
V Ruské vile se bude za rok
bydlet

V roce 2015 město zakoupilo neudržovaný objekt tzv. Ruské vily na Liberecké ulici s cílem jej opravit
a opět smysluplně využít. Po prověření několika možností využití a financování bylo nakonec rozhod-
nuto o zachování vily původnímu účelu, tedy pro bydlení. Rekonstrukci bude financovat město bez
využití dotací. A stavět se začne pravděpodobně už v listopadu.

Architektonické řešení připravil ateliér Father & Sons Vision. V domě se původně nacházely čtyři
velké bytové jednotky. Díky stavebním úpravám a využití podkroví zde nově najde bydlení osm rodin
v bytech s dispozicí 2 + kuchyňský kout. V prvním a v druhém nadzemním podlaží bude po třech
bytech o rozlohách od 42 do 52 m2. Dvě největší bytové jednotky budou v podkroví a budou mít obyt-
nou plochu asi 66 m2. Všechny bytové jednotky budou vytápěny ústředním topením, plynový kotel pro
topení a ohřev bude umístěn ve sklepních prostorách.

Secesní Ruská vila je jedním ze zajímavých objektů ve městě. Obzvláště se to ukázalo po vykácení
stromů podél Liberecké ulice. Ty vilu léta úspěšně skrývaly před zraky kolemjdoucích. Absence údržby
v posledních desetiletích se podepsala na klempířských prvcích i krytině, díky čemuž zatéká do krovů.
Poškozené jsou také pohledové režné cihly a množství drobných zdobných prvků, které domu dávají
osobitý vzhled. U městských objektů se už stalo samozřejmostí, že rekonstrukce probíhají tak, aby byly
charakteristické prvky zachovány, případně znovu vymodelovány. Stejně tak tomu bude i u Ruské vily.

Počítá se i s očištěním režného
zdiva. Nová okna budou dře-
věná, bílá, se zachováním zdob-
ných prvků.

Součástí rekonstrukce Ruské
vily je i odstranění stávajících
bud a kolny a revitalizace za-
hrady včetně oplocení. U domu
bude vybudováno 8 nových par-
kovacích míst.

„V říjnu vyprší termín pro
podání nabídek dodavatelů
stavby. Předpokládáme, že ve
stejném měsíci bude výběrové
řízení dokončeno. V listopadu
nebo v prosinci by se mělo začít
stavět. Z velké části se bude jed-
nat o práce v interiéru, které je
možné provádět i v zimě. Na
podzim příštího roku by se do
Ruské vily měli stěhovat noví
obyvatelé,“ říká starosta města
Josef Horinka. Město má před-
jednaný úvěr, ze kterého bude
stavbu platit. „Projektová cena
je asi 17 mil. Kč, ale věřím, že
otevřeným výběrovým řízením
cena klesne,“ dodává starosta
města. Úvěr bude splácen z vy-
bíraného nájemného.

V říjnovém čísle:
— Veřejná sbírka na hodiny
— Stavba mostu na Trojmezí
— Sázení městského lesa
— Hrádecký divadelní podzim
— Evropská pouť
— Slet bubeníků
— Časovka do vrchu
— Klub Mašinka

Příloha: Toulání časem…
Zelený okruh 3

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 listopadového čísla je 22. 10. 2016.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 11. 2016.
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V Hrádku bude
vysazen ‰tûp

z Lidické hru‰nû
V den, kdy si připomínáme vznik sa-
mostatného československého státu,
bude na zahradě Základní školy Li-
dická vysazen štěp z památného
stromu – Lidické hrušně, která jako
jediný ovocný strom přežila vypálení
Lidic. Myšlenka posílit odkaz Lidic
vznikla už v květnu. Nyní, kdy jsou při-
praveny nové štěpy k výsadbě, jeden
z nich do Hrádku přiveze Antonín
Nešpor, předseda občanského spolku
Lidice.

Pietní akt v den státního svátku
28. 10. začne v 16 hodin u pomníku
před školou. Krátce poté bude vysazen
štěp Lidické hrušně. Tradičně se
v tento den předávají ceny města Hrá-
dek nad Nisou za celoživotní přínos
pro město a jeho obyvatele. Předávání
proběhne od 17 hodin v obřadní síni
radnice. Předtím bude možné nahléd-
nout do nové služebny městské poli-
cie, umístěné v objektu „konírny“ ve
dvoře radnice.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1166..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
16. schůze rady města v roce 2016, konaná dne 14. září, se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila žádost podanou na HZS Libereckého kraje o celkových ná-

kladech 17 186,75 Kč účelově zaměřenou na výdaje za uskutečněný
zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod svého zřizovatele

— schválila smlouvu o financování z fondu mikroprojektů v Euroregionu
Nisa, realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika –
Polsko 2014–2020, na projekt Přeshraniční turistický systém měst 
Hrádek nad Nisou a Mysłakowice v maximální částce 34 278,31 Eur

— souhlasila s účastí mateřské školy Liberecká na projektu Společně 
pod jednou střechou, předloženém v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání

— souhlasila s účastí mateřské školy Donín na projektu Putování s Ros-
ničkou, předloženém v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání

— souhlasila s účastí mateřské školy Oldřichovská na projektu V zahrádce,
předloženém v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání

— schválila výběr zhotovitele projektové dokumentace s názvem 
„Komunitní centrum Schubertova vila, Hrádek nad Nisou – DSP,
DVZ“, a to firmě Projektový ateliér David, s. r. o., za celkovou cenu
680 020 Kč včetně DPH dle podané nabídky

— schválila přidělení zakázky s názvem „Oprava ústředního vytápění
velkého sálu sokolovny – Hrádek nad Nisou“ firmě Inplyto – Antonín
Raban za celkovou cenu 557 737,40 Kč včetně DPH dle podané na-
bídky

— schválila přidělení zakázky s názvem „Obměna osvětlení velkého sálu
sokolovny – Hrádek nad Nisou“ firmě Prochelektro, s. r. o., za celko-
vou cenu 265 304,40 Kč včetně DPH dle podané nabídky

— vzala na vědomí předběžný propočet nájemného pro byty v Ruské
vile v těchto cenových relacích: 55 Kč/m2 (dle Směrnice IP/3/2014);
57,50 Kč/m2, 65 Kč/m2, 72 Kč/m2.

1177..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
17. schůze rady města v roce 2016, konaná dne 5. října, se zabývala těmito
záležitostmi:
— souhlasila s účastí základní školy Donín v projektu Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ
pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 v rámci programu Ope-
rační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

— schválila dodavatele veřejné zakázky „4 města zachraňují přes 
hranice – nosič kontejnerů, hasicí kontejner, nákladní kontejner 
s plachtou, kontejner na sypké materiály a přívěsný vozík pro řešení
úniků ropných látek na vodních hladinách vč. příslušenství“, a to KOV
Karoserie Velim, s. r. o., s nabídkovou cenou 9 847 494,25 Kč včetně
DPH. Schválila zrušení zadávacího řízení v případě 2. části zakázky,
jejímž předmětem je dodání hasicího kontejneru, a to z důvodu, 
že v termínu pro podání nabídek nebyla na tuto část podána žádná
nabídka.

— schválila dodavatele sestav na doplnění dětských hřišť
— schválila dodavatele rekonstrukce veřejného osvětlení v Komenského

ulici, a to firmu EMJ, s. r. o., Frýdlant, za celkovou cenu 193 945,94 Kč
vč. DPH

— schválila ceník městského kluziště pro sezonu 11.2016/2.2017.

1100..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
10. mimořádná schůze rady města v roce 2016, konaná dne 21. září, se
zabývala těmito záležitostmi:
— schválila zadání zakázky s pracovním názvem „Nástavba pro odborné

učebny – ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou“ na komplexní zajištění 
služeb spojených s podáním žádosti o dotaci v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu společnosti Energy Benefit
Centre, a. s., za celkovou cenu 108 900 Kč vč. DPH 

— schválila předloženou cenovou nabídku na zajištění zadávacího 
řízení na akci „Snížení energetické náročnosti a nástavba odborné
učebny ZŠ Lidická, Hrádek nad Nisou“ od firmy Institut pro veřejné
zadavatele, s. r. o., Praha 6 – Petřiny za cenu 90 750 Kč vč. DPH.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
77..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
7. zasedání zastupitelstva města v roce 2016, konané dne 21. září, se 
zabývalo těmito záležitostmi:
— projednalo a připomínkovalo předložený návrh územní studie Zlatá

výšina
— schválilo Program rozvoje města Hrádek nad Nisou na období 

2017–2022
— vzalo na vědomí 

– závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko za rok 2015 
a Výroční zprávu mikroregionu za rok 2015

– informaci o situaci ve Sdružení Českolipsko dle Zprávy a odůvodnění
mimořádných členských příspěvků Mikroregionu Hrádecko–Chras-
tavsko na rok 2016 vzniklých v souvislosti se situací ve sdružení 
Českolipsko a vystoupení mikroregionu z tohoto sdružení

— schválilo změnu rozpočtu 2016 č. 3 ve výši 27 028 275 Kč. Rozpočet
města po 3. rozpočtové změně 2016 má stanoven celkový objem 
příjmů částkou 220 565 281,41 Kč, celkový objem výdajů částkou 
229 948 111 Kč a salda ve výši 9 382 829,59 Kč ve třídě financování.

— schválilo vyhlášení veřejné sbírky „Hrádecké hodiny“.

88..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
8. zasedání zastupitelstva města v roce 2016, konané dne 21. září, se 
zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o nočním klidu
— schválilo udělení Ceny Města Hrádek nad Nisou pro rok 2016, která

bude předána u příležitosti oslavy státního svátku dne 28. října 2016,
panu Janu Krečmanovi, za dlouholetou činnost v oblasti sportu, a panu
Luďkovi Velemu, za dlouholetou činnost v oblasti kultury

— schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města Orlu, jednotě Hrádek nad
Nisou, ve výši 163 350 Kč na úhradu nákladů spojených s odstraněním
havarijního stavu zastřešení městského kluziště 

— schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Český rybářský svaz,
z. s., místní organizace Hrádek nad Nisou, ve výši 145440 Kč na opravu
oplocení.

Vefiejná sbírka na hodiny je otevfiena
V minulém čísle HRÁDECKA jsme představili myšlenku vrátit na roh ulic
Liberecká a 1. máje – přímo naproti DK Beseda – pouliční hodiny, které
na tomto místě ukazovaly čas v sedmdesátých a osmdesátých letech.

Protože reakce obyvatel města byly veskrze pozitivní, byla vyhlášena
veřejná sbírka. Kdo chce, může na hodiny přispět buďto do jedné z ka-
siček, nebo převodem na účet sbírky. Zapečetěné kasičky jsou umístěny
v podatelně městského úřadu a v informačním centru Brána Trojzemí.

Zvláštní bankovní účet je veden u České spořitelny, a. s., a má číslo
530036-0984856329/0800. 

Příspěvky, které zašlete na účet, si jednoduše můžete odečíst od zá-
kladu daně v daňovém přiznání za daný rok. Jediné, co k tomu potřebu-
jete, je potvrzení o daru, které vám rádi zašlou pracovnice finančního
odboru městského úřadu na základě kontaktních údajů. 

Kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, datum platby, variabilní
symbol, bankovní spojení) zašlete na e-mail: solnarova@muhradek.cz
a potvrzení o daru vám dorazí během dvou týdnů. 

Sbírka s názvem „Hrádecké hodiny“ je otevřena od 19. 9. 2016 na
dobu neurčitou.
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Podûkování
Děkujeme dobrovolným hasičům v Hrádku nad Nisou, kteří nás ve
svém volnu (ve dnech 5. 9. a 12. 9.) seznámili s hasičskou technikou,
se vším, co používají k zásahům, a provedli nás hasičským domem.

Největším zážitkem byla zkouška stříkání hadicí a prohlídka hasič -
s kých vozů.

Děkujeme veliteli hasičů p. Mottlovi a všem dobrovolníkům, kteří
nám vše předvedli.

Moc si práce dobrovolníků vážíme a děkujeme.

žáci česko-německé spolupráce 2. A ZŠ Lidická a žáci z Hartavy
tř. učitelka Mgr. Jana Ryšánková a Monique Polke

Oprava krovu nad restaurací Camelot
je dokonãena

Jedním z dlouhodobých cílů radnice je zlepšení stavu jednoho z památ-
kově chráněných objektů v centru města, kterým je DK Beseda a restau-
race Camelot. Vedle úprav veřejně přístupných prostor, které návštěvník
ocení nejvíce, je samozřejmě nezbytné postarat se i o budovu samot-
nou. Ta se díky systematické snaze může v současnosti už pochlubit 
novou střechou nad společenským sálem, fasádou nebo novými okny 
v průčelí sálu. Další etapa se odehrávala v podkroví a technicky patřila 
k nejnáročnějším. Pod dohledem statika i památkářů došlo k rekon-
strukci, nebo přesněji záchraně konstrukčních částí krovu. Krov zásadně
poznamenaný zubem času, a často i neodbornými zásahy, uvedli tesaři
do původního stavu. Trámy napadené škůdci byly vyměněny a celá 
konstrukce byla stabilizována. V příštím roce město plánuje v opravách
pokračovat výměnou střešní krytiny. Nad restauraci Camelot se vrátí
břidlice, která tam historicky bývala.

Do prÛmyslové zóny se 
pfiestûhuje nová firma

Město v září uskutečnilo prodej pozemku v průmyslové zóně, který se
nachází po levé straně Oldřichovské ulice mezi areálem společnosti 
Pulsklima a bývalým vjezdem do areálu společnosti Tristone. Novým
majitelem pozemku se stala společnost Lersen CZ, s. r. o., která sem plá-
nuje z Chotyně přesunout výrobu tepelných zářičů. 

„Jedná se o výrobu nekonflitkní, čistou, bezprašnou. Směrem do 
Oldřichovské ulice nebudou v budově žádná okna ani dveře. Navíc byl
podle dohody vyčleněn pruh, který v případě potřeby bude osazen od-
stiňující zelení,“ říká starosta města Josef Horinka. 

Kupní smlouva byla podepsána v září. Pozemek o výměře 11 401 m2

město prodalo za 4 560 400 Kč bez DPH.

Sportovce ãeká v sokolovnû
lep‰í klima

Probíhající 1. etapa rekonstrukce sokolovny byla rozšířena o nové prvky.
Původně měla být vyměněna jen podlaha ve velkém sále, ale nakonec
bylo rozhodnuto, že se zároveň vyřeší i nevyhovující systém vytápění.
Teplá voda do radiátorů byla dosud přiváděna nad stropním podhledem,
což zásadně snižovalo účinnost. Negativním prvkem byly i samotné ra-
diátory, které sice byly chráněny krytem, ale zvláště při míčových hrách
se občas stávalo, že bylo potřeba míček obtížně lovit zpoza nich. 

Nově bude velký sál sokolovny vytápěn z podlahy, což značně zlepší
tepelný komfort. Otvory po radiátorech budou zakrytovány. 

Změní se i osvětlení. To původní, z osmdesátých let, je neekonomické
z pohledu nákladů. Především je ale problematické z hlediska údržby.
Výměna výbojek totiž dosud probíhá shora. Nový systém usnadní mani-
pulaci se světly a sníží i náklady za elektrickou energii.

Další novinkou potom bude přístroj pro strojní čištění podlahy, který
usnadní její údržbu.

Sportovci se otevření sokolovny dočkají pravděpodobně v listopadu.
Zároveň už město plánuje druhou etapu rekonstrukce sokolovny.

Skoro zapomenutá kapliãka
se pfiestûhuje

Grösselova kaplička, nebo také Grösselův kříž, je jednou z drobných 
památek v Hrádku. Stojí na Žitavské ulici, na soukromém pozemku, 
téměř ukryta zrakům kolemjdoucích. Jde přitom o poměrně hodnotnou
památku, jak potvrdili i pracovníci Národního památkového ústavu. 
Majitel pozemku před časem nabídl, že kapličku městu věnuje. Od té
doby trvala snaha tuto památku přesunout na vhodný městský pozemek
a zároveň ji zrestaurovat. Prvotní odhady na cenu takové operace však
ukázaly, že bude potřeba kolem jednoho milionu korun. 

„Hledali jsme cestu, jak na přesun a restaurování kříže získat pro-
středky mimo rozpočet města. Nakonec jsme našli partnera v polském
městě Boleslawiec, který by rád opravil část svého lapidária. Společně
jsme podali žádost o dotaci z fondu malých projektů Euroregionu Nisa.
A v září přišla dobrá zpráva, náš projekt byl podpořen“, říká starosta
města Josef Horinka.

Kaplička bude tedy zachráněna a navíc se stane zajímavým prvkem
prostranství před podstávkovým domem Koník. Vzhledem k tomu, že 
v našem regionu jde o ojedinělou památku, podobná, avšak menší, je

jen v Kryštofově Údolí, bude
město po jejím restaurování usi-
lovat o zápis do seznamu kultur-
ních památek.

„Vše chceme stihnout do příš-
tích Hrádeckých slavností a Barto-
lomějské pouti. Pozvání na ně
přijal litoměřický biskup Jan 
Baxant. V rámci pouti požehná
obnovenému morovému sloupu
a věřím, že hotov bude i Grösse-
lův kříž“, dodává starosta města. 

Výklenková kaple z roku 1697
je velmi cennou památkou ze
sklonku raného baroka. Podle
textu, který se dochoval v její
spodní části, ji nechal postavit
měšťan a forman Christoph Kres-
chel se svou manželkou Elisabe-
thou.
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Historie stavby mostu na Trojmezí je dlouhá. Po letech, kdy se záměr 
nikam neposouval, se předloni iniciativy ujal starosta Hrádku nad Nisou
Josef Horinka a vedoucím partnerem příprav se stal Hrádek nad Nisou.
Jednání směřovala k tomu, že v novém plánovacím období bude možné
čerpat peníze i na trojstranné projekty. V posledních dvou letech proto
vzniklo několik návrhů podoby mostu, které byly projednávány se

správci toků na všech třech stranách hranice. Ve svazku měst Malý troj -
úhelník se připravovaly peníze na projektovou dokumentaci. A také 
vyšlo najevo, co vše bude přípravy komplikovat – například naprostá 
odlišnost potřebné legislativy v jednotlivých zemích.

S otevřením nových dotačních programů se ukázalo, že ani v novém
plánovacím období nejsou zohledněna místa, jakým je například naše
Trojzemí. Trojstranné projekty nejsou podporovány. A ukázalo se, že 
v úvahu nepřipadá ani spolufinancování z česko-saského nebo česko-pol-
ského programu. Přitom i samotná projektová příprava, jejíž cena je od-
hadována na 200 000 Eur, je nad možnosti financování z rozpočtu
svazku měst Malý trojúhelník.

“Obrat přišel během letošního srpna. Do hry vstoupily vyšší územní
celky, tedy Liberecký kraj, Svobodný stát Sasko a Dolnoslezské vojvodství.
Myšlenka mostu na Trojmezí získala jejich podporu. V polské Wroclawi
proběhla první větší koordinační schůzka, ze které vyplynulo, že inves-
torem se stane polská strana, která by také měla celý projekt zaštítit. Vý-
stavba mostu by měla být financovatelná z polsko-saského programu
přeshraniční spolupráce. Polská strana se tedy stane vedoucím partne-
rem, saská bude partnerem projektu,“ říká starosta Hrádku Josef Horinka.

Co zůstává, je podoba mostu. Ten bude kruhový, umístěný tak, aby
symbolizoval rovnocennost všech tří zemí. A pokud bude jeho stavba
opravdu realizována, bude také symbolem schopnosti dohodnout se 
a překonat problémy, které dobré myšlence stojí v cestě.

Pozemky v nejvyšší části Zlaté Výšiny jsou jednou z možných rozvojových
lokalit města. To, jak by jednou tato lokalita mohla vypadat, prezentoval
na zasedání zastupitelstva města starosta Josef Horinka. Jde zatím pouze
o návrh územní studie. O stavební pozemky je, a i do budoucna bude,
zájem a na jejich přípravu je potřeba myslet dlouho dopředu. 

V uvedené lokalitě severně od hřbitova dnes většinu pozemků vlastní
město, menší část je privátní. Studie řeší možné rozložení jednotlivých

parcel, ale také komunikací, přístupu do lokality ze dvou možných
směrů (z Liberecké ulice a z prostoru u komunikace R35). V návrhu je 
zachováno ochranné pásmo hřbitova, ochranná zeleň, je v něm i dětské
hřiště, sportoviště, mateřská škola. Pamatováno je i na retenční nádrž
pro dešťovou vodu. V lokalitě se počítá i se stanovením regulativů, které
by určovaly orientaci zástavby, sklon střech a podobně, aby nová zá-
stavba odpovídala zástavbě vzniklé v minulosti.

Stavba mostu na Trojmezí je reálnûj‰í

Jak by jednou mohla vypadat Zlatá V˘‰ina?
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Čtyři desítky malých jedliček zasadily děti ze 4. A Základní školy Lidická.
Mladé porosty jsou součástí přibližně 85 ha lesů, které obhospodařuje
město Hrádek nad Nisou. Odborný lesní hospodář Ing. Jan Duda nej-
prve prozradil několik základních informací a o chvilku později také
předvedl, jak se mají stromečky správně vysazovat. Poté už se samotné
děti rozdělené do skupinek pod dohledem, a někdy i za pomoci dospě -
lých pustily do práce. Pokud sazeničky nepotká nějaká nehoda, budou
moci děti v následujících letech sledovat, jak jejich les roste. A kdo ví,
jednou sem možná budou vodit i svoje děti.

O několik dnů později se v Hrádku sešla necelá čtyřicítka dobrovol-
níků. Během dopoledne vysázeli na 250 kusů jedle bělokoré a k tomu
ještě pomohli vyčistit sousední část lesa, kde budou další výsadby pro-
bíhat. Jednalo se o zaměstnance společnosti Škoda Auto, a. s., kteří se
dobrovolnických brigád účastní pravidelně. 

Nově vysázený úsek je součástí většího projektu za 880 000 Kč, v je-
hož rámci obohatí druhovou skladbu obecních lesů na Liberecku přes
27 000 sazenic buků, dubů a jedlí. Celkem je do něj zapojeno 9 obcí 
a cílem je zvýšení biodiverzity lesních porostů, která je nezbytná pro 
jejich dlouhodobou, přirozenou a zdravou existenci. Nadace pro záchra -
nu a obnovu Jizerských hor zaplatí obcím náklady ve výši 225 000 Kč na
samotné sazenice. Přispívá tak k výsadbám těchto druhů dřevin, s jejichž
péčí se váží vyšší náklady. Samotné obce se na projektu podílejí nema-
lým dílem a ze svých rozpočtů vydají kolem 655 000 Kč. „Duby, a zvláště
pak jedle, vyžadují dlouhodobou a nákladnou ochranu proti poškození
zvěří a je nezbytné kolem nich vybudovat dostatečně stabilní oplocenky.
U buků zase bude potřebné provádět opakované nátěry repelenty,“ 
přibližuje Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu 
Jizerských hor, která projekt zaštiťuje a spolufinancuje.

Na území samotného Hrádku nad Nisou bude vysazeno přes 6 000
nových stromků a místní lesy tak budou druhově opět rozmanitější.
„Jako obec se věnujeme svým lesům velice zodpovědně a jsme si jisti, že
o něco vyšší náklady se nám v budoucnu bohatě vrátí. V sobotu jsem 
viděl partu nadšených dobrovolníků, kteří ve svém volném čase neváhali
vyrazit na pomoc. Velice si toho vážím a jsem rád, že se stále takoví lidé

mezi námi najdou,“ pochválil dobrovolníky místostarosta Hrádku nad
Nisou Pavel Farský.

I přesto že se podařilo domluvit s obcemi, že přispějí nemalým dílem,
bez dalších dárců a partnerů by byl celý projekt jen velice těžko realizo-
vatelný. Zcela zásadní impuls poskytl i dar od firmy Škoda Auto, a. s., 
v rámci jejich grantového programu. Přidávají se však i další regionálně
působící společnosti. Zároveň se zaměstnanci této společnosti nabídli,
že by se sami do výsadeb zapojili svou dobrovolnickou prací. „V rámci
projektu Za každé prodané auto v ČR jeden vysazený strom jsme již 
pomohli vysadit přes půl milionu stromů na více než 50 lokalitách. 
Zaměřujeme se na podporu nekomerčního sázení včetně zvyšování bio-
diverzity lesních porostů. Do projektu se každoročně aktivně zapojují
desítky našich zaměstnanců, kteří vyhledávají vhodné lokality na vý-
sadbu a společně se svými rodinami se účastní i samotné výsadby. 
I tento program je součástí aktivního přístupu společnosti Škoda Auto 
k ochraně životního prostředí,“ sdělila za společnost Dominika Mata-
razzo, koordinátorka vnějších vztahů a CSR.

Papírové modely bývaly kdysi velkým hitem. Několik generací se bavilo vy-
střihováním a slepováním modelů, které vycházely v kdysi nesehnatelném
časopise ABC mladých techniků a přírodovědců. Modely ale stále baví. 
A při dnešních možnostech není problém zhotovit jednodušší i složitější
modely zajímavých míst – jejich příprava již zdaleka není tak náročná.

Modely zajímavých budov a památek se mohou stát netradičním pro-
pagačním materiálem, nebo třeba zábavou pro dlouhé zimní večery, při
které mohou spojit síly mladší a starší generace. Město proto oslovilo

jednoho ze zkušených autorů papírových vystřihovánek Ondřeje Hejla.
V letních měsících byly připraveny jednoduché papírové modely, které
se vejdou na plochu jedné pohlednice. Už nyní si můžete v informačním
centru za pár korun koupit model podstávkového domu Koník, histo-
rické části budovy Brány Trojzemí nebo barokní kapličky na Horním 
Sedle. V dohledné době k nim přibydou o něco složitější, ale o to více
do detailů zpracované modely kostela sv. Bartoloměje, Koníka a Schu-
bertovy vily, nedávno zapsané na seznam kulturních památek.

Dûti a dobrovolníci ze ‰kodovky sázeli 
mûstsk˘ les

Zajímavé budovy v Hrádku si nyní mÛÏete 
vymodelovat
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Poměrně netradiční metodu, jak zjistit proč narůstá množství odpadu 
ve městě, zažil v září dvůr Severočeských komunálních služeb v Hrádku.
V sedm hodin ráno vyjíždí z garáže zcela zaplněný „popelářský“ vůz 
a celý objem kontejneru končí na zemi. V tu chvíli už jsou připraveni 
pracovníci VPP vyzbrojení ochrannými pomůckami a nářadím. A mají
nevděčný úkol: vytřídit vše, co by nemuselo skončit ve spalovně, ale dalo
by se odevzdat v systému tříděného odpadu.

K akci, která přilákala i celostátní a regionální média, se odhodlalo 
vedení města po dohodě s vedením Severočeských komunálních služeb.
Množství směsného komunálního odpadu totiž roste, meziročně od 20
tun. 

Pro lepší představu: takto zaplněné „popelářské“ vozy se v Hrádku
nad Nisou naplní tři do týdne. Do každého se vejde okolo 8–10 tun 
odpadů. Týdně tedy v Hrádku vyprodukujeme okolo 25 tun odpadů,
ročně pak asi 1 400 tun. Na jednoho obyvatele města připadá ročně asi
190 kg směsného odpadu. 

Kromě běžných stanovišť na tříděný odpad funguje ve městě moti-
vační sběr. Kdo se do něj zapojí, může v dalším roce ušetřit na poplatcích
za odpad. Faktem ale je, že když se s motivačním systémem začínalo,
očekával se větší zájem obyvatel, jak ušetřit. 

A co ukázal hrádecký experiment? Nákladní vůz v ono úterý nasbíral
8 650 kg odpadu. Vzorek byl přitom reprezentativní, auto projíždělo síd-
lištěm, i okrajovými částmi města. 3 050 kg, tedy asi 35 % odpadu, by
bylo možné vytřídit. Kdyby se přitom třídilo v domácnosti, mohlo by to
být i více. V nevábně páchnoucí směsi už totiž nebylo možné jít „do 
detailu“. Jednoznačně největší podíl zaujímal bioodpad. V autě ho bylo
1 244 kg. Ukázalo se, že jde z většiny o odpad ze zahrádek. Ten lze
přitom zdarma odevzdat ve sběrném dvoře, odkud se odveze na skládku

bioodpadu. Za mnohem menší peníze, než když se spaluje spolu s dal-
ším odpadem ve spalovně. Další velkou položku tvořily plasty (677 kg),
textil (451 kg) a sklo (352 kg). A to přesto, že kontejnery na tento odpad
jsou snadno dostupné v každé části města. Zbylou část tvořil papír 
(168 kg), elektrické spotřebiče (114 kg) a hliníkové obaly (44 kg). 

„Chtěli jsme zjistit, co vše končí v kontejnerech a popelnicích. Nyní se
budeme muset zamyslet, jakou cestou pokračovat. Odvážet odpad do
spalovny vyjde mnohem dráž, než likvidovat odpad tříděný“, vysvětluje
starosta města Josef Horinka.

Snahou města bude především zamezit dalšímu nárůstu množství
směsného odpadu a tím zvětšování objemu peněz, které na jeho likvi-
daci vydává. Přesto, že je poplatek v Hrádku nad Nisou stanoven na 
600 Kč ročně, náklady takto vybrané peníze nepokrývají. Na každého
obyvatele město musí přidávat ještě dalších 250 Kč z rozpočtu. A tyto 
peníze by určitě šlo využít lépe.

Svoz objemného
odpadu

1. svozový den (sobota 22. 10. 2016)

8.00–8.15 H. Sedlo – kaplička
8.25–8.40 D. Sedlo – has. zbrojnice
8.55–9.10 Oldřichovská ul.  – stan. tř. odpadu
9.20–9.35 Oldřichov n. H. – rest. Zvoníček
9.40–9.55 Oldřichov n. H. – aut. točna

8.00–8.15 Václavice – aut. točna
8.20–8.40 Václavice – rest. U Slunce
8.50–9.05 Uhelná – vodárna
9.15–9.30 Václavice – rozcestí U Špičky
9.40–9.55 Václavice – rozcestí Pískovny

8.00–8.15 D. Suchá – bytovky
8.25–8.40 Kančí rokle – rozcestí Hornych
8.50–9.05 Aut. točna – Klimeš
9.10–9.25 Boží muka – rozcestí
9.30–9.40 Bývalá škola
9.45–9.55 Jindra – aut. točna

2. svozový den (sobota 29. 10. 2016)

8.00–8.15 Donínská – rozcestí AGRO
8.20–8.40 Základní škola
8.45–9.00 Rozcestí Sedmidubský
9.05–9.20 Park u Uhla
9.25–9.40 Stanoviště tř. odpadu – Raidl
9.45–9.55 Václavská – plynárna

8.00–8.15 Rozcestí Hlůže
8.20–8.35 Rozcestí Sladký
8.40–8.55 Rozcestí Bažiny
9.00–9.15 Bytovky – Praga
9.25–9.40 Rozcestí – Koruna
9.45–9.55 Starý dvůr – Stavebniny

8.00–8.15 Zl. Výšina – park – stan. tř. odpadu
8.20–8.35 Zl. Výšina – bytovky – stan. tř. odpadu
8.40–8.55 H. sídliště – Ruská vila
9.00–9.15 D. sídliště – trafostanice
9.20–9.35 Park – ZŠ Lidická
9.40–9.55 Hovorkův statek

Tfietina odpadu konãí zbyteãnû ve spalovnû
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DoÏínky ukonãily Ïnû
Dožínky – slavnost, která připomíná ukončení žní – máme spojeny také
s končícím létem a přicházejícím podzimem. Letošní způsob léta ale byl
poněkud podivný a při dožínkách mu ještě nebyl konec. Úroda už nic-
méně byla z většiny sklizena. 

Za spolupráci z podia děkoval Ing. Vladimír Tichý, ředitel společnosti
Agro Chomutice, největšího zemědělského podniku hospodařícího na
Hrádecku. Společnost Agro Chomutice připravila také expozici zeměděl-
ských strojů, k vidění byla dvouměsíční telátka a opět se konala soutěž 
v pití mléka na čas. Nejpestřejší stánek měli jednoznačně hrádečtí za-
hrádkáři. Z květin a vypěstované zeleniny a ovoce sestavili nejbarevnější
expozici. Svůj stan měli na dožínkách také hrádečtí chovatelé.

Děti uvítaly možnost svézt se na koních, za kterou patří poděkování
rodině Palasových, nebo na historickém traktůrku p. Součka. Během 
celého odpoledne probíhal v režii Společnosti pro Lužické hory tradiční
dožínkový ekoden, tentokrát na téma odpady. Dožínkovou slavnost
ukončil podvečerní koncert legendární jihočeské folkové kapely Nez-
maři. A kdo má rád folk, může se těšit na příští rok, kdy na hrádeckých
dožínkách vystoupí Fr. Nedvěd.

Evropská pouÈ
Od roku 2002, s výjimkou povodňového roku 2010 pravidelně, se na
česko-polské hranici v Oldřichově/Kopaczówě koná Evropská pouť. 
Přijíždějí na ni bývalí obyvatelé obou částí obce a setkávají se s těmi 
současnými. Vzpomínají, ale dívají se i do budoucnosti. Pouť tradičně
začíná průvodem od mostku přes Oldřichovský potok, letos po delší 
přestávce opět doprovázeném hornickou kapelou z Turówa. Stejně tak 
k programu pouti nedílně patří vystoupení mažoretek a proslovy před-
stavitelů Hrádku nad Nisou, Žitavy a Bogatynie. Starosta Hrádku nad 
Nisou Josef Horinka letos připomněl odstraňování plotů, kterého jsme 
v nedávné minu losti byli svědky, a současnou neradostnou situaci 
v Evropě, kdy se ploty opět staví. 

Pomalu se rozrůstá ovocný sad, který byl před lety založen v blízkosti
kostela. Letos do něj přibyla třešeň. Členové mezinárodního dětského
parlamentu každý rok předávají při Evropské pouti svůj dar obci. Letos
připravili lavičku, na které jsou uvedeny zásadní okamžiky z dějin obce. 

Evropská pouť pro někoho končí posezením v parku, pro jiného eku-
menickou trojjazyčnou bohoslužbou v kostele sv. Josefa, v jejímž závěru
se mezi přítomné symbolicky dělí bochník chleba.
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Jak ten čas letí. Není to tak dávno, co
jsme v listopadu roku 2015 slavili na
35. Hrádeckém divadelním podzimu
70 let od založení divadelního souboru
Vojan. K tomuto výročí soubor nastu-
doval dvě hry, a to hru „O dva míň“ 
a hru „Královny“. Ale jak říkal major 
Terazky v Černých baronech: „ Čo bolo,
to bolo.“ Pojďme si tedy společně sdě-
lit, co nás čeká letos na Hrádeckém di-
vadelním podzimu, který se uskuteční
ve dnech 18. a 19. listopadu.

V pátek 18. listopadu od 17 hodin
zahraje Divadelní soubor Tyl ze Slané u Semil, který se v našem městě
představí poprvé, Čertovskou pohádku, kterou napsala Eva Schwarzová.

Čertovská pohádka je pohádkovým příběhem s písničkami v podání
dětských herců, odehrávajícím se v pekle. Dětský divák zjistí, jak je
snadné dostat se do problémů a jak těžká cesta je z nich ven. Potvrdí si,
jak důležité je kamarádství a nezištná pomoc druhým. Víla Petůnie musí
opustit svoji sestru Violku, protože je za své špatné chování potrestaná
královnou víl. Promění se v bludičku a jako taková se dostane do pekla,
kterému vládne hodná, ale přísná Luciferka. Stejně jako lidé, mají i čerti
a čertice různé povahy a ne všichni dodržují pekelnický řád. Petůnie
musí splnit úkoly, aby se mohla vrátit zpátky na zem, ale zjistí, že to 
asi sama nedokáže. Samozřejmě že i v našem pohádkovém příběhu
všechno dobře dopadne. Pojďme se společně podívat, kdo Petůnii po-
může a jak se jí v pekle bude dařit.

Páteční večer (18. listopadu) bude jako již tradičně patřit domácímu
souboru Vojan. Ten si připravil jednu z nejlépe napsaných komedií za
poslední roky, a to „Dokonalou svatbu“ z pera anglického dramatika 
Robina Hawdona. Soubor se chce o diváky starat jako o svatebčany 
již při vstupu do sálu. Proto věnujte pozornost této informaci. Kdo si 
přinese do divadla malinkou skleničku, bude mu u vchodu nalito. Asi 
20 minut před začátkem představení se sálem budou linout moravské
svatební písně, ale i české a některé jsou dost pikantní. Vždyť jsme na
svatbě. Vzhledem k pohádce, která skočí v 18.00 hodin a chvíli bude
trvat, než se jeviště uklidí a Vojan si postaví tu svoji scénu, tak divadlo
začne ve 20 hodin. Hra „Dokonalá svatba“ se vyznačuje tím, že nemá
žádný zdlouhavý rozjezd, ale hned od prvních vět se snaží diváka roze-
smát. A teď stručný obsah hry:

Svatební obřad a chvíle před ním jsou obvykle situací, kdy se lámou
životní osudy. Bill s Ráchel jsou šťastní. Bill s Ráchel se budou brát. Oba
se na svatbu velice těší. I Tom, Billův svědek, se těší. I Ráchelini rodiče se
těší. A krásné svatební apartmá je pronajato... Jenže ráno před svatbou
se Bill probudí v posteli po noci, kterou si nepamatuje, s dívkou, kterou
si nepamatuje a navíc si ani nepamatuje, co se mezi nimi dělo – a dívka
říká, že leccos. Nezbývá, než ji okamžitě ukrýt do koupelny a za vydatné
pomoci svědka Toma a nebohé, do věci omylem zapletené pokojské 
Julie, se pokusit vše utajit před nevěstou a její matkou, zatímco na radost
pijící otec začíná působit hotelové obsluze mírné komplikace. Vše se na-
víc definitivně zaplete ve chvíli, kdy Tom zjistí, která to dívka s Billem
strávila noc. Vše v této komedii záměn, lží a nedorozumění spěje k nevy-
hnutelné katastrofě, která se nakonec ukáže paradoxně být tím nejšťast -
nějším řešením. Skvostná klasická situační komedie zkušeného britského
dramatika Robina Hawdona obletěla od své premiéry v roce 1994 jeviště
celé Evropy!

Jste srdečně zváni na svatbu a buďte svědky na naší svatbě.
V sobotu 19. listopadu od 10 hodin, bude divadelní sál v Besedě opět

patřit dětským divákům. Divadelní soubor z Tanvaldu přiveze pohádku
„O mořské víle“. 

Malá mořská víla byla nejmladší dcerou mořského krále. Žila spolu 
s babičkou, otcem a pěti sestrami v korálovém zámku na mořském dně
a byla ze všech sester nejkrásnější. Každá mořská víla se v den svých pat-
náctých narozenin mohla poprvé vynořit nad hladinu a spatřit svět 
lidí. Když konečně nadešel tento den i pro nejmladší mořskou prince-
znu, spatřila loď krásného prince, který se velmi podobal mramorové
soše mladíka v její zahrádce, k níž chodila a kde také snila. S touhou 
v srdci pozorovala veselící se dvořany, oslavující princovy narozeniny.

Vtom se strhla silná bouře a potopila loď i s princem. Malá princezna se
zaradovala, hned si však uvědomila, že lidé se do jejich zámku dostávají
pouze mrtví, proto se rozhodla prince zachránit a odnesla jej na břeh,
kde se ho ujala jedna z dívek, které právě přicházely z chrámu stojícího
poblíž. Den co den pak tesknila po princi, dokud jí sestry nepomohly
zjistit, kde stojí zámek jeho otce. Zde pak trávila mnoho hodin. Co bylo
dál, vám dopoví pohádka.

Odpoledne od 16.00 se představí soubor z Českého Dubu s hrou
„Když se zhasne“ autorů M. Doležalové a R. Vencla, kteří také napsali
„Královny“.

Mrazivá, tak trochu vánočně laděná komedie, která zaručeně knokau -
tuje vaše bránice. Trevor a Nina jsou manželský pár z vyšší newyorské
společnosti. On je prominentní gynekolog, ona majitelka a šéfkuchařka
vyhlášené italské restaurace. Imelda je věštkyně s vlastním televizním
pořadem a Artur učí historii a dějiny USA na vysoké škole. Jsou Vánoce 
a Trevor s Ninou pořádají svůj tradiční vánoční večírek. Jedinými pozva-
nými hosty jsou Imelda a Artur – poněkud výstřední manželé a jejich je-
diní skuteční kamarádi. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že půjde
o dost nudnou párty, ale...

Pro lepší orientaci snad jeden výstup z této hry: 
Manželka: To tady musíš běhat jenom v trenkách, když víš, že přijde

návštěva?
Manžel: Jen ať vidí, jak jsem hubenej, když mně nevaříš.
Manželka: Tak si ještě sundej trenky, ať vidí, proč ti nevařím!
Sobotní večer od 20.00 hodin bude patřit souboru z Jilemnice, který

se představí s hrou „Petrolejové lampy“. Kdo chce vidět nejen vynikající
herecké výkony, ale také fantastickou práci se scénou, světly a efekty, tak
si v žádném případě nemůže nechat toto představení ujít.

Příběh je o tom, co se stane, když na sebe narazí mučivá touha 
a strach. Když si sestřenice vezme bratrance. Když stárnoucí dívka, o kte-
rou nikdy muži moc nestáli, doufá, že najde lásku a rozkoš v náručí ob-
letovaného krasavce, který chce jenom v klidu přežít s jejími penězi 
a uchránit si své strašlivé tajemství. Příběh je o tom, že největším lidským
hrdinstvím je umět přijmout svůj osud. 

Přijďte proto v hojném počtu navštívit všechna divadelní představení.
Vždyť pro herce není větší poděkování než plný sál a potlesk.

Jan Sladký

Hola! Hola! Hola! 
36. Hrádeck˘ divadelní podzim volá
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Koncerty na dvorku
Letošní léto jsme se rozhodli trochu hudebně zaexperimentovat a po-
prvé uspořádat na dvorku Brány Trojzemí cyklus koncertů, jaké se 
v Hrádku v minulosti (příliš) nekonaly. Jednalo se o české písničkáře,
kteří většinou hráli sami, maximálně v doprovodu dalších 2 muzikantů.
Nejprve jsme mohli přivítat místní písničkářku a harmonikářku Janu 
Vébrovou, která svým expresivním přednesem a neobvykle složenými
písněmi důstojně otevřela dvorek hudbě. Dále se představila Kaya, která
ač „jde svojí cestou“, tak s sebou přizvala banjistu a kontrabasistu. Její
tvorba proto měla mírný country nádech. 

Jedním z mála mužských elementů, který reprezentoval řady muzi-
kantů, byl kytarista Honza Žamboch. Prezentoval své projekty zhudeb-
něné poezie charizmatických básnířek a instrumentální kompozice 
Guitar and Forest. Dále k nám z Prahy zavítala výjimečná kytaristka a pís-
ničkářka Jana Šteflíčková, která má nesmírný talent do hudby převést
všednosti života.

Celý letošní cyklus uzavřelo duo Půljablkoň s křehkou zpěvačkou 
Marií Puttnerovou a hodně zemitým kytaristou a zpěvákem Michalem
Němcem.

Myslíme si, že se nám podařilo utvořit publikum pravidelných ná-
vštěvníků, proto bychom chtěli nechat dvorek rozeznít i příští rok. 
Slibujeme, že letošní „genderovou nevyváženost“ napravíme. Už teď se
můžete těšit třeba na tóny citery nebo experimentální kytary.

Umûlecká ‰kola ve svém
Od září se opět naplno rozeběhla výuka v hrádecké pobočce Základní
umělecké školy. Její kapacita je beznadějně zaplněna, zájem o výuku je
v Hrádku veliký. Po skromnějších začátcích má od letoška Základní umě-
lecká škola i své samostatné prostory. O prázdninách se nevyužitý byt
školníka v objektu Základní školy T. G. Masaryka proměnil v její nové zá-
zemí. Jsou tu dvě učebny, sociální zařízení a ZUŠka má i samostatný
vchod. 

Hrádecká pobočka má v současnosti dvě třídy. Děti, které hrají na
flétny, saxofony a klarinety, vede pan učitel Luboš Lachman. Ve třídě 
klávesových nástrojů učí paní Monika Mádlová.

Město usiluje o to, aby kapacita školy byla navýšena. Obě třídy navště-
vuje přes třicet dětí a další jsou zapsané v pořadníku, kdyby se náhodou
nějaké místo uvolnilo. 

Před Vánoci chystají obě třídy své koncerty, na kterých se každý bude
moci přesvědčit, jak se daří další generaci hrádeckých hudebníků.

V pátek 14. října startuje v podhůří Jizerských hor v pořadí 15. Slet bu-
beníků, který bude až do konce října křižovat českými i moravskými
městy včetně Prahy. Letos s podtitulem „Ktož sú boží bubeníci“ láká 
na kombinaci gregoriánského či husitského chorálu, doprovázenou 
rytmicky přesnou palbou bicích souprav a dalších perkusí. Poněkud 
atypický ansámbl pilně trénoval v čele s Pavlem Fajtem a dále s Pavlem
Koudelkou, Milošem Vacíkem, Tomáše Reindlem a novou posilou Sle-
tové letky – leaderem Tata Bojs Milanem Caisem. Spojení mezi dávnou
hudební řečí a současným světem plným dynamiky a rytmu napomo-
hou mužské hlasy sboru Affetto a izraelská zpěvačka Kamila Kama, 
přinášející do programu silný, výrazový zpěv a prvky performance. Ve
vozové hradbě, která bojovníky s bubny a paličkami na pódiu obklopí,
najdeme kolem dvou tun perkusí, bubnů, činelů a dalšího libozvučného
harampádí. 

Umělecký vedoucí Sletu bubeníků Pavel Fajt vysvětluje svoji letošní
tvůrčí koncepci: „Již dlouho mi v hlavě zní kombinace silných, hřmot-
ných, polyrytmicky komponovaných a žánrově neurčitých bicích partů
hraných převážně na evropské bicí nástroje, spolu se zpěvovými party 
z dob, kdy vznikalo evropské hudební povědomí, s gregoriánskými 
chorály s jejich duchovním rozměrem v kombinaci s bojovně působícími
husitskými písněmi. Válečné hordy husitů a táboritů a jejich touha 
a nadšení po změně tvořily dějiny. Bojové písně husitů před každou 
bitvou otřásaly sebevědomím nepřátel a pomáhaly jím vítězit. Tyto písně
zazní ve velmi netradičních, bubnových aranžích na letošním Sletu.“

Svým pojetím je Slet bubeníků naprosto ojedinělý a unikátní a získal
si velké renomé v celém hudebním světě. Název Slet bubeníků není 
náhodný, protože hudebníci se opravdu slétávají z různých zákoutí 
hudebního světa, z různých stylů a z různých domovských skupin. Ti 
se vždy napřed na mnoho dní uzavřou před světem na odlehlém místě

v Jizerských horách, kde společně vzývají hledačství a hudební inspiraci.
Každý hudebník vnáší do společné dílny své muzikální zkušenosti,
vlastní kulturní tradici, hudební vzdělání; každý do společného tvoření
přichází s vlastními nápady. Výsledek tohoto globálního tavícího bube-
nického kotle je vždy fascinující. Dochází k prolnutí všech možných 
hudebních směrů, etnických vlivů a inspirací. Každoročně vznikají nové
skladby, které jsou pak živě předvedeny na koncertě.

Do Hrádku bubeníci přiletí 29. října a své nástroje rozezní od 20 ho-
din v DK Beseda. Vstupenky jsou již v předprodeji.

Slet bubeníkÛ se vydává na spanilou jízdu. 
A pfiijede i do Hrádku

Jana Šteflíčková
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âasovka do vrchu
Cyklistická časovka do sedla pod Popovou skálou patří už 11 let k závěru
závodní sezóny. Někdo jí má v kalendáři stále a bojuje tak nejen se sou-
peři, ale i se svým vlastním časem z předchozích ročníků. Letos se na start
ale postavila i řada nových závodníků z Hrádku. Do svého klubového 
poháru ji před časem zařadili i cyklisté z Varnsdorfu. Díky tomu v po-
sledních ročnících stojí na startu okolo padesátky závodníků.

V loňském roce padl rekord trati, hrádecký Ivo Machek zdolal 6,2 km
s převýšením asi 270 m za 18 minut a 4 sekundy. Letos musel startovat
nadvakrát, když při prvním pokusu přetrhl řetěz. Naštěstí bylo k dispo-
zici jiné kolo, které Ivo do cíle dovezl za 17 minut a 48 sekund. Podle jeho
slov v cíli by to šlo ještě rychleji, ale chtěl si něco nechat na příští rok. Což
může být výzva pro další zájemce – časovka se koná vždy ve stejný den,
na sv. Václava.

Nejrychlejší ženou byla letos opět Ivana Loubková, která v poklidném
tempu přijela do cíle v čase 23.31. Za její sestrou Katkou přijela první 
z hrádeckých žen, Jana Jarošová. V kategorii do 18 let byl v cíli nejrychleji
Lukáš Zavřel, v kategorii do 15 let Kryštof Prchlík.

Po dvou letech připravily dračice z DDM Drak s partou dobrovolníků ro-
dinný čtyřboj, ve kterém spolu soutěží dvou až pětičlenné týmy složené
z dětí i dospělých. To je také jediná podmínka účasti – postavit na start
alespoň jednoho dospělého. Některé ze 13 přihlášených týmů byly do-
konce třígenerační. Velké nasazení doprovázelo mohutné povzbuzování
a hecování. Dvě běžecké disciplíny – štafeta a překážky – doplnil skok do
dálky, ve kterém členové týmu navazovali z místa doskoku spolubojov-
níka, takže každý viděl, kam až doskáče celá rodina. A zvláště někteří 
dospělí měli možnost po letech naskočit na koloběžku, která znovu zís-
kává na popularitě. V teplém zářijovém dopoledni sportovalo na hřišti 
u pošty 45 lidí. 

MÛj první gól
Fotbalový klub Slovan Hrádek nad Nisou 1910 se v září připojil k celore-
publikové akci Můj první gól – Měsíc náborů. Hlavním cílem akce, 
podpořené Fotbalovou asociací ČR, bylo seznámit děti z mateřských 
a základních škol s fotbalem.

Na hřišti v Doníně si přes 180 dětí pod bedlivým dohledem patrona
akce Jiřího Štajnera a party trenérů hrádeckého Slovanu i řady dobro-
volníků vyzkoušelo 10 sportovních disciplín.

„Chceme poděkovat i všem paním učitelkám a pánům učitelům za
pomoc při organizaci a budeme se těšit na případnou další spolupráci.
Akce se nám podařila podle našich představ a radostný výraz zúčastně-
ných dětí byl pro nás pořádající tou největší odměnou. Navíc splnila 
i naše očekávání, protože se do přípravek přihlásilo i několik nováčků,“
říká Pavel Nývlt z FK Slovan Hrádek nad Nisou.

Rodinné t˘my se utkaly ve ãtyfiboji
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T˘den seniorÛ
V týdnu od 3.–7. 10. 2016 proběhl týden zaměřený na spolupráci žáků
6. třídy ze ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou pod vedením paní 
učitelky Mgr. Jany Horinkové se seniory z Domu s pečovatelskou služ-
bou. Celý týden byly realizovány akce, které se týkaly seniorů. Na začátku
týdne ředitelka DPS byla pozvána do výše uvedené třídy, kde ve své
krátké přednášce obeznámila žáky s provozem Domů s pečovatelskou
službou, s nemocemi seniorů – např. Alzheimerovou chorobou, demencí.
Další den byl pořádán „branný závod“, který byl připravován společně 

s Městskou policií v Hrádku nad Nisou. Při této akci žáci plnili rozličné
úkoly ze zdravovědy, poznávali plody a listy jednotlivých stromů, z úst
pana Hornycha z hrádeckého mysliveckého sdružení se dozvěděli řadu

zajímavostí o lesní zvěři. Posledním úkolem bylo vyzkoušet si práci 
s kom pasem a nalézt poklad, který skrýval lístky na guláš, podávaný 
v hájovně, ve které jsme měli všichni příjemný azyl zajištěný p. Horny-
chem. Další den navštívili žáci Dům s pečovatelskou službou v Nádražní
ulici, kde mohli shlédnout, ale i si vyzkoušet, kompenzační pomůcky 
určené nejen pro seniory, ale i pro zdravotně postižené osoby. Celý
tento týden byl zakončen kulturním vystoupením dětí, které se konalo 
v prostorách DPS v Nádražní ulici. Žáci si připravili básničky, hru na kla-
rinet, tanec a malé kouzelnické vystoupení. Pro seniory připravili pohoš-
tění, dárečky a výzdobu hlavních chodeb DPS. Takže závěrem lze pouze
dodat – děkujeme, bylo to velmi pozitivní a přínosné pro nás všechny,
těšíme se na další spolupráci.

Ředitelka PS
Mgr. Šárka Jeníčková

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

Klub Mašinka, který provozuje Jednota bratrská Hrádek nad Nisou, vyjel
do nového školního roku. Mašinka nezahálela ani v průběhu letních 
měsíců. Pravidelně vyjížděla na výlety do našeho krásného kraje. Na 
začátku července jsme byli na společné rodinné dovolené v Hotelu Se-
merink v Janově nad Nisou. Užili jsme si krásný týden plný aktivit pro
celé rodiny a skvělým prostorem pro odpočinek. V průběhu letních
prázdninových měsíců Mašinka jezdila na výlety, při kterých jsme navští -
vili ZOO v Žitavě, jeli jsme vláčkem na Oybin, sbírali jsme borůvky na 
Polesí, prošli jsme včelí stezku v Oldřichově v Hájích a zdolali jsme i vy-
hlídkovou věž na zámku Lemberk. Před zahájením normálního provozu
Mašinky jsme se s maminkami a některými tatínky sešli, na začátku září,
na společném posezení s grilováním. Nyní se už Mašinka rozjela podle
pravidelného jízdního řádu. Kdo z vás máte zájem do Mašinky nastoupit,
tak vyjíždíme každý čtvrtek v půl desáté v prostorách výměníku, vedle
mateřské školky na Liberecké. Tak ať je to, společně s vámi, pořádná
jízda!

Ma‰inka vyjela do nového ‰kolního roku
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V říjnovém tipu na výlet se vracíme na naše hrady a zámky. Tentokrát 
navštívíme Hrubý Rohozec, ležící nedaleko Turnova. Předchůdcem dneš-
ního zámku byl raně gotický hrad postavený po roce 1300 na skále nad
řekou Jizerou. Podobně jako jiná historická sídla si i Hrubý Rohozec pro-
šel několika přestavbami. Současnou podobu mu dali příslušníci rodu
Des Fours Walderode, kteří zámek vlastnili přes tři staletí, až do konfis-
kace v roce 1945. V současnosti nabízí prohlídku více než třiceti bohatě
zařízených místností. Interiéry zámku se představují v původní podobě
z 30. let 20. století, kdy na zámku bydlel jeho předposlední majitel hrabě
Mikuláš Vladimír Des Fours Walderode se svou manželkou Gabrielou
Karolínou a syny Maxmiliánem a Ludvíkem.

Zámek obklopuje nevelký anglický park, ve kterém si můžete kromě
několika vzácných stromů prohlédnout také sochy světců pocházející 

z 18. a 19. století a romantickou umělou jeskyni nad skalním srázem, 
od které je krásný výhled na údolí řeky Jizery. Když budete mít štěstí na
počasí, můžete si od správy zámku půjčit i piknikovou deku a různé hry.
Na park navazuje Zámecká stezka, která vede do hradního příkopu. Od-
tud je dobře zřetelná mohutná skála, na níž zámek stojí. Cesta vás do-
vede dál k řece Jizeře, odkud se lze přírodními partiemi kolem Dlaskova
statku v Dolánkách a parkovými cestami údolím Jizery dostat až na ná-
městí Českého ráje v Turnově. 

Sezóna na hradech a zámcích končí 30. října. Ještě vám tedy pár dní
na to vydat se do Českého Ráje zbývá. A když to nestihnete, tak nevadí.
Některé hrady a zámky otevírají své brány opět v prosinci u příležitosti
vánočních svátků. A Hrubý Rohozec je jedním z nich. 

Zdroj: www.npu.cz, www.hruby-rohozec.eu
Věra Baumgartnerová

Pozvánka k sousedÛm
V říjnu už nemůže být pochyb o tom, že přišel podzim, jakkoliv byly jeho
první dny teplé a slunečné. Venkovních akcí ubývá a za kulturou bude -
me opět vyrážet především do koncertních sálů a divadel. Ne na dlouho,
už koncem listopadu nás vylákají ven první adventní jarmarky. Ještě před
tím si ale užijte krásy podzimních barev, do kterých se halí příroda kolem
nás. A nechte se pozvat na některou z akcí, které pro nás organizátoři na
tyto dny nachystali. 

17.–22. říjen – Týden s TULIPANEM – Liberec
9. ročník charitativní akce nabízí týden plný kulturních aktivit. Výstavy,
divadla, workshopy… Vrcholem akce bude koncert kapely THE TAP TAP,
která se v Liberci představí vůbec poprvé. 

20. říjen – Vivaldiano – Město zrcadel 2016 – Městské divadlo
Jablonec
Koncertní projekt klávesisty skupiny Lucie Michala Dvořáka a houslového
virtuosa Jaroslava Svěceného.

21. říjen – NEBE + MIRAI – ZAJEDENPROVAZTOUR.CZ 2016 –
Vratislavice 101010
Společný koncert dvou jihomoravských kapel, které baví dělat kvalitní
českou muziku, vyznačující se chytlavými melodiemi, silnými texty, ener-
gií a emocemi.

28. říjen Monkey Business – Eurocentrum Jablonec
Česká funková jednička se opět vrací do svého oblíbeného Jablonce.

28.–30. říjen – Pohádkové prohlídky – zámek Sychrov
Pohádkový příběh, jehož můžete být součástí, se odehrává přímo v zá-
mec kých komnatách. Tentokrát na téma Šíleně smutná princezna. 

29. říjen – Halloween na zámku – zámek Frýdlant
Kdo se bojí, musí na Frýdlant! Netradiční večerní prohlídky na rozlouče-
nou s návštěvnickou sezónou. 

Výstava Od Plastimatu k Magně 
Snad každý z nás má doma něco „z plastu“. Svého času výrobkům z PVC
kralovaly ty, které se vyráběly v libereckém Plastimatu. Významný regio-
nální zaměstnavatel letos slaví 70 let od svého vzniku a chce veřejnosti
přiblížit vývoj firmy, která se před rokem 1989 proslavila právě výrobky
do domácnosti, nyní se už ale soustředí pouze na automobilový průmysl.
Zavzpomínat na doby dávno minulé můžete na retrospektivní výstavě
Od Plastimatu k Magně, která začíná 13. října v Severočeském muzeu 
v Liberci. Výstava potrvá do 22. ledna. Pokud se sem vypravíte a máte
doma nějaký nepotřebný kousek se značkou Plastimatu, vezměte ho s se-
 bou. Můžete ho věnovat do muzejních sbírek.            Věra Baumgartnerová

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

Životní výročí

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

70 let Jana Müllerová, Soňa Peukerová,
Zdeňka Kordíková, Jaromír Pumprla,
Ladislava Hlavatá, Eva Ortová

81 let Vlasta Lopraisová, Michal Buša
82 let Věra Málková, Helmut Prchlík
83 let Josef Klesal
84 let Arthur Maryška, Jaroslava Etrychová
85 let Josef Petržilka, František Dolenský,

Marie Kolouchová, Jaroslava Brahová
88 let Marie Jurčíková, Rudolf Pařík
91 let Libuše Stryová, Anna Šedivá
96 let Marie Slabá

Monika Korbelářová, matrikářka

Tip na v˘let: Zámek Hrub˘ Rohozec
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!!! NAV·TIVTE NÁ·
NOVù UPRAVEN¯
BAR V DùLNICKÉM

DOMù !!!

Přijďte se pobavit, nově pro vás 
ŠŤASTNÁ HODINKA 

pátek a sobota velké pivo za cenu malého
od 20 do 22 hodin, nově míchané nápoje 

jukebox, šipky, karaoke

Točíme pro vás
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