skládá
jim instrumentální skladby. Nebo ve sbírkách básnířek z celého světa,
žen s často nelehkým životním osudem, vyhledává tu pravou báseň, 
příběh, jemuž by mohl dát další život v písni. Mimo to, a nade všechno,
je vynikající kytarista, na folkové scéně rozhodně jeden z nejlepších.

Dalším hostem bude Jana Šteflíčková, jedna z našich nejlepších a nej-
originálnějších písničkářek a rozhodně jedna z nejbrilantnějších textařek
mezi nimi. Vychází z folku a blues, ale nenechává se žádným z těchto 
žánrů omezovat. Asi i díky tomu, že je jí vlastní si na světě hrát a pohrá-
vat (vystudovala Katedru alternativního divadla na DAMU a je členkou
souboru divadla Ypsilon), a také proto, že na kytaru nehraje a neskládá
písně pomocí zavedených a používaných vzorců. Má otevřenou mysl 
a výjimečný hlas. Jana Šteflíčková přijede 7. září.

Celý cyklus zakončíme 22. září koncertem dvojice Půljablkoň.

Hold divákÛm i pofiadatelÛm
Počtrnácté patřila louka u Kristýny po jedno sobotní odpoledne a večer
rockové hudbě. Festival Hrádecké rockové léto letos navštívilo přes 
800 fanoušků, kterým pořadatelé skládají tímto hold: přišli a vydrželi
kroupobití, dešťové provazy natažené z nebe, bouřku, jejíž blesky si vy-
bíraly cíle nedaleko, a samozřejmě bahno. Pravda, na chvíli se na obloze
objevila také výrazná duha, to se za těch 14 let ještě asi nepovedlo.

Své by mohli vyprávět i pořadatelé. První bouře přišla už ve čtvrtek
večer, na louce po ní zůstala dvě jezera a na příjezdové cestě kmen
stromu. Díky rychlé pomoci hasičů zmizel strom, starosta města Josef
Horinka zase bleskově zařídil osm náklaďáků kačírku. Ten bylo potřeba
ručně rozházet, aby se v těch nejhorších místech dalo alespoň chodit.

Kapela Krucipüsk má v Hrádku silnou fanouškovskou základnu. Není
se co divit, že i při svém pátém vystoupení na Hrádeckém rockovém létě
byla pro hodně lidí tahákem. Tím druhým, který už měl to štěstí, že deš-
ťové mraky byly definitivně pryč, a který dokázal vytáhnout před pód-
ium osazenstvo pivního stanu, byl Xindl X. Louka před velkým podiem
se konečně zaplnila. Ti, kteří rádi poslouchají hlavně hudbu, kterou už
znají, byli spokojení. Xindl X odehrál set složený ze všech svých hitů.

Stalo se při posledních ročnících tradicí ukončit festival něčím pro
zklidnění. Letos se o závěr postaral písničkář Tim Steinfort z Holandska.
A zahrál tak, že před podium vytáhl snad všechny lidi, kteří po nároč-
ném dni na festivalové louce ještě zbyli.

Příští ročník Hrádeckého rockového léta bude půljubilejní, patnáctý.
Na Kristýně se odehraje 24. června 2017.

Kaya
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polečenskápolečenská
rubrikarubrika

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

70 let Alexandr Žeravský, Pavel Rotiš,
Miluška Bartošová, Jana Roubíčková

80 let Libuše Veselá
83 let Marie Černá
86 let Zdenka Dvořáková, Antonie Macháčková
88 let Miloslav Bensch, Jaroslava Baková
89 let Miloslava Tvrdá
91 let Marta Hovorková

Dne 10. června 2016 byli v obřadní síni Hrádecké 
radnice uvítáni noví hrádečtí občánci: Adéla Novotná,

Jakub Kundrik, Karel Bouda, Nina Jetmarová, 
Šimon Strobach, Alexandr Tököly, Denisa Dusová, 
Milan Danko, Ondřej Šír, Josef Hanik, Jan Fodor, 

Alex Nývlt, Šimon Hrouda
Monika Korbelářová, matrikářka

Ocenûní nejlep‰ích ÏákÛ
Na prázdniny se těší zpravidla všichni, kteří ve školách pobývají. Konec
školního roku je spojen s bilancováním. Každý z žáků si odnese vysvěd-
čení, shrnující výsledky jeho úsilí v posledním půlroce. V Hrádku nad 
Nisou ještě patří ke konci školního roku setkání nejlepších žáků z jednot-
livých škol v obřadní síni městského úřadu, kde jim za snažení a píli 
poděkují starosta a místostarosta města, předají jim malý dárek a popřejí
krásné zasloužené dva měsíce volna.

Na městském úřadě se oceňují na závěr školního roku nejen žáci s vy-
nikajícím vysvědčením, ale také osobnosti jednotlivých škol, které vyni-
kají nejen prospěchem. Zvláštní cenou je pak Skokan roku pro žáky, kteří
se dokázali výrazně zlepšit.

Letos byli oceněni tito žáci:
Základní škola Donín:
SSkkookkaann  rrookkuu:: Lukáš Laubr (5. třída)
OOssoobbnnoosstt  rrookkuu:: Anna Zemanová (5. třída)
NNeejjlleeppššíí  žžááccii:: Veronika Půtová, Štěpánka Matušková (5. třída), Monika
Doležalová (4. třída)

Základní škola Loučná
SSkkookkaann  rrookkuu:: Denisa Celerová (7. třída)
OOssoobbnnoosstt  šškkoollyy  aa  nneejjlleeppššíí  žžáákk:: Jiří Popík (9. třída)
NNeejjlleeppššíí  žžááccii:: Petr Kozák (8. třída), Karolína Růžičková (7. třída)

Základní škola Lidická
SSkkookkaann  rrookkuu:: Kateřina Černohorská (9. třída)
OOssoobbnnoosstt  rrookkuu:: Jan Pokorný (9. třída)
NNeejjlleeppššíí  žžááccii  11..  ssttuuppnněě  šškkoollyy:: Tereza Šátková (5. třída), Kryštof Velecký
(4. třída), Patrik Pöschl (3. třída), Jakub Salacki (3. třída)
NNeejjlleeppššíí  žžááccii  22..  ssttuuppnněě  šškkoollyy:: Martin Soukup (9. třída) a Anežka Pö-
schlová (7. třída)

Základní škola T. G. Masaryka
SSkkookkaann  rrookkuu:: Lukáš Řeháček (8. třída)
OOssoobbnnoosstt  šškkoollyy:: Dat Le Truong (Martin) 
NNeejjlleeppššíí  žžááccii  11..  ssttuuppnněě:: Rostislav Patočka (3. třída), Šimon Jína (4. třída),
Denisa Kubicová (5. třída)
NNeejjlleeppššíí  žžááccii  22..  ssttuuppnněě:: Sandra Bobvošová (8. třída), Karolína Tangová
(8. třída), Tomáš Křenek (6. třída).

Rozlouãení s deváÈáky
Po devíti letech zasedli ve čtvrtek 30. června naposledy do školních lavic
letošní deváťáci. Svým učitelům děkovali už na začátku června při ple-
sech vycházejících žáků, oficiálnější poděkování přišlo v den vysvědčení
a šťastné vykročení do další etapy života jim popřál také starosta města
Josef Horinka a místostarosta města Pavel Farský v obřadní síni hrádecké
radnice. Lavice hrádeckých základních škol letos opustilo sedmdesát 
deváťáků – jedna třída ze Základní školy T. G. Masaryka, dvě třídy ze 
Základní školy Lidická a pět žáků ze Základní školy Loučná.

Z· Lidická má talent
Žáci i učitelé Základní školy Lidická ukončili školní rok 2015/2016 netra-
dičně. Školní parlament uspořádal akci „ZŠ Lidická má talent“. Každý
mohl ukázat, co umí. Žáci zpívali, tančili, hráli na hudební nástroje. 
Někteří překvapili netradičními aktivitami. Všichni se zájmem sledovali 
a povzbuzovali jednotlivá vystoupení. Součástí akce byla i klobouková
přehlídka, zpěv školního pěveckého sboru a vystoupení kytarového
kroužku. Během přestávek se zábava rozproudila. Žáci si „propůjčili“
pódium a udělali z něj taneční parket. Tančili všichni – malí, velcí, učitelé
i vedení školy. Z ohlasů dětí i učitelů můžeme říct, že se nám akce po-
vedla. Uvidíme, jak navážeme příští rok. 

Mgr. Dagmar Kasalová, Mgr. Irena Soukupová, 
Školní parlament ZŠ Lidická
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DeváÈáci uklízeli mûsto
V posledních dnech školního roku se deváťáci ze ZŠ T. G. Masaryka 
vydali do ulic města vybaveni rukavicemi a pytli, aby uklidili to, co 
nepořádným lidem vypadlo z ruky. Na úklid se vydali i s třídní učitelkou
Janou Horinkovou a za asistence městských strážníků.

Kromě odměny v podobě dobrého pocitu z prospěšné práce si na 
závěr opekli na Kristýně buřty.

Zkou‰ky mal˘ch cyklistÛ
Nemalý podíl v práci Městské policie v Hrádku nad Nisou tvoří prevence
na poli bezpečnosti dětí. Silniční provoz je pro malé cyklisty obzvlášť 
nebezpečný, proto je mu věnována zvláštní pozornost. Každoroční 
příprava žáků hrádeckých základních škol vrcholí zkouškami na cyklis-
tické průkazy. Akce se koná na Kristýně, která se na jeden den promění
na velké dopravní hřiště.

Odměnou pro absolventy zkoušek bývá vždy nějaké překvapení, 
přichystané městskými strážníky ve spolupráci se státní policií nebo 
jinými bezpečnostními složkami. Letos si tak mohli díky firmě Army
Arms, zajišťující odbornou přípravu našich městských policistů, pro-
hlédnout zbraně i s odborným výkladem a obzvlášť velkou radost jim
udělala (na rozdíl od nás dospělých) speciálně upravená policejní Škoda
Octavia na měření rychlosti. Vozidlo zařazené do výbavy policistů teprve
nedávno si děti i doprovod mohly důkladně osahat a prohlédnout.

Druh˘ roãník soutûÏe Zlatá
pûtka zakonãilo finále na

Grab‰tejnû
V posledním týdnu před začátkem prázdnin bylo grabštejnské nádvoří
plné žáků pátých tříd z Mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko. Už po-
druhé se tu konalo finále soutěže, která klade důraz na týmového ducha.

Tým mohou v soutěži Zlatá pětka utvořit žáci pátých tříd, maximální
počet členů týmu je pět a pět je i soutěžních kol, které určí 10 nejlepších
part postupujících až do hradního finále. Hlásit se mohou páťáci ze zá-
klad ních škol v Mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko. 

V průběhu základní části soutěže plní týmy úkoly zveřejňované na
webu Zlaté pětky (www.petka.info) a s pořadateli komunikují výhradně
elektronicky. Členové týmů se sházejí před nebo po vyučování a dávají
dohromady odpovědi na řadu otázek nebo v sudých kolech plní speciál-
ní úkoly. Letos například dostali ve čtvrtém kole za úkol najít v okolí své
školy tajuplné místo, vymyslet mu strašidlo, které by jej mohlo obývat 
a z toho všeho poskládat kratičkou pověst. Výsledek organizačný tým
mile překvapil a bylo mimořádně těžké toto kolo hodnotit.

Zatímco v základní části soutěže mohou týmy k hledání odpovědí
používat knihy nebo internet, v grabštejnském finále už je všechno jen
na páťácích. Deset stanovišť rozsetých v atraktivních místech hradu od
sklepa až po vyhlídku ve věži prověří jejich zručnost i vědomosti.

Vítězný tým s nejvyšším počtem finálových bodů získal titul „Zlatá
pětka Mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko“ pro rok 2016. Letos si toto
ocenění odnášejí Gladiátoři ve složení Jana Chobotová, Matěj Pulda,
Petr Vršecký, Martin Suchý, Filip Šich. Druhé místo obsadil tým ReMa-
MoViFRa (František Kordík, Rebeka Mišotová, Markéta Lupačová, Vikto-
rie Králová) a o třetím místě při rovnosti bodů dvou týmů rozhodlo dle
pravidel snažení družstev v nultém, jinak nesoutěžním kole. Patří týmu
„My nevíme“ (Julie Hladíková, Anastázie Novotná, Markéta Knotková,
Anna Čejková, Klaudie Klesalová).

Soutěž připravuje město Hrádek nad Nisou za finanční podpory 
Dotačního fondu Libereckého kraje a Mikroregionu Hrádecko–Chras-
tavsko. Nejatraktivnější ceny do soutěže věnovala liberecká iQLANDIA 
a iQPARK. Žáci 7. třídy ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou pod vedením ře-
ditele školy, Mgr. Jaroslava Poláčka, v roli astronomů, zbrojířů, kronikářů
a pekařů obsadili jednotlivá hradní stanoviště. Letošní realizační tým 
a porotu tvořili Pavel Farský, Mgr. Jaroslav Poláček a Roman Sedláček. Po-
děkování patří také řediteli Základní školy Loučná Mgr. Václavu Havlovi,
DDM Drak.
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Letní měsíce přímo vybízí k tomu relaxovat, odpočívat a užívat si. Vědí
to i pořadatelé kulturních akcí a tradičně na červenec a srpen připravují 
pestrou nabídku. Náš prázdninový výběr je jen střípek z letní mozaiky
koncertů, divadelních představení, festivalů atd. Vybrat ty nejzajímavější
je těžké, ne-li přímo nemožné. Nejlepší akce jsou nakonec stejně ty,
které si užijeme s přáteli a svými nejbližšími. A je potom jedno, kde…
Přeji vám krásné léto!

13. červenec – Bohemia jazz fest – Liberec
Jeden z největších letních jazzových hudebních festivalů v Evropě. 
Jazzoví fanoušci z celé střední Evropy se scházejí v České republice, aby
slyšeli a viděli ty největší světové jazzové interprety – a zcela zdarma! 
V Liberci na náměstí před radnicí vystoupí Jasper Blom Quartet (NLD),
Niogi (ISR) a Harold–Lopez Nussa Trio (CUB).
14. červenec – Věra Špinarová a Adam Pavlík band – Křižany
Koncert v rámci Křižanského léta v Křižanském přírodním amfiteátru. 
16. červenec – Bezdězský Blue Grass a country minifestival –
hrad Bezděz
Na nádvoří hradu vystoupí Red Lea, Fork Road, Womacklee, Větráci 
a Guitar tlupa. 
17. červenec – Výjezd veteránů na Ještěd
Již 11. ročník jízdy spolehlivosti historických automobilů a motocyklů
starších 30 let až na úplný vrchol hory Ještěd, do výšky 1012 metrů nad
mořem. Tradičně se startuje v 11 hodin v Křižanech.   
19. červenec – Revizor – Lesní divadlo Sloup v Čechách
Úspěšné divadelní představení DK Jirásek z České Lípy.
21. červenec – Návrat do středověku – hrad Trosky
Sokolnické ukázky, divadlo, šerm, fireshow, hudba… Hrad je navíc otevře-
ný do nočních hodin, můžete si ho tak prohlédnout v netradiční dobu. 
28.–31. červenec – Benátská! – sportovní areál Vesec
Hudební festival nabitý hvězdnými jmény. Bohatý doprovodný program
pro celou rodinu.

Hlavní hvězdou letošního ročníku je Tom Jones, dále vystoupí Bára
Poláková, Tublatanka, Divokej Bill, Olympic, Ewa Farna, Anna K, Man-
drage a spousta, spousta dalších. 
30.–31. červenec – Údolská pouť – Kryštofovo Údolí
Nejen kolotoče a tradiční řemeslný jarmark! Čeká vás i vystoupení flaši-
netáře, pohádkové divadlo Uličník a folklórní muzika. V sobotu vystoupí
HOP Trio, The Simpson Trio neo The Vintage Band.  
3. srpen – Dixieland v Křižanech
12. ročník festivalu tradičního jazzu plný překvapení. Zahrají The Dixie
Hot Licks, Old Stars, AJETO Glass, Sunny Groove Dixie z Lotyšska a další. 
10.–12. srpen – Liberecký flašinetář – Liberec
Mezinárodního setkání flašinetářů. Do Liberce se sjedou flašinetáři 
z Česka, Polska, Francie, Německa nebo Švýcarska. Můžete se opět těšit
na jejich produkci v ulicích a na náměstí v centru města, unikátní koncert
klasických skladeb v kostele sv. Kříže, přednášky v muzeu a další aktivity.
11. srpen – Wabi Daněk – Křižanské léto
Autor novodobé trampské hymny Rosa na kolejích, český folkový písnič-
kář a trampský bard. V Křižanech zahraje a zazpívá v duu s Milošem Dvo-
řáčkem. 
13.–14. srpen – Nonstop Grabštejn
Kouzlo krásných hradních interiérů trochu jinak. Projdete si hrad s jedi-
nečnou noční atmosférou, můžete vidět východ slunce z pohledu hrad-
ního pána i oživlé hradní duchy. 
17. srpen – Velký Jazzový koncert – hrad a zámek Frýdlant
V rámci Frýdlantské jazzové dílny Karla Velebného vystoupí české jaz-
zové špičky, jako například Karel Růžička nebo Jiří Stivín, spolu s americ-
kými jazzmany. 
19.–20. srpen – Skotské hry – zámek Sychrov
Tradiční skotské hry, stejně jako např. tartan, kilt, skotské dudy a whisky,
patří ke kulturnímu dědictví Skotska. Ty sychrovské jsou jedny z nej-
větších skotských her v Evropě. Zažijete klasické skotské těžkoatletické 
soutěže, ukázky a výuku skotských tanců, tradiční i netradiční skotskou 
a irskou hudbu, historické tábory s pravidelnými ukázkami a přednáškami,
šermířské souboje, ukázky letu cvičených dravých ptáků a mnoho dalšího.
23. srpen – Jekyll & Hyde – Open air balet – Benešovo náměstí
Liberec
Hororový příběh v baletním provedení v podání baletního souboru 
Divadla F. X. Šaldy. 

A na závěr vás pozvu na zajímavou výstavu k našim nejbližším souse-
dům. Schválně…, kolik toho víte o historii Chrastavy? Členové Společ-
nosti přátel historie města připravili výstavu Chrastava v proměnách sta-
letí s podtitulem O událostech a lidech. Vidět ji můžete až do konce
prázdnin v Galerii infocentra na chrastavském náměstí 1. máje. Určitě
stojí za návštěvu, tak příjemné pokoukání! 

Věra Baumgartnerová

Tip na v˘let
Cílem našeho prázdninového Tipu na výlet je Kryštofovo Údolí. Obec
stejně malebnou, jako je její název, najdete od Hrádku docela nedaleko.
Dojet sem můžete autem nebo městským autobusem z Liberce, pokud si
chcete navíc užít trochu romantiky, pak zvolte vlak. Zastávka Kryštofovo
údolí leží na trati 086 z Liberce do České Lípy, která se právem označuje
za jednu z nejkrásnějších v našem kraji. 

Kryštofovo Údolí
Obec je vesnickou památkovou rezervací a po její návštěvě hned po-
chopíte proč. Většinu obce totiž tvoří roubené a hrázděné domy, které
jejich majitelé pečlivě udržují. Nejcennější historickou památkou je
ranně barokní dřevěný kostel sv. Kryštofa z konce 17. století. Je to jediná
zachovalá roubená stavba zakrytá břidlicí ve zdejším kraji. Vnitřní stěny
i strop kostela jsou vyzdobené patnácti malbami ze života Krista. Vedle
kostela je márnice a zvonice s šindelovou střechou ve tvaru makovice.
Najdeme tu ale i řadu novodobějších zajímavostí. Jednou z nich je i Mu-
zeum Betlémů na návsi. Naproti Muzeu pak nemůžeme přehlédnout
místní Orloj v objektu bývalé trafostanice. Každou hodinu ve dvou okén-
kách, po vzoru pražského Staroměstského orloje, defiluje 12 apoštolů. 

V Kryštofově Údolí si na své přijdou i milovníci technických památek.
Vyhledávanou atrakcí je železniční viadukt v Novině. Je to jeden z nej-
větších, nejromantičtějších a také nejfotogeničtějších viaduktů u nás.
Jeho výška dosahuje 30 metrů, vede do oblouku, podpírá ho 14 sloupů
a dlouhý je téměř 200 metrů. Po jeho přejetí vjíždí vlak ve směru na Čes-
kou Lípu do 800 metrů dlouhého tunelu. Nedaleko něj je další, o něco
skromnější, ale neméně zajímavý takzvaný Malý viadukt. 

Pokud máte rádi atmosféru staročeské pouti, jarmareční písně, 
řemeslnické stánky, divadlo a další, pak si výlet do Kryštofova Údolí 
naplánujte na poslední červencový víkend. To tu každoročně pořádají
věhlasnou Údolskou pouť. I letos pořadatelé připravili bohatý program.
Jestli ale vyhledáváte spíše klid a chcete se jen kochat při procházce, tak
vyrazte jindy. V „Kryštofáku“ je nádherně v jakoukoliv roční dobu. 

Věra Baumgartnerová
zdroj: www.krystofovoudoli.eu

Pozvánka k sousedÛm
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Hrádeãtí fotbalisté na Mini
Euru

Ve dnech 3.–5. 6. 2016 se naši mladší žáci FK Slovanu Hrádek nad Nisou
1910 (ročníky 2003 a mladší) zúčastnili velkého mezinárodního turnaje
Mini Euro 2016, který se konal v polském městě Gorzów Wielkopolski se
120 tisíci obyvateli. Tento turnaj kopíroval mistrovství Evropy 2016 ve 
fotbale, tzn. že bylo celkem 24 účastníků po šesti skupinách a každé
mužstvo mělo název účastníka skutečného mistrovství Evropy 2016 ve
fotbale. V naší skupině jsme samozřejmě zastupovali Českou republiku.
Zde jsme se utkali s polskými mužstvy, která měla názvy států naší sku-
piny na EURU 2016 – Španělsko (1:2), Chorvatsko (2:1), Turecko (1:1).

Ze skupiny jsme postoupili z druhého místa do lepší šestičlenné 
skupiny, kde byla mužstva z prvních a druhých míst. Zde jsme odehráli
5 utkání se 4 prohrami a 1 vítězstvím. Nakonec naši hoši hráli o 9 místo
proti „Itálii“ (1:1), které vyhráli až v penaltovém rozstřelu. Musíme po-
dotknout, že v tak nabité konkurenci, neboť zde byla ligová mužstva z ně-
meckého Franfurktu n. O., z Ukrajiny a velkých polských měst, naši borci
z naší „vísky“ určitě ostudu neudělali. Bohužel někdy chybělo i štěstí 
v zakončení a klidně jsme mohli myslet na vyšší příčky. Naši kluci odehráli
celý turnaj v sestavě: Leibl, Sýkora, Zdybel, Vršecký, Kryštůfek, Miksch,
Blažek, Peuker, Tang Hai Minh, Švejkovský, Ort, Kordík, a reprezentovali
naše město na tomto turnaji příkladně po všech stránkách, nejen po té
sportovní. František Kordík, František Bobvoš

Hrádecká bambulka
Dvě jedničky se letos objevily před názvem přehlídky mažoretkových
souborů Hrádecká bambulka. Pořadatelé si jistě takové ocenění také 
zaslouží, nicméně v tomto případě znamenalo už 11. ročník. Letos na něj
přijely soubory ze 7 měst – Jablonce nad Nisou, Rokytnice nad Jizerou,
Turnova, Jiříkova, Varnsdorfu, Nového Boru a samozřejmě Hrádku nad
Nisou. Průvodu městem a festivalu barev se na hřišti u pošty v 35 vystou -
peních zúčastnilo 180 mažoretek. Tradiční průvod městem doprovázeli
bubeníci ze skupiny Aries. 

Po skončení přehlídky proběhla soutěž v sólu ve 4 věkových katego-
riích. Celkem se do ní zapojilo 19 soutěžících. Soutěž v duu/triu proběhla
ve 2 věkových kategoriích s 18 soutěžícími. Hlavní cenu v soutěži sólo –
„Hrádeckou bambulku” – získala teprve 6 letá Kateřina Šmahelová 
z Hrádeckých mažoretek a tutéž cenu v soutěži duo získala děvčata 
Jana Rodrová a Tereza Chvátalová z Nového Boru.

Počtvrté se v prostředí hrádecké Kristýny a Lužických hor pojede závod
horských kol Bike Babí léto. Termín závodu zůstává po loňských dobrých
zkušenostech stejný – tedy týden před hrádeckou poutí, v sobotu 
20. srpna. Pravděpodobnost podzimních plískanic je tak minimální.

Start i cíl závodu bude opět v blízkosti Baru Panorama, vybírat je
možné z 30, 50 nebo 80 km trasy, vedené Lužickými horami, Ještědským
hřbetem a Janovickým lesem. Trasy jsou oproti loňsku lehce pozměněny,
zvláště v úvodní části. Největší novinkou je právě nejkratší trasa, která se
až na dvě výjimky vyhýbá technicky náročnějším úsekům. Zařazena byla
na základě podnětů cyklistů, kteří začínají, závod by si rádi zkusili, ale
netroufnou si napoprvé jet 50 km s patřičným převýšením.

Start dvou delších tras je naplánován na 11 hodin, na nejkratší se 
závodníci vydají v 11.30. Pokud nemáte ambice zkusit závod osobně, ale
chtěli byste zabavit děti, přijďte s nimi na Kristýnu. Tam budou připra-
veny dětské závody, které startují postupně ještě před hlavním závodem.

Trasu závodu i další informace najdete na webu závodu www.bike-
babileto.cz. Vít Štrupl

Îáci vybûhali 17 tisíc pro Etiopii
Dne 20. června se žáci ze školy T. G. Masaryka ve věku od pátých do 
osmých tříd rozhodli běžet pro Afriku. Cílem charitativního projektu 
Člověka v tísni je zvýšit vzdělání, gramotnost a soběstačnost obyvatel 
v Etiopii, což jim pomůže vymotat se začarovaného kruhu chudoby.

Bohužel nám ten den nepřálo počasí, ale přesto jsme to nevzdali a šli
běhat. Někteří žáci se do toho opravdu opřeli a běhali a běhali a běhali,
a kdybychom je nezastavili, běhají možná dodnes. Kombinace sportu 
a dobrého pocitu z pomoci potřebným je prostě skvělá a je to také 
nejlepší doping. Celkem se nám podařilo díky sponzorům našich běžců
vybrat a vyběhat 17 581 Kč, které posíláme do Etiopie, kde výrazně po-
mohou ke stavbě nové školy.

Do běhání se zapojilo 75 žáků, kteří uběhli 157 kol – naběhali přitom
252 kilometrů.

Více informací o charitativním projektu Běh pro Afriku organizace
Člověk v tísni se můžete dočíst na internetu (http://www.skola vafrice. -
cz/vybehej-skolu).

Triatlonov˘ svátek po roce
opût v Hrádku

Sportovně-společenská akce, která je určena všem podobně naladěným
lidem, se uskuteční o prvním víkendu po prázdninách, konkrétně 
3.–4. září. Začne se v sobotu v 17.30 startem rychlého závodu na hor-
ských kolech s názvem MTB Sprint Eliminator. Po jeho skončení bude 
následovat koncert oblíbené skupiny Exil 51. 

Vyvrcholením víkendu budou nedělní závody v triatlonu dospělých,
dětí a běhu batolat. Tudíž v neděli může závodit opravdu každý. I letos se
závodníci mohou těšit na plavecké brýle, bohaté občerstvení a mnoho dal-
šího již v základním startovném. V přihlášce je také možnost do ob jednat
tričko a ponožky závodu. Celá akce, která je jednou z největších svého
druhu v ČR, se každoročně pořádá za podpory města Hrádek nad Nisou,
Libereckého kraje, areálu Kristýna, Brány Trojzemí a mnoha soukromých
firem. Přihlášky jsou v plném proudu a také se rychle plní kvóta pro mož-
nost získat hodnotné balení zdravého müsli od našeho nového partnera.
Pokud má někdo z čtenářů obavy, zda triatlon zvládne, byla zřízena 
unikátní poradna, kam si můžete napsat o rady, které jsou pro triatlon spe-
cifické – příprava materiálu, ukládání věcí do depa, postupy při převlé-
kání. Závod si tak lépe užijete bez zbytečných chyb a časových prostojů.

Webové stránky závodu: www.triatlon-hradek.cz, případně facebook:
www.facebook.com/triatlonhradek. Stanislav Dvořan

V˘zva nejen pro zku‰ené cyklisty

foto: Tomáš a Jiří Palasovi



117–8. ãíslo, 
ãervenec, srpen 2016sport

Atletika
Každoročních Atletických závodů v ZŠ Zákupech se každoročně účastní 
i žactvo ze Cvičení Lída – Hrádek, z. s. Ani letos jsme nevynechali 
a v počtu 13 dětí jeli vybojovat medaile. 

Naši nejmenší Kačka Vinklárková a Toník Feix obsadili v kategorii 
nejmladšího žactva 2. místo, na 3. místě skončil Lukáš Kalaš. 

V mladším žactvu I vyhrála Eliška Křenková, 2. místo obsadil Jakub
Wierzba a za ním skončil Matěj Čemus. I o kategorii starší žáci byli
úspěšní: mezi dívkami byla nejlepší Barča Vodrážková před Nicolou 
Veroňkovou. Na druhém místě skončil také Kuba Vích.

Hrádečtí žáci soutěžili s dalšími 67 dětmi z Doks, Zákup, Rochlic 
a Harcova.

Vybíjená
Druhý ročník turnaje ve vybíjené, aneb rozloučení se školním rokem pro
žactvo a dorost, se konal v sobotu 18. června v TJ Starý Harcov. Turnaje
se zúčastnili žáci ze Cvičení Lída v počtu 17 dětí, soupeřili proti SK3D –
Doksy a TJ Starý Harcov. Družstva byla rozdělena do třech kategorií 
podle ročníku narození. Hrálo se systémem každý s každým po dobu
maximálně osmi minut a počítal se počet vybitých životů.

Po ukončení turnaje proběhlo vyhlášení výsledků, na němž všichni
soutěžící obdrželi sladkou odměnu, diplom a výherní družstvo cenu.
Smíšené družstvo mladších žáků Hrádek + Doksy ve složení Matěj 
Čemus, Péťa Feix, Anita Rampouchová a Sanela Sejadinová vybojovalo
1. místo. Druzí skončili hrádečáci Jakub Wierzba, Sandra Doležalová,
Amálie Tůmová, Radek Janeček a Šárka Čížová. 

Na 3. místě ve starších žácích se umístilo Hrádecké družstvo Strakáči
ve složení Radovan Kryštůfek, Štěpán Svoboda, Pepa Straka, Sofie Tůmo -
vá a Míra Janeček.

V dorostu se naši také umístili na 3. místě. Reprezentovali Pravoslav
Mansfeld, Michael Křelina, Kamil Tang, Zdeněk Janeček a Martin Le. 

Medvědí stezka
Cvičení Lída se zúčastnilo za podpory města Hrádek nad Nisou krajského
a republikového kola soutěže pro mládež Medvědí stezka.

Jedná se o soutěž orientační v přírodě pro dvoučlenné hlídky, která
běží převážně lesnatým terénem. Krajské kolo proběhlo 20.–22. května
v Kytlicích. Mezi 87 dětmi ze sedmi tělovýchovných jednot bylo i 20 hrá-
deckých. A vybojovaly šest medailí! 

MMllaaddššíí  žžááccii  II: 1. místo Matěj Čemus a Kuba Wierzba
MMllaaddššíí  žžááccii  IIII: 1. místo Kuba Vích a Barbora Vodrážková
3. místo Rostislav Patočka a Eliška Křenková
SSttaarrššíí  žžááccii: 1. místo Stanislav Patočka a Tomáš Křenek
SSttaarrššíí  žžáákkyynněě:: 2. místo Zuzana Benešová a Tereza Arteňuková
DDoorroosstt:: 3. místo Jan Šrajbr a Zdeněk Janeček
Republikové kolo proběhlo 17.–19. června. Soutěžilo se v malebné pří-

rodě v rekreačním středisku Radost u Blatné. Soutěžní dvojice po cestě
plnily 10 různých úkolů: odhad, sportovní znalosti, tábornické dovednosti,
zdravověda, vlastivěda, síla, součinnost, orientace, obratnost, míření.
Všechny děti zdolaly vzdálenost kolem 6,5 km. Hluché kontroly tvořily
otázky ze sportovních znalostí – olympijské medaile ČR a z vlastivědy –

hvězdná část planety. Kategorie IV a dorost obíhaly úsek s azimutem.
Vše se běželo na čas, v cíli se k času běhu přičetly trestné minuty za
chybné odpovědi. Trať byla letos velmi náročná, vzhledem k počasí 
z předešlých dnů. Všichni naši zástupci ji i přesto skvěle zvládli a vrátili
se v pořádku. 

Republikového finálového kola se zúčastnilo celkem 10 krajů v počtu
126 hlídek. 

Za Hrádek reprezentovali v mladších žácích II Kuba Vích s Barčou 
Vodrážkovou a Rosťa Patočka s Eliškou Křenkovou. Ve starších žácích III
vybojovala dvojice Tomáš Křenek a Standa Patočka druhé místo. Gratu-
lujeme! Lída Robová

Úspûchy ÏákÛ ze Cviãení Lída

Tfii mûsíce tréninku
za námi

Když jsme vás poprvé informovali o tom, že jsme začali v Hrádku pořá-
dat volejbalové tréninky, měli jsme za sebou teprve pár setkání. Nadšení
a chuť byla velká. Doufali jsme, že se nám děti podaří zaujmout a nad-
chnout pro tuto krásnou hru.

Dneska za sebou máme již 3 měsíce realizovaných tréninků a nic se ne-
změnilo. Někomu se může zdát, že je to období krátké. Nám nikoliv! Nad-
šení i chuť jsou stále obrovské. A co je nejdůležitější: děti stále chodí v ne-
uvěřitelném průměrném počtu 32 dětí na trénink. To jsme nečekali. Díky
za to. Především našim malým svěřencům a jejich rodičům. Jen tak dál.

Halovou sezónu jsme úspěšně zakončili 21. května 2016 naším
prvním hrádeckým miniturnajem ve volejbale. Myslím si, že se vydařil.
Užili jsme si spoustu zábavy. 

Jak jsem psal minule, měsíc červen je vyhrazen plážovému volejbalu.
Děti nám pomohly uvést areál plážových sportů na Kristýně Jih do bez-
vadného stavu, za což jim patří poděkování. Takže nám nic nebrání,
nadýchat se čerstvého vzduchu a skočit do písku. Snad jen to počasí
nám to může překazit. Každopádně to ale bude dřina. Poněvadž plážový
volejbal je „náročný“ sport. Kdo ho někdy hrál, ví, že vyskočit v písku je
někdy nadlidský úkol. A kdo to nehrál, tak mu nic nebrání přijít a plá-
žový volejbal vyzkoušet. Jedno jestli dospělý či dítko.

V červenci a srpnu nás čekají zasloužené prázdniny. Děti si odpočinou
od školy, my se vrhneme na realizaci našich turnajů v plážovém volej-
bale Kristýna Cup 2016 a pomalu se začneme připravovat na start nové
halové sezony. V plánu máme začít 14. září 2016 v čase 17.30 až 19.00.
Buď v hrádecké sokolovně, nebo operativně dle možností. A čeká nás
spousta nových věcí. Zdokonalení volejbalových činností jako je smeč,
odbití vrchem, lidově „prsty“, či odbití spodem, „bagr“. Jednání s naším
německým partnerem již probíhají, takže určitě budeme realizovat i ně-
jakou spolupráci na mezinárodní úrovni. No a taky nás čeká spousta 
turnajů v našem okolí. Nejen volejbal, ale i věci mimo něj jsou důležité.
Jsme si toho vědomi. Možná mohu malinko prozradit, že pro děti chys-
táme i nějaké zajímavé semináře a setkání.

Za sebe mohu říci: těším se, a to moc!
Takže neváhejte! Seberte děti a od září se můžeme vidět na našich tré-

nincích v hale. Za Volejbalový klub Hrádek n. N., z. s., Jarda Jiránek
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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

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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