
Rok 2017: co pfiinese mûstu nového?
S přelomem roku zpravidla bilancujeme a plánujeme. Město Hrádek nad Nisou a jeho obyvatele, jak
se zdá, čeká rok náročný. Připravena je řada staveb, které budou po nějakou dobu znamenat omezení
pro obyvatele města i jeho návštěvníky. Odměnou by ale měly být opravené ulice, budovy a další
místa, kterými se město bude moci chlubit. V dnešním rozhovoru se starostou města Josefem Horin-
kou se budeme věnovat právě stavbám. Nabitý ale bude i kulturní program, jehož představení si
ponecháme do příštího čísla HRÁDECKA.
Rozpočet ČR skončil v roce 2016 v přebytku. V Hrádku nad Nisou se v roce 2016 hodně
budovalo. Většina čtenářů HRÁDECKA určitě ví, že Hrádek nad Nisou má na účtu peníze
z prodeje pozemku v průmyslové zóně. Nicméně od začátku bylo deklarováno, že se pe-
níze nebudou utrácet najednou, ale postupně, do různých oblastí, kde budou potřeba.
Nicméně, když se vrátíme k pozitivnímu vývoji v ekonomice, jak si v loňském roce vedlo
město Hrádek nad Nisou?
Samozřejmě, že když se daří celé ekonomice, mají z toho užitek i města a obce. Rozpočet města Hrádek
nad Nisou skončil v loňském roce přebytkem asi 20 milionů korun. Využijeme ho ke spoluúčastem na
různých projektech s dotacemi, které nás letos a v dalších letech čekají. Při pohledu na schválený roz-
počet města na rok 2017 je jasné, že nás čekají velké investiční akce. A bude jich hodně. O některých už
je rozhodnuto, u dalších čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace. Další akce budeme chystat. Příprava
projektové dokumentace sice není vidět, ale bez ní nelze realizovat prakticky nic.

Peníze z prodeje pozemků v průmyslové zóně jsme zatím vůbec nepoužili. Stane se tak až v letošním
roce.

Začněme naše povídání Ruskou vilou, už v úterý 3. ledna byla předána stavební firmě.
Ruská vila je příkladem stavby, na kterou nebudeme čerpat žádnou dotaci. Realizujeme ji částečně
z prostředků města a z větší části z bankovního úvěru. Úvěr bude měsíčně splácen z vybraného nájem-
ného. Rozpočet města tedy příliš nezatíží, na druhou stranu město získá osm nových bytových jednotek
a víceméně se zbaví dalšího ze strašáků, které na území města jsou. Pokračování na straně 2

V lednovém čísle:
— Zimní fotografická soutěž
— Cena tepla z H-thermy
— Rozpočet města
— Program kina
— Poslední dny roku
— Vánoční strom v Hrádku

Příloha: Toulání časem…
Františkánský klášter

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 únorového čísla je 22. 1. 2017.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 2. 2017.
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Máme se na co
tû‰it!

V rozhovoru se starostou města, kte-
rým otevíráme nový ročník HRÁDECKA,
se můžete dočíst o tom, kde všude se
letos bude ve městě stavět. Seznam je
úctyhodný, je na něm půldruhého
tuctu investičních akcí. Rok 2017 ale
bude výjimečný i jinak. Čekají nás
samozřejmě kulturní a sportovní akce,
na které se těšíme každým rokem. Roz-
hodně zajímavý je ale pohled na se-
znam účinkujících, kteří se v Hrádku
nad Nisou letos ukáží, mnozí úplně
poprvé. Už v dubnu to bude Karel Ro-
den s Janou Krausovou, v květnu Jiří
Bartoška se Zuzanou Bydžovskou a le-
gendární Spirituál kvintet. Fanoušci
rocku se mohou těšit na červnový kon-
cert Stromboli a Arakainu v rámci roc-
kového léta. Na srpnových slavnostech
města, které se ponesou v duchu při-
pomínky 730 let od první písemné
zmínky o městě, přivítáme Olympic,
Turbo, Sebastiana, Moravanku a další
zajímavé interprety. A příznivci folku
se mohou těšit na Františka Nedvěda,
který přijede na hrádecké Dožínky. Ať
se vám v letošním roce daří a dobře si
ho užijete.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
2211..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
21. schůze rady města v roce 2016, konaná dne 7. prosince, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila poskytnutí daru ve výši 8 000 Kč pro Římskokatolickou far-

nost Hrádek nad Nisou účelově vymezenou na rekonstrukci zeleně
okolo kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou 

— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu ve výši 10 000 Kč Milanu 
Slezákovi na úhradu nákladů spojených s účastí syna na Mistrovství
Evropy a sportovních aktivitách – twirlingu. 

1144..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
14. mimořádná schůze rady města v roce 2016, konaná dne 14. prosince,
se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila přijetí finančního daru ve výši 500 000 Kč k zajištění činnosti

Městské policie ve městě Hrádek nad Nisou od společnosti Eftec
— schválila přijetí dotace na výdaje jednotek sdružení dobrovolných 

hasičů pro rok 2016 k zajištění akceschopnosti ve výši 120 000 Kč 
a zajištění spolufinancování ve výši 30 000 Kč

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu pro výběr zhotovitele akce s názvem „Projekční práce – Výstavba
budovy Domova seniorů Hrádek nad Nisou v pasivním standardu“

— schválila vypsání veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním 
řízení na akci s názvem „Paměť v krajině Trojzemí – rekonstrukce 
kamenného sloupu se sousoším sv. Anny Samotřetí v Hrádku nad 
Nisou“. 

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
1111..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
11. zasedání zastupitelstva města v roce 2016, konané dne 14. prosince,
se zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo změnu rozpočtu města 2016 č. 6. Rozpočet města 2016 po

změ ně č. 6 má stanoven celkový objem příjmů částkou 232 065 131,60 Kč,
celkový objem výdajů částkou 241 697 961,19 Kč a salda ve výši 
9 632 829,59Kč ve třídě financování

— schválilo smlouvu o kontokorentním úvěru 
— po projednání schválilo rozpočtový výhled města Hrádek and Nisou

na období 2017–2021
— schválilo rozpočet města Hrádek nad Nisou na rok 2017. Rozpočet

města má stanoven celkový objem příjmů částkou 122 695 088 Kč,
celkový objem výdajů částkou 198 894 310 Kč a salda ve výši 
76 199 222 Kč ve třídě financování.

— schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční vý-
pomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou Římskokatolické farnosti
Hrádek nad Nisou ve výši 1 100 000 Kč

— schválilo obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 2/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

— schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 40 000 Kč společnosti 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hrádek nad Nisou

— schválilo odpis nevymahatelných pohledávek města Hrádek nad 
Nisou v celkovém objemu 57 028 Kč

— schválilo vyřazení zmařených investic z majetku města Hrádek nad
Nisou v celkovém objemu 1 615 173,10 Kč

— schválilo zrušení Fondu rozvoje bydlení k 31. 12. 2016, převedení zůs-
tatku fondu a případných budoucích příjmů do fondu rozvoje města

— vzalo na vědomí zápis z jednání fondu rozvoje města ze dne 22. 11.
2016, stav finančních prostředků na účtu FRM k 21. 11. 2016 a schvá-
lilo čerpání a předpokládané úhrady z účtu FRM na projekty 
města Hrádek nad Nisou pro rok 2017 a roky následující v částce cca 
53 500 000 Kč

— vzalo na vědomí zápis z jednání fondu rozvoje Václavic a Uhelné ze
dne 22. 11. 2016, vzalo na vědomí stav finančních prostředků na účtu
FRVU ke dni 21. 11. 2016 a schválilo program podpory pro rok 2017
v souladu s doporučením správní rady FRVU a doporučením rady
města 

— vzalo na vědomí novelizaci nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odmě-
nách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších

předpisů, které mění možnosti výše odměn a dále bere na vědomí
předložený návrh „Pravidel pro poskytování odměn neuvolněným
členům zastupitelstva a ostatním osobám za výkon funkce v orgánech
města Hrádek nad Nisou“ – ev. č. 23/002/2016. Rozhodlo o peněži-
tých plněních poskytovaných fyzickým osobám a vyhradilo si rozho-
dování o peněžitých odměnách fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva za funkce členům komisí. Stanovilo, že při souběhu
funkcí se poskytne odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé
funkce. Schválilo předložený návrh „Pravidel pro poskytování 
odměn neuvolněným členům zastupitelstva a ostatním osobám za
výkon funkce v orgánech města Hrádek nad Nisou, a to s účinností
od 1. 1. 2017.

Navrhnûte své kandidáty
na ocenûní za rok 2016

Vážení spoluobčané, upozorňujeme vás, že můžete zasílat své návrhy
na udělení ocenění Městem Hrádek nad Nisou za rok 2016. Ocenění
může být uděleno za výjimečné aktivity, které v roce 2016 přinesly
prospěch městu a jeho občanům v různých oblastech jejich života.
Dalším oceněním je pak Sportovec roku 2016.

Návrhy mohou podávat občané i spolky či jiné právnické osoby 
na Odboru dotací a kultury, případně v podatelně Městského úřadu 
v Hrádku nad Nisou nebo elektronicky na e-mailovou adresu petras-
kova@muhradek.cz. Termín odevzdání návrhů je 25. leden 2017 do 
12 hodin. 

Návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného kandidáta,
název právnické osoby nebo kolektivu, adresu bydliště nebo sídla na-
vrhovaného kandidáta, obor činnosti, resp. oblast, v níž je udělení
ceny města kandidátu navrhováno, podrobné zdůvodnění nominace
a identifikaci s kontaktem a podpisem navrhovatele.

Z kandidátů bude vybírat rada města.

Ocenění bude předáno při Společenském večeru 4. února 2017.

Rok 2017: co pfiinese mûstu
nového?

Dokončení ze str. 1
Co dalšího se bude určitě stavět letos?
Bez ohledu na to, zda budeme úspěšní se žádostmi o dotace, se bude
realizovat 2. etapa rekonstrukce sokolovny a další etapa revitalizace 
sídliště Liberecká. Zvláště v jeho dolní části nemají lidé kde zaparkovat. 
Budou zde vybudována nová parkovací místa, proměnou projde také 
středový „parčík“ u samo obsluhy, kterému se město v minulosti příliš 
nevěnovalo. Druhá etapa rekonstrukce sokolovny se bude týkat zázemí:
šaten, sauny a spojovacího krčku pro přímý vstup do malého sálu. 

Ještě před koncem roku 2016 jsme obdrželi zprávu, že jsme byli úspěšní
se žádostí o dotaci na druhou etapu mokřadů mezi Kristýnou a Trojme-
zím. Dodavatel této stavby už je vysoutěžený a staveniště bude předáno,
jakmile to podmínky venku dovolí. Můžeme se těšit na rozšíření haťových
chodníčků a odpočívadel.

V nejbližší době budeme pokračovat s rekonstrukcí hasičské zbrojnice,
kde už máme schválenou padesátiprocentní dotaci z ministerstva vnitra,
která je určena na rekonstrukce hasičských zbrojnic. Na původní budově
bude vyměněna střešní krytina. Chci být optimista a věřím, že dobře 
dopadne i naše žádost o dotaci na výměnu střešní krytiny nad restaurací
Camelot, kam se na základě dobových snímků vrátí původní přírodní břid-
lice. 

Od loňského roku probíhají dva velké projekty podpořené z ev-
ropských fondů. Jak pokročí jejich realizace v letošním roce?
V projektu 4 města zachraňují přes hranice bylo vloni vysoutěžena do-
dávka kontejnerového auta. Vlastní auto by mělo být dodáno do polo-
viny letošního roku, čeká nás hledání dodavatele tří kontejnerů. Projekt
Paměť v krajině Trojzemí běží naplno. Byla vyhlášena výběrová řízení na
dodavatele obnovy sloupu sv. Anny samotřetí na Horní náměstí a na 
rekonstrukci kaple na Uhelné. A pomalu se na výběrové řízení chystá 
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hrádecká katolická farnost, která připravuje revitalizaci celého areálu ko-
lem kostela sv. Bartoloměje včetně zastavení křížové cesty a čtyř soch před
kostelem. Morový sloup bychom chtěli mít na náměstí do pouti, kaple na
Uhelné se začne rekonstruovat také ještě letos. Parková úprava v areálu
kostela se bude dělat rovněž letos, sochy a křížová cesta v příštím roce.

Město ale uspělo ještě s jedním tzv. malým projektem, díky kte-
rému bude přesunuta Grösselova kaple na Žitavské ulici ze sou-
kromého pozemku na městský.
Ano, Grösselův kříž bude nejen přesunut na pozemek v sousedství Koníka,
ale také bude restaurován. Dodavatele už jsme vysoutěžili a sotva to pod-
mínky venku dovolí, budou práce zahájeny. Budeme usilovat o to, aby
kaple po přestěhování neztratila nic ze své hodnoty a byla zapsána na se-
znam kulturních památek.

Zmínil jste objekt Koníka, na kterém byla předloni dokončena
1. etapa rekonstrukce. Co bude s Koníkem dál?
Říkávám, že se v záležitostech města snažím být „pozitivně lakomý“. Tedy
že na záležitosti, na které lze získat podporu, se o to alespoň pokusíme.
Koníka jsme samozřejmě mohli opravit za peníze z rozpočtu města, ale
to by byla v tomto případě škoda. V tuto chvíli připravujeme projektovou
dokumentaci a další materiály nutné k podání žádosti do českého-pol-
ského fondu malých projektů. Reálně bychom mohli získat dotaci ve výši
30 tisíc EUR, která by měla spolu se spoluúčastí města stačit na to, aby
byla rekonstrukce Koníka dokončena. Pokud budeme úspěšní, začneme
stavět také ještě letos.

Už předloni město začalo chystat podklady k tomu, aby měl sál
DK Beseda své vlastní sociální zázemí místo společného s res-
taurací. Zvláště při velkých akcích nepostačuje svojí kapacitou.
Je reálné, že se i tady podaří získat nějakou finanční podporu?
Projektovou dokumentaci na tuto akci máme připravenou. Toalety opravdu
u sálu chybí, zvláště pro ženy. Zhruba za měsíc budeme žádat minister-
stvo kultury o podporu do programu, který souvisí s tvorbou bezbarié-
rových tras. Pokud budeme úspěšní, museli bychom podle pravidel 
programu i tuto akci realizovat ještě letos.

Město má pro letošek připravený ještě jeden velký projekt. Před
lety zakoupilo objekt tzv. pekárny ve dvoře multifunkčního
centra s tím, že zde vybuduje knihovnu. Pokud uspěje se žádostí
o dotaci na rekonstrukci Schubertovy vily, bude stejně potřeba
umístění městské knihovny vyřešit.
I tady jsme se snažili získat podporu z fondu pro česko-saskou spolupráci.
Nicméně neúspěšně, žádost byla zamítnuta. Prověřil jsem, zda má smysl
o dotaci dále usilovat. Naděje sice umírá poslední, ale v tomto případě
opravdu prakticky neexistuje. Zastupitelé už v loňském roce schválili zá-
měr v takovém případě rekonstrukci knihovny realizovat za peníze města.
V současné době dokončujeme prováděcí projektovou dokumentaci a do-
kumentaci pro výběr zhotovitele, řešíme požadavky na provoz knihovny,
tak aby vznikl funkční celek s multifunkčním centrem. Na podzim bychom
rádi zahájili realizaci. Původně jsme chtěli objekt sanovat, nicméně jeho
současný stav je takový, že i po dohodě s vlastníky sousedního objektu
budeme stavět budovu novou, ale odpovídající té současné. Pohybujeme
se v památkové zóně a musíme tedy respektovat požadavky pracovníků
památkové péče. Domluveni už jsme i s archeology, kteří na této stavbě
budou muset vykonávat dohled.

Ve fázi hodnocení jsou ještě další dvě podané žádosti o dotace.
Čeho se týkají?
Jedním je projekt přístavby MŠ Liberecká pro tzv. dětskou skupinu, které
pracovně říkáme jesle. Pokud tento projekt dopadne dobře, nemusí se
naštěstí realizovat letos. Pokud dotační prostředky získáme, budeme tuto
stavbu realizovat v dalších letech. Stejně tak to bude v případě rekonstruk -
ce Schubertovy vily a její přeměny na komunitní centrum. 

Další investiční akce sice nebudou hrazeny z městských peněz,
ale obyvatele města zasáhnou hodně dočasným omezením,
která z jejich realizace plynou. Jednou z nich je kompletní re-
konstrukce ulice Oldřichovská. Už je znám harmonogram prací?
Harmonogram zatím neznáme. Jasné je, že se s touto akcí pro letošní rok
počítá, investoři mají připravené finanční prostředky. Rekonstrukce se
bude týkat celé Oldřichovské ulice od kruhového objezdu až po viadukt
a také úseku Husovy ulice od viaduktu po křižovatku s Nádražní ulicí.

Město na této akci plní úlohu koordinátora mezi jednotlivými investory.
Bude to akce komplikovaná, musíme zachovat přístup do průmyslové
zóny, ke služebně Policie ČR, náročný rok čeká obyvatele ulice.

Opravovat se ale budou i další ulice. Které to budou letos?
Jsem rád, že se nám daří postupně rekonstruovat i místní komunikace.
Jde především o to, dohodnout se s vlastníky plynárenské a vodárenské
infrastruktury, kdy si opraví svá podzemní zařízení a město potom s jejich
příspěvkem opraví povrchy komunikací. Když už investujeme do nových
povrchů, dosáhneme tím toho, že by se do sítí nemělo třeba i několik 
desítek roků zasahovat. V roce 2017 nás takto čeká ulice Zahradní od 
křižovatky s ulicí Stará až po kontejnerová hnízda. Další bude část ulice 
K Bytovkám od křižovatky s ulicí Lipová směrem na „Zdýblák“. SVS zde
bude rekonstruovat stávající vodovod a město bude dělat kanalizaci.

V minulosti město revitalizovalo několik parků a alejí. Bude se
letos jen stavět, nebo dojde i na zeleň? 
Před Vánoci nám byla schválena dotace na revitalizaci dubové aleje na
ulici Žitavská až po kruhovou křižovatku u Kristýny. Budou se dělat zdra-
votní prořezy, dva stromy jsou navrženy ke kácení. A samozřejmě bude
následovat nová výsadba. Zbývající část ke státní hranici je bohužel v ma-
jetku státu, té se revitalizace netýká. 

Žádali jsme také o dotaci na obnovu zeleně v celém areálu ZŠ T. G. Ma-
saryka. O té zatím nebylo rozhodnuto, ale věřím, že budeme úspěšní.

Stavět se bude i v dalších letech, to znamená, že je potřeba 
letos připravovat projektové dokumentace. Co tedy chystáte?
V loňském roce jsme představili studii budoucí podoby lokality starého
kina v ulici 1. máje. V současnosti se připravuje dokumentace pro stavební
povolení. Kinosál se snese, bytová část se následně bude rekonstruovat.
Už od loňského roku se projektuje zásadní rekonstrukce ulice Liberecká
včetně rekonstrukce inženýrských sítí a veřejného osvětlení. Původně jsme
počítali s realizací v roce 2018, ale vzhledem k náročnosti přípravy to bude
nejspíše až v roce 2019. Připravujeme i prodloužení chodníku až po čer-
pací stanici s přechodem na druhou stranu a pokračování až po hranici
katastru. Chodník plánujeme i podél ulice Stará, která se stala přirozenou
spojovací komunikací mezi sídlištěm a průmyslovou zónou.

Pravděpodobně už se začneme zabývat i Benarem. Ten máme celý za-
měřený a zakreslený. Ještě pře koncem roku jsme obdrželi tzv. ekologický
screening, který zjistil, co se ve kterém objektu nachází a co nás při jeho
sanování může čekat.

Bavíme se o dalších ulicích k rekonstrukci a také o vodovodu ve Václa-
vicích, kde v souvislosti s rozšiřováním dolu v Turówě může znenadání
nastat situace, že se obyvatelé ocitnou bez vody. Na Sedle se zatím oby-
vatelé k realizaci vodovodu nerozhodli, stejně tak ke kanalizaci v Nové
Loučné, kde si obyvatelé v anketě také zatím řekli ne.

V letošním roce se bude dalším krokem pokračovat v rekonstrukci rad-
nice, což pocítí všichni její návštěvníci. Proběhne rekonstrukce podkroví,
kde už kanceláře neodpovídají potřebě úřadu a kompletní rekonstrukce
elektroinstalace v celé budově.

Co chystáte v okrajových částech města?
Budeme se bavit s osadními výbory o jejich potřebách. Určitě se budou
rekonstruovat komunikace. Už teď vím, že bude potřeba opravit komu-
nikaci na Dolní Suché směrem ke staré škole. A vypadá to, že se podaří
opravit hlavní komunikaci v Oldřichově.

V minulosti město koupilo Koníka, Ruskou vilu, areál Bekonu.
Motivací zpravidla bylo jednak objekt zachránit, dále ovlivnit
co v něm bude, a také zbavit se „strašáků“ ve špatném stavu.
Chystá město nějaké další nákupy nemovitostí?
To je otázka pohledu. Pokud je otázka myšlena tak, zda město potřebuje
další objekty kupovat, tak nepotřebuje. Jednou z úloh města je i vytvá-
ření prostoru pro bydlení, ale že bychom museli kupovat každý objekt ve
městě, takovou potřebu nemáme. V případě konkrétní nabídky na koupi
nemovitostí má ale poslední slovo zastupitelstvo města, které by takovou
nabídku projednávalo.

Ještě před koncem roku se nám ale podařilo koupit zbývající pozemky
na Zlaté Výšině nalevo od hřbitova. O studii jejich zastavění se nedávno
v HRÁDECKU psalo. Město má nyní k dispozici ucelené pozemky od hřbi-
tova až po obchvat. Pozemky pro výstavbu totiž pomalu docházejí. V le-
tošním roce chceme zasíťovat lokalitu Pod Ovčím kopcem a nabídnout
tyto pozemky zájemcům o výstavbu.
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Cena tepla z H-thermy
klesla

Obyvatelé obou sídlišť, bytových domů v ulici 1. máje a také Azylu, kteří
bydlí v objektech napojených na centrální zdroj tepla, v letošním roce
mírně ušetří. Zatímco v roce 2016 byla cena tepla 465,80 Kč/GJ bez 
DPH, včetně DPH tedy 535,67 Kč, v roce 2017 klesne na 460,70 Kč/GJ 
bez DPH. Odběratelé tedy letos zaplatí za každý odebraný gigajoule
529,80 Kč.

Pro srovnání, v roce 2012 stál v Hrádku nad Nisou jeden GJ tepla 
519 Kč bez DPH (591,66 Kč vč. DPH).

Upozornûní, pfiedev‰ím
pro cyklisty

Díky brzkému stmívání v zimních měsících se častěji stává, že vyrážíme
do ulic za tmy. V zájmu vlastní bezpečnosti bychom měli být vidět. 
Realita je ale taková, že řada lidí se venku pohybuje v tmavém oblečení,
bez reflexních prvků, a spoléhá na to, že se právě jim nic stát nemůže. 

Zvláště v případě cyklistů jde o velké riziko, kterému vystavují nejen
sebe. Strážníci městské policie se proto v následujících týdnech více sou-
středí na kontroly cyklistů a splnění předepsané povinné výbavy, zvláště
pak té, která se týká viditelnosti – tedy odrazek a osvětlení v případě sní-
žené viditelnosti. 

Cyklisté, kteří „povinnou výbavu“ jízdního kola nesplní, musí počítat
s tím, že jejich počínání bude ohodnoceno blokovou pokutou.

Po několika letech se přihlásila opravdová zima, oči a objektivy fotografů
jásají. Sněhu, námrazy a pravé zimní atmosféry si v posledních letech
mnoho neužily. Kdo rád fotografuje, může se ještě dva měsíce vydávat
po drobných památkách Trojzemí, pořizovat jejich zajímavé záběry a ty
pak přihlásit do soutěže. Společnost pro kulturní krajinu vyhlásila 
v rámci projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ první fotografickou soutěž
na téma „Drobné památky v zimě“. Cílem je zachytit drobné památky
na Hrádecku, Frýdlantsku a Žitavsku v zimě pohledem turistů a veřejnosti.

Soutěž už probíhá, končit bude 31. 3. 2017. Fotografie lze do soutěže
posílat do 15. 3. 2017.

Soutěž je rozdělena do 3 kategorií dle věku soutěžících. Zvlášť budou
hodnoceny děti do 10 let, mládež (od 10 do 18 let) a zvlášť dospělí.

Úkolem soutěžících je libovolně vyfotografovat drobnou památku 
v Trojzemí a zaslat ji na emailovou adresu pametvtrojzemi@gmail.com
společně s doplňujícími informacemi: názvem fotky, názvem památky,
soutěžní kategorií, jménem autora a kontaktem. Do předmětu emailu
soutěžící uvede Fotografická soutěž – Drobné památky v zimě. Fotogra-
fie zařazené do soutěže budou průběžně zveřejňovány na internetových
stránkách projektu www.kulturnikrajina.com v sekci Projekt – Aktuality.

Drobnou památkou se rozumí např. kapličky a kaple, sochařské ob-
jekty, sloupy, kříže, boží muka, studánky, zvoničky, památníky, pomníky,
náhrobní kameny, hraniční kameny aj. Pro inspiraci je na internetových
stránkách www.kulturnikrajina.com, sekce Projekt – Aktivity, zveřejněn
seznam drobných památek v Trojzemí, ze kterého mohou soutěžící čer-
pat informace o vybraných drobných památkách.

Soutěže se může zúčastnit každý, není potřeba vlastnit profesionální
fotoaparát. Nicméně snímek by měl splňovat alespoň minimální tech-
nické podmínky. Zaslané snímky by měly být ve formátu jpg, minimální
rozlišení delší strany fotografie 2 000 px, maximální velikost zasílaného
souboru do 5 MB. Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně 
10 fotografií.

Autor zasláním fotografie souhlasí s podmínkami soutěže, které jsou
spolu s dalšími informacemi uvedené na internetových stránkách
www.kulturnikrajina.com. 

Fotografie budou hodnoceny nezávislou porotou. Výherní fotografie
bude vyhlášena v každé kategorii do 31. 3. 2017 a její autor bude od-
měněn drobnou cenou.

Fotografická soutěž „Drobné památky v zimě“ je jednou z aktivit 
projektu „Paměť v krajině Trojzemí“. V rámci tohoto projektu budou 
postupně drobné památky zmapovány a popsány. Informace budou 
využity při tvorbě tras s vědomostními kvízy pro pěší a cyklisty, ale také
pro odbornou veřejnost. Výsledky budou publikovány na internetu, bu-
dou vydány ale i tištěné informační materiály. 

Dalšími aktivitami projektu „Paměť v krajině Trojzemí“ jsou například
rekonstrukce kamenného sloupu se sousoším sv. Anny Samotřetí na Hor-
ním náměstí v Hrádku nad Nisou nebo obnova a rekonstrukce kapličky
Panny Marie Pomocné na Uhelné. Pro obě zakázky už město hledá do-
davatele ve výběrovém řízení.

Projekt „Paměť v krajině Trojzemí“ je financován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj (85 %) v rámci Programu spolupráce na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko 2014–2020, ze státního rozpočtu ČR (5 %) a soukromých zdrojů
(10 %).

Zimní fotografická soutûÏ

Poplatky za inzerci v mûsíãníku

HRÁDECKO
formát cena
9 x 2,5 cm (na ‰ífiku) 121 Kã
9 x 5 cm (na ‰ífiku) 363 Kã
A6 (ãtvrtstránkov˘, na v˘‰ku) 605 Kã
A5 (pÛlstránkov˘, na ‰ífiku) 1 210 Kã
A4 (celostránkov˘, na v˘‰ku) 2 420 Kã
reklamní reportáÏ cena dohodou
ceny jsou uvedeny vãetnû DPH
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V zimních měsících, víc než kdy jindy, potřebují volně žijící zvířata naši
pomoc. Musí čelit nízkým teplotám, nedostatku potravy a často také ne-
snadnému hledání nezamrzlého zdroje vody. Víme ale, jak jim správně
pomáhat? 

Ptačí krmítka
Nejvhodnější potravou do ptačích krmítek jsou podle odborníků jedno-
značně semínka slunečnice. Kromě ní můžete nasypat ještě semena
máku, řepky, prosa, lnu, pšenice nebo rozdrcené ovesné vločky. Pokud
nějaká z krmítka vypadnou, vůbec to nevadí. Někteří ptáčci sbírají se-
mena dokonce raději ze země, než z krmítka. Strakapoudům a brhlíkům
chutnají také drcené vlašské ořechy. Kosi, drozdi nebo kvíčaly se zase 
s chutí pustí do jeřabin a jablek. Ty můžete zavěsit na větve před okno
nebo kolem krmítka. Stejně jako tukové a lojové koule. Na nich si rádi
pochutnají a pohoupají se sýkorky, brhlíci a strakapoudi. 

Nezapomeňte na vodu! Ta je zvlášť v období mrazů velmi důležitá. 
V obchodě můžeme zakoupit speciální pítko, stejně dobře ale poslouží 
i mistička s teplou vodou. Nemusíme ji měnit 5x denně, stačí ji plnit 
v pravidelnou dobu, na kterou si ptáci zvyknou přilétat.

Vodní ptactvo
V době silných mrazů má přikrmování svoje opodstatnění a jedná se 
o záslužnou činnost. Za mírnějšího počasí však působí negativně. Při-
krmování labutí i kachen do pozdního jara je dokonce krajně nevhodné.
Labutě tak ztrácejí potřebu živit se přirozenou cestou vlastními silami.
Nejčastěji chodíme k řekám a rybníkům s pečivem. To má ale význam
spíše energetický, výživou pro ptáky není. Mělo by být nakrájené nebo
nalámané na malé kousky o velikosti tak jednoho centimetru. Co je však
nejdůležitější – nesmí být zkažené, žluklé, plesnivé, slané či kořeněné,
ale ani čerstvé. Výživnější a přijatelnější potravou pro labutě jsou obil-
niny (pšenice, ječmen, žito, oves). Dále kukuřice, ovesné či pšeničné

vločky. Obilí je vhodné dávat labutím za silných mrazů (– 12 °C a niž-
ších), kdy je už podávání pečiva nevhodné. Zmrzlé pečivo vyvolává 
u labutí totiž střevní katary a mohou si poranit jícen. 

Veverky
Na rozdíl od jiných hlodavců jsou veverky čilé i v zimě. A energie potře-
bují opravdu hodně, první mladé mívají totiž už v březnu. Veverkám
můžete pořídit speciální krmítko ze dřeva a plexiskla s odklápěcím 
víkem. Bystrá veverka rychle přijde na to, jak se ke schovaným oříškům
dostat. Nikdo jiný se však do její „spíže“ nedostane. Nejlepší je dát první
oříšky do krmítka ve slupce. Pokud si pro ně veverka začne pravidelně
chodit, můžete je dávat do krmítka už vyloupané a ušetřit jí práci. Kromě
lískových a vlašských oříšků mají veverky rády i semena slunečnice, 
jablka nebo hrušky.

Zvířata v lese
O srnky, divoká prasata nebo zajíce se starají myslivečtí hospodáři. 
Zvířata jsou na výživu choulostivá, a kdyby jim dal každý něco jiného,
mohou si poškodit trávicí trakt. V důsledku toho budou zesláblá a pod-
vyživená, a když bude velká zima, mohou uhynout. Pokud jim chcete
pomoci, je ideální zkontaktovat místní myslivce a zjistit, kam a co je 
nejlepší přinést. Srnky mají nejraději seno a větvičky, kaštany nejvíce
chutnají divokým prasatům. Lesní zvířata uvítají ale i jablka, hrušky,
mrkev, brambory, řepu i pečivo. 

Zdroj: Český svaz ochránců přírody, ekolist.cz

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

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

70 let Eva Kličková, Naděžda Taxová
82 let Libuše Halamová
83 let Drahomíra Váňová
85 let Josef Echtner, Vítězslav Žák
89 let Josef Ručka
91 let Irenka Špalková, Marie Portová

Monika Korbelářová, matrikářka

Zdravé zimní krmení
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Pozvánka k sousedÛm
I v novém roce vám budeme v HRÁDECKU přinášet přehled akcí, které
můžete navštívit v našem bližším i vzdálenějším okolí. V lednu se rozjíždí
plesová sezóna, na své si proto přijdou především milovníci tanečního
veselí. Ale i těm, kteří tanci neholdují, mají kulturní stánky co nabídnout.
Tak si dobře vyberte a hlavně se dobře bavte! 

20. leden – Masopustní bál Radia Contact – Lidové sady Liberec
Tradiční masopustní veselice se zabijačkovými hody. Hraje Big´O´Band.
Soutěže o ceny, maškarní…

20. leden – Fernando Saunders – Bedna klub Liberec
Americký zpěvák, skladatel a fenomenální virtuózní hráč na basovou 
kytaru a producent patřící mezi světovou muzikantkou elitu. Proslavil se
hlavně jako člen doprovodné skupiny Lou Reeda, kterého 13 let dopro-
vázel na turné jako basista a vokalista. 

20. leden – Jan Spálený a ASPM – Rampa klub Jablonec n. N.
Muzika na pomezí blues a jazzu. 

21. leden – Ringo ever Rembrandt never – Muzeum V Lukách
Mimoň
Vernisáž výstavy obrazů Františka Ringo Čecha za účasti autora. Výstava
bude k vidění až do 26. února. 

29. leden – Elijah Ford & The Bloom – Klub Bedna Liberec
Skvělý rockový zpěvák a kytarista na Evropském turné zastaví i v Liberci…

31. leden – Ondřej Havelka a Melody Makers – Městské divadlo
Jablonec
Nová swingová šou Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers s názvem
„Bude to jinak!“

Věra Baumgartnerová

Tip na v˘let
Na dnešní výlet pojedeme trochu dál než obvykle, ale určitě nebudete
litovat. Vypravíme se na Semilsko, kde najdeme jediné zpřístupněné 
jeskyně v severních Čechách. A že je zima? To vůbec nevadí, protože te-
plota uvnitř se po celý rok nemění a pohybuje se kolem 7 stupňů Celsia.

Bozkovské jeskyně
Bozkovské dolomitové jeskyně jsou jako jediné v severních Čechách 
tvořené vápnitým dolomitem. Nachází se zhruba 1 km od obce Bozkov
u Semil a od roku 1999 patří mezi národní památky. Jeskynní komplex 
je opravdu výjimečný, bohatě zdobený krápníky. Největším lákadlem
jsou ale zdejší tzv. Labutí jezírka, jimž kraluje největší podzemní jezero 
v Čechách – Jezerní dóm. Prohlídka jeskyní není nijak fyzicky náročná, 
a proto ji bez problémů zvládnou i menší děti. Celková délka návštěv-
ního okruhu je přibližně 350 metrů a uvidíte na něm všechna atraktivní
místa jeskyní. Jako první navštívíte Novou jeskyni, jejíž stěny jsou zdo-
bené tenkými krápníky vyrůstajícími z mramorovaných stěn. Poté pro-
jdete Půlnoční jeskyní a jeskyní Za prahem. Chodbou se dostanete do
Loupežnické jeskyně s množstvím nejrůznějších krápníků. Spojovacím
tunelem, který působí trochu strašidelně, dojdete až do Staré jeskyně,
kudy se sem prokutali první objevitelé. Dále projdete kolem Bludiště až
do Listopadové jeskyně s úchvatnou krápníkovou výzdobou, jak na
zemi, tak i na stropě. Poté se vydáte k Jezernímu dómu, na jehož hladině
se zrcadlí krásy celé jeskyně. Jde o skutečně velkolepou podívanou. Dal-
ších 700 m chodeb je zatím veřejnosti nepřístupných. Bozkovské jeskyně
můžete navštívit celoročně. Pokud rádi cestujete i v zimě, bude to určitě
skvělý cíl. 

Zdroj: www.bozkovske-jeskyne.cz
Věra Baumgartnerová

Provozní doba
listopad–březen od soboty do pondělí zavřeno, v úterý–pátek
8.00–15.00
duben, květen, červen denně 8.00–16.00
červenec–srpen v pondělí zavřeno, v ostatních dnech 9.00–17.00
září, říjen v pondělí 9.00–15.00, v ostatních dnech 8.00–16.00

Vstupné
Plné: 100 Kč
Senioři 65+: 80 Kč
Zlevněné: 50 Kč
Děti do 6 let zdarma.

Z důvodu velkého zájmu návštěvníků v červenci a srpnu doporučujeme
zajistit si rezervaci telefonicky předem na telefonním čísle 481 682 167. 

Kudy do Bozkova
Nejsnadnější příjezdová cesta do Bozkova je automobilem. Po E65 doje-
dete až do Železného Brodu, kde odbočíte východně, ve směru na
Vrchlabí. Jeskyně se nachází na okraji obce, kam vás navedou ukazatele.
Automobil zaparkujete na vyhrazeném parkovišti. Desetiminutovou pro-
cházkou se dostanete až ke vstupu do jeskyní v nedalekém lesíku.

Bozkovské jeskyně
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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 znalost německého jazyka. 

VV  ppřřííppaadděě  zzáájjmmuu  nnááss  kkoonnttaakkttuujjttee  
nnaa  tteelleeffoonnnníímm  ččííssllee

773333  662288  332211
nneebboo  ee--mmaaiilluu::  zzddeenneekk@@77ssttaattiioonn..eeuu

âerpací stanice 7 Station 

v Hrádku nad Nisou hledá

do svého kolektivu 

pracovníka na pozici 
venkovní obsluhy ČS 

Požadujeme spolehlivost, 
zodpovědnost a komunikativní znalost

německého jazyka.

VV  ppřřííppaadděě  zzáájjmmuu  nnááss  kkoonnttaakkttuujjttee  
nnaa  tteelleeffoonnnníímm  ččííssllee  

773333  662288  332211
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Závěrem roku se v Hrádku nad Nisou konají dvě akce, které mají několik
desetiletí dlouhou tradici. Rybova Česká mše vánoční měla v kostele 
sv. Bartoloměje už 34. reprízu, Silvestrovský běh na Kristýně se konal 
dokonce po šestatřicáté. Pravda, u běhu došlo v roce 2011 k jednole-
tému přerušení, než se jej ujali noví pořadatelé. 

Bez Rybovy vánoční mše si hodně obyvatel města nedokáže vánoční
svátky představit. Radostná hudba v prostředí krásného barokního kos-
tela sv. Bartoloměje přiláká vždy i mnoho lidí z okolí. Provedení Rybovy
mše se opět ujal sbormistr hrádeckého chrámového sboru Rolf Bartosch.
Ani jména sólistů se už několik let nemění: Dagmar Čemusová, Jaroslav
Smola, Adéla Velová a sólista Opery Národního divadla Luděk Vele, který
do Hrádku přijede zazpívat vždy, když zrovna nemá pracovní povinnosti
jinde. Členové hrádeckého chrámového sboru i členové libereckých
sborů, stejně jako hudebníci z orchestru, přijíždějí do Hrádku nad Nisou
předávat radost v době, kdy někteří chtějí trávit svůj čas v klidu domova
s rodinou. Za to všem účinkujícím patří velké poděkování.

Na startu Silvestrovského běhu na Kristýně se scházejí závodníci zvyklí
stát na stupních vítězů s těmi, kteří s během třeba teprve začínají a vy-
běhnutí na silvestra berou jako výzvu. Letos se jich za slunečného počasí
sešlo na Kristýně téměř sto. Děti se utkávají na tratích od 50 do 400 me-
trů. Dorostenci a dospělí mají na výběr: okolo Kristýny a po cyklostezce 

k Trojmezí běží jedno nebo dvě kola, 4 nebo 8 km. Absolutní vítězství na
delší trati letos patřilo Vojtěchu Galáčovi z AC Slovan Liberec. Hned za 
ním doběhli domácí závodníci z Multisport Teamu Pavel Jindra a Miro-
slav Daňko. Nejrychlejší z žen byla Jana Gittlerová z Frýdlantu. Na 4 km
trati vyhrál David Zeman ze Superior Cyklofit Cycling Teamu a Anna
Slancová z AC Slovan Liberec.

Poslední dny roku v Hrádku nad Nisou
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Nejhezãí vánoãní strom
severních âech je ten

hrádeck˘
Samozřejmě, že správní patrioti jsou přesvědčení o tom, že právě jejich
vánoční strom je ten nejhezčí. Ale ten hrádecký to má pro rok 2016 
potvrzené i anketou, kterou pořádal Severočeský deník. Nejdříve vyhrál
hlasování v libereckém regionu. Pak následovalo druhé kolo, kde vá-
noční strom z Hrádku získal více hlasů než stromy z Ústí nad Labem, 
Teplic, Kamenického Šenova a dalších měst. V hlasování na internetu 
sebral více než třetinu všech hlasů!

Poděkování patří všem, kteří hrádecký strom v anketě podpořili a také
autorce snímku, použitého v anketě Petře Bosákové.


