
Proti holubÛm vzlétávají dravci
Stovky holubů, posedávajících po střechách v centru města, jsou vážným problémem. Nebezpečí
šíření nemocí, stejně jako ničení fasád a střech, je všeobecně známé. V okolí radnice navíc bývá přes
pravidelný úklid dost neestetická vrstva trusu na dlažbě. Město tedy letos podruhé vyrazilo do boje
s holuby, tentokrát ale zvolilo jinou metodu.

První pokusy zbavit se holubů ve městě byly učiněny už v loňském roce. „Spolupracovali jsme s de-
ratizační firmou, která holuby lákala do klecí rozmístěných po střechách domů v centru. Holubi byli
nejdříve zvykáni na to, že v klecích najdou potravu a následně byl vstup do klece „zjednosměrněn“,
holub tedy z klece nemohl ven. Efekt tento způsob boje proti holubům měl, hejno se zmenšilo asi na
jednu třetinu. Bylo to znát i na menším znečištění okolí radnice,“ říká místostarosta města Pavel Farský.

Problém je v tom, že reprodukční možnosti holubů jsou velké. Holubi se s početními ztrátami
vyrovnají tak, že mají více potomků a záhy svou populaci doplní na původní hodnoty. Početní stavy
jsou doháněny i jinými menšími hejny, která snadno a rychle chybějící holuby nahradí.

Letošní zima odchytu s využitím klecí přála, protože tím, že byla mrazivější, holubi neměli dostatečný
přísun potravy. Za měsíc takto bylo odloveno 140 jedinců. „Právě proto, aby se ale neopakovala situace
z loňska, hledali jsme ještě další způsoby, jak tuto metodu podpořit. Výsledkem byla dohoda s panem
Alexandrem Vrágou, který provádí odchyt holubů, likvidaci hnízd a v místech, kde holubi nejvíce vadí,
se pravidelně objevuje s dravci,“ říká místostarosta Pavel Farský. Musíme si uvědomit, že je to dlouho-
dobý boj, je potřeba vytvořit takové prostředí, aby holubi v centru města nechtěli být. Smlouvu zatím
město uzavřelo na jeden rok s tím, že v případě, že se osvědčí, bude prodlužována. „Velkou starost
máme o ZŠ Lidická, kde se holubi naučili sedávat na parapetech. Ve chvíli, kdy se začne větrat, půjde
prach z trusu přímo do tříd. Obzvláště tady bude tedy postup razantní,“ dodává Pavel Farský.

Jak to vlastně funguje? „Z 90 % je naše metoda založena na létání s dravci. Holubi si jejich přítom-
nost uvědomují, a protože jsou to jejich predátoři, tak je taková situace stresuje. Používám sokoly,
jestřáby a někdy káně Harrisovo, což je dravec původem z Ameriky. Tím, že se dravci ve městě pravi-
delně objevují, získávají holubi pocit, že zde někde hnízdí. Občas dravci i nějakého holuba uloví, ale
to není primární cíl. Tím je stres následovaný vymístěním holubů. Je to záležitost na dlouhé měsíce,
která má ale výhodu v tom, že holubi přestanou vyvádět mladé,“ vysvětluje postup Alexander Vrága.

Pokračování na straně 3

V březnovém čísle:
— Rekonstrukce ulic
— Nový územní plán města
— Cvičení Lída
— Město ovládl Masopust
— Rozhovor s J. Podzimkem

Příloha: Toulání časem…
Žitavská Střelnice

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 dubnového čísla je 25. 3. 2017.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 4. 2017.
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Pozvánka
za kulturou

Divadelní představení Otevřené man-
želství s Janou Krausovou a Karlem
Rodenem v hlavních rolích je prakticky
vyprodané. Letošní jaro ale výjimečně
přivádí do města ještě jednu divadelní
inscenaci: už teď se můžete těšit na
Moji hru, ve které se v Hrádku poprvé
představí Jiří Bartoška se Zuzanou
Bydžovskou v hlavních rolích. Termín
představení je naplánován na 12. 5.,
předprodej vstupenek ale začne už ve
středu 29. března v 8.30 v informač-
ním centru a na evstupence.

Počtvrté vás zveme také na koncert
v kostele sv. Bartoloměje. Po Báře Basi-
kové, která letos do Hrádku přijede
znovu, tentokrát se skupinou Stromboli
v rámci Hrádeckého rockového léta,
Jaroslavu Svěceném a Pavlu Šporclovi,
opět změníme žánr a přivítáme českou
legendu, skupinu Spirituál kvintet,
která své publikum hýčká už neuvěřitel-
ných 57 let. Letošní rok je pro ni přesto
v jistém smyslu jubilejní: zakladatel sku-
piny Jiří Tichota slaví své osmdesátiny.
Předprodej vstupenek na koncert
Spirituál kvintetu bude zahájen také
ve středu, ale o týden později, tedy
5. dubna v 8.30, rovněž v informačním
centru i na evstupence.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
44..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
4. schůze rady města v roce 2017, konaná dne 8. února, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila smlouvu o poskytování poradenských služeb ve věci větr-

ných elektráren se společností RESEC, s. r. o. 
— schválila podání žádosti o přidání nových obchodních míst na pře-

nosný platební terminál pro městskou policii se společností Česká
spořitelna, a. s. 

— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Českému kynologic-
kému svazu ZKO Liberec–Pavlovice ve výši 15 000 Kč na organizační
zajištění XIX. ročníku kynologické soutěže „O pohár Kristýny“ 

— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města GYPSY LEGEND, z. s.,
ve výši 35 000 Kč na obnovu ozvučovací techniky pro pořádání kul-
turních akcí na území města. 

55..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
5. schůze rady města v roce 2017, konaná dne 8. března, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila smlouvu o poskytování daňového poradenství a zpracování

přiznání k dani z příjmu za rok 2016 se společností KODAP, s. r. o., 
v maximální výši do 40 000 Kč bez DPH 

— schválila projektový záměr a podání žádosti o poskytnutí dotace 
z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok 2017 v oblasti podpory
č. 1 – Požární ochrana, program č. 1.1 – Podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje, Obnova osobních ochranných pro-
střed ků požární ochrany, zásahová přilba, kompletní zásahový oděv
s reflexními potisky o celkových nákladech 239 080 Kč, dotací 
100 000 Kč (41,83 %) a spolufinancováním 139 080 Kč (58,17 %)

— schválila podanou žádost na projekt Mládež bez hranic v akci do
Fondu malých projektů v rámci programu přeshraniční spolupráce
2014–2020 mezi svobodným státem Sasko a Českou republikou o cel-
kových nákladech 7 787,5 EUR (město Hrádek nad Nisou je projek-
tovým partnerem bez finanční účasti)

— schválila podané žádosti na projektové záměry města Hrádek nad 
Nisou pod názvy „Oprava hřbitovní zdi ve Václavicích“ a „Oprava
hřbitovní zdi na Dolní Suché“ do dotačního programu ministerstva
Údržba a obnovu kulturních a venkovských prvků, podprogram
Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Michalu Honkovi ve výši
15 000 Kč na organizační zajištění tradiční kulturní akce Rockmoto
vejkend, která se bude konat v termínu 26.–28. 5. 2017 

— schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
v režimu uzavřené výzvy na akci Oprava střechy objektu hasičské
zbrojnice, Sokolská ulice 454 

— schválila výběr dodavatele pouličních hodin, a to firmu Spel Praha,
za cenu 215 380 Kč včetně DPH

— schválila vítězného uchazeče (dodavatele) veřejné zakázky Oprava
střechy objektu č. p. 124 „Camelot“, resp. schválila nejvhodnější na-
bídku uchazeče Aron house, s. r. o., Praha–Žižkov, za celkovou cenu
2 475 791,25 Kč vč. DPH (2 046 108,47 Kč bez DPH) 

— rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise a zadávacími
podmínkami o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu Obnova a rekonstrukce kapličky v Uhelné 

— vzala na vědomí cenovou nabídku Mgr. Miroslava Nového na zpra-
cování Stavebně historického průzkumu (SHP) pro objekt č. p. 67
(Azyl), bytový dům ve vlastnictví města, prohlášenou kulturní 
památku, ve výši 48 700 Kč 

— souhlasila s účastí na akci Hodina Země 2017 formou vypnutí veřej -
ného osvětlení v termínu 25. 3. 2017 v době od 20.30 do 21.30 hodin

— schválila uzavření smlouvy o výpůjčce, kterou organizační složka
města – hasiči získá k užívání externí defibrilátor BeneHeart D1 s pří-
slušenstvím (baterie, defibrilační elektrody, brašna pro defibrilátor)
na dobu určitou do 6. 3. 2018 s vypůjčitelem Zdravotnickou zá-
chrannou službou Libereckého kraje

22..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
2. mimořádná schůze rady města v roce 2017, konaná dne 15. února,
se zabývala těmito záležitostmi:

— schválila vypsání podlimitní veřejné zakázky v nadlimitním režimu 
v otevřeném řízení na akci s názvem „4 města zachraňují přes hrani -
ce – hasicí kontejner“ 

— vzala na vědomí podanou nabídku a schválila přidělení zakázky na
likvidaci zdivočelých domácích holubů panu Alexandru Vrágovi za
cenu 6 000 Kč bez DPH / měsíc

— vzala na vědomí doporučení C. R. R. kontrolního orgánu poskytova-
tele dotací a realizovat doplňující nové hodnocení zakázky na Ob-
novu a rekonstrukci kapličky v Uhelné, připravované v rámci projektu
Paměť v krajině Trojzemí

— schválila Výroční zprávu za rok 2016 města Hrádek nad Nisou o čin-
nosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací podle zá-
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
11..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
1. zasedání zastupitelstva města v roce 2017, konané dne 25. ledna, se
zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo smlouvu o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji 

z rozpočtu města Hrádek nad Nisou na stavební akci „Silnice III/27110
Oldřichov na Hranicích – nezpůsobilé výdaje“ 

— schválilo změnu rozpočtu města 2017 č. 1 ve výši 44 210 858,76 Kč.
Rozpočet města po 1. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový
objem příjmů částkou 124 736 721 Kč, celkový objem výdajů částkou
243 105 168,76 Kč a salda ve výši 118 368 447,76 Kč ve třídě finan-
cování

— schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města Římskokatolické 
farnosti Hrádek nad Nisou ve výši 327 000 Kč na rekonstrukci parku
kolem kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou a restaurátorské
práce.

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

Nalezené vûci
Správní a sociální odbor Městského úřadu Hrádek nad Nisou eviduje
v období od 1. 1. 2017 do 6. 3. níže uvedené nalezené věci:

ddaattuumm  nnáálleezzuu ppooppiiss  nnáálleezzuu
06. 01. 2017 Klíč od vozidla zn. VW s dálkovým ovládáním
19. 01. 2017 Klíče – 2ks s karabinkou
26. 01. 2017 Plastový snowboard – dětský, žlutočerný
16. 02. 2017 Přívěsek kozoroh, zlatý
22. 02. 2017 Svazek klíčů – 5ks + 2ks malé +přívěšky Pikachu,

Italy, Venezia
23. 02. 2017 Dámská kabelka
28. 02. 2017 Stříbrná náušnice – kruh – 1ks

O uvedené věci je možno se přihlásit nejpozději do tří let od odevz-
dání nálezu na správním a sociálním odboru, v přízemí budovy Měst-
ského úřadu Hrádek nad Nisou. 

Kompletní seznam nalezených věcí od 1. 3. 2014 naleznete na webo-
vých stránkách města Hrádek nad Nisou.
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Rekonstrukce ulice 
Oldfiichovská 

Největší rekonstrukcí letos projde ulice Oldřichovská. Náročná investiční
akce se rozeběhne pravděpodobně už v dubnu. V tuto chvíli je vysoutě-
žen dodavatel rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Zakázku získala 
společnost Syner VHS Vysočina. Termín dokončení rekonstrukcí inženýr-
ských sítí je striktně stanoven na konec srpna, protože bude bezpro-
středně navazovat rekonstrukce povrchů v úseku od křižovatky Husovy
ulice s Nádražní po viadukt i v celé délce Oldřichovské ulice.

Dodavatel nových povrchů zatím není znám. Jisté je, že v „horní“
části ulice se bude dělat jen nový povrch, protože zde podkladní vrstvy
vozovky jsou. Zhruba od úrovně řadových domků se ale bude dělat 
vozovka včetně podkladních vrstev. Investorem rekonstrukce sítí bude
SVS, povrchy budou v režii Libereckého kraje.

„Až bude znám dodavatel povrchů, proběhne schůzka s obyvateli 
a představiteli firem v průmyslové zóně, protože musí být zachován 
příjezd do průmyslové zóny a také dodávka pitné vody bez větších 
výpadků,“ říká starosta města Josef Horinka. Zatím se neví, kde přesně
rekonstrukce začne, ale pravděpodobně to bude od viaduktu směrem ke
kruhovému objezdu a následně úsek v Husově ulici. 

Rozhodnuto bylo také o tom, že boční uličky se budou rekonstruovat
až v roce 2018, protože i tak bude rekonstrukce Oldřichovské ulice 
náročná pro dodavatele staveb i obyvatele této lokality. V postranních
uličkách, které jsou na rozdíl od Oldřichovské ulice v majetku města,
bude investorem rekonstrukce stávajících sítí Severočeská vodárenská
společnost. V poslední z uliček, kde dosud kanalizace není vybudována,
bude investorem město s příspěvkem SVS. Stejně tak budou financovány
i nové povrchy v postranních uličkách.

Pfiipravuje se vylep‰ení 
zázemí DK Beseda

Hned dva projekty, které zlepší zázemí pro hosty DK Beseda ale i jeho
technické vybavení, chystá v současnosti město Hrádek nad Nisou.
„Chceme, aby návštěvníci akcí nemuseli stát ve frontách na toalety, které
jsou nyní součástí restaurace a nevyhovují ani svou kapacitou. Máme
připravený projekt vybudování přístavby ve dvoře DK Beseda, ve které
vznikne mimo jiné i sociální zázemí,“ říká starosta města Josef Horinka.
Město plánuje na spolufinancování využít Národního rozvojového 
progra mu mobility pro všechny, který spravuje Ministerstvo kultury.
Součástí projektu je i odstranění bariér uvnitř sálu, tedy odstranění
prahů, montáž samootevíracích dveří nebo úprava šatny.

„Město má zpracovaný vlastní program mobility, který říká, kudy 
vedou trasy pro imobilní spoluobčany. Na těchto trasách je možné pro
jejich zlepšování čerpat finanční podporu. V minulosti tomu tak bylo
třeba u chodníku v ulici Generála Svobody, výtahu na radnici nebo vý-
tahu v domě s pečovatelskou službou na Žitavské ulici. Peníze se nemusí
čerpat jen na komunikace, ale i na další prvky, které imobilním spolu-
občanům usnadní pohyb ve městě. Příkladem může být realizace toalet,
kde se město rozhodlo této možnosti využít,“ říká starosta města.

V rámci tohoto projektu se počítá i s výměnou plynového kotle a insta-
lací vzduchotechniky, která nyní v sále chybí. Kouření sice bude od konce
května omezeno zákonem, přesto přispěje zvláště u delších akcí vzdu-
chotechnika k lepší pohodě v sále.

Zároveň se chystá také rekonstrukce elektroinstalace. V minulosti se
do kulturního domu příliš neinvestovalo. Rozvody elektřiny neodpovídají
dnešním požadavkům, takže limitují i pořádání kulturních akcí. Součástí
rekonstrukce elektroinstalace bude i modernizace osvětlení a ozvučení
jeviště a jeho ovládání.

Konec v˘mluv
K práci městské policie patří také nepopulární vybírání pokut za spá-
chané přestupky. Řada provinilců zkoušela svůj postih oddálit výmlu-
vou, že nemá u sebe hotovost, jen platební kartu. Výmluvám je ale 
konec, na konci února strážníci dostali přenosný platební terminál. 
Hříšníkům tedy bude vyhověno, pokud budou pokutováni za spáchání
přestupku, mohou platit bezhotovostně.

Rekonstrukce 
v ulici Zahradní

S přicházejícím jarem začala první z letošních připravovaných rekon-
strukcí ulic. V Zahradní ulici nastoupily bagry už na konci února. Probíhá
zde souběžná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v režii Severočeské
vodárenské společnosti. Vodovod je už léta ve špatném technickém
stavu, nejstarší části jsou z roku 1975 a jsou hodně poruchové. Kanali-
zace je ještě starší, nejstarší betonové potrubí je z roku 1907. Není se tedy
co divit, že stoka je staticky narušená a popraskaná. Podle harmono-
gramu mají být práce v Zahradní ulici dokončeny do 22. července.

V ulici Zahradní se zároveň řeší i rekonstrukce plynovodu v režii 
Innogy CZ (bývalé RWE). Součástí prací bude i nový povrch komunikace
včetně vjezdů a krajnic.

Proti holubÛm vzlétávají
dravci

Dokončení ze strany 1
I pan Vrága používá odchytových klecí. Obě metody se vzájemně do-
plňují, jelikož to, že se některý z holubů nevrátí, protože uvízne v kleci,
si zbytek hejna dává do souvislosti s přítomností dravců.

Nikdo nedokáže přesně odpovědět na otázku, co holuby do centra
Hrádku láká. Proto také asi nikdy nenastane situace, že by tu holubi vů-
bec nebyli. Jejich stavy se ale dají radikálně snížit. „Pak můžeme mluvit
o udržovací fázi, která už je méně intenzívní. Stačí se čas od času objevit
s dravcem, aby holubi měli dojem jejich stálé přítomnosti,“ dodává 
Alexander Vrága. V současnosti můžete pana Vrágu s dravci ve městě 
vidět minimálně jednou denně.

Velmi důležité je, aby se do boje s holuby zapojili i obyvatelé města.
„Abychom byli úspěšní, musíme zjistit, kam ve městě se holubi uchylují
na noc. Hlavní hejno, které na náměstí posedává, je totiž poskládané 
z několika dalších menších hejn, která hnízdí na několika místech po
Hrádku. Po ránu se pak slétávají do centra. Proto uvítáme nahlášení
míst, kde holubi hnízdí. A samozřejmě bychom potom potřebovali umo-
žnit přístup k hnízdům,“ říká Alexander Vrága.

Útlocitným povahám je možná holubů líto. I proto město nepřistou-
pilo například k odstřelu, ale zvolilo přirozenou metodu. Faktem je, že
jedinci, kteří na střechách posedávají, jsou zdivočelou formou holuba
domácího, která se zcela vymkla kontrole. Problém je hlavně v tom, že
tito holubi jsou prolezlí parazity a sami jsou vůči nim poměrně imunní.
Jsou tedy šiřiteli různých bakteriálních nemocí a viróz, aniž by tyto 
nemoci nějak zásadně zmenšovaly hejna. Malér může nastat hlavně 
u malých dětí, nebez pečím jsou ale i pro domácí chovy. Nehledě na již
zmíněných trus, který je agresívní chemickou látkou.
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Město Hrádek nad Nisou připravuje nový územní plán, jeden ze zásad-
ních dokumentů města, které mohou ovlivnit jeho rozvoj na desítky let
dopředu. K čemu vlastně územní plán slouží, jak se zpracovává a jak 
jej mohou ovlivnit obyvatelé, v rozhovoru prozradil vedoucí stavebního
odboru městského úřadu Milan Rada. 

Co to je vlastně územní plán?
Je to základní dokument města, který umožňuje, aby se město harmo-
nicky rozvíjelo a aby byly vyřešeny všechny vztahy mezi jednotlivými uži-
vateli území. V podstatě je to mapa, která znázorňuje, k čemu jsou dané
pozemky vhodné, jak je možné je využít. Zároveň územní plán obsahuje
obsáhlou část textovou, která popisuje právní vztahy a řeší jednotlivé 
možnosti využití plochy v územním plánu. Je v ní přesně popsáno, jaké
stavby lze v dané lokalitě povolovat. Jaké prioritně, jaké podmíněně a jaké
podmínky musí stavby splňovat k tomu, aby tam mohly být umístěny.

S jakou perspektivou se plánuje? Jak dlouho územní plán platí?
Počítá se s asi dvaceti až třiceti roky. Platnost ale není běžně časově ome-
zena. Hrádek nad Nisou územní plán má, ale připravuje nový. Je to nutné
vzhledem k naplnění legislativy. V roce 2007 vznikl nový stavební zákon,
který v souvislosti se sladěním legislativy v Evropské unii stanovil, že do
pěti let od nabytí účinnosti tohoto zákona musí mít obce nový územní
plán v souladu s dikcí tohoto zákona. Protože ale není dostatek kvalifiko-
vaných odborníků, kteří mohou územní plány vytvářet, termín se stále
posouvá. Problém je v tom, že obec, která územní plán nemá, nemůže
žádat o dotace. To vedení obcí nutí k pořizování nových územních plánů.

Stávající územní plán doznal celkem 18 změn, resp. 18. změna
se zpracovává. K čemu tedy územní plán je, když se dá změnit?
Jak moc je složité dosáhnout změny již schváleného územního
plánu?
Je potřeba zdůraznit, že na změnu územního plánu není právní nárok.
Druhá věc je, že se zpracovává na základě demografického rozboru oby-
vatelstva pro budoucí období. Obec musí nabídnout bydlení, obživu,
sport, rekreaci. Hrádek má nyní okolo 7,5 tisíce obyvatel, plánuje se řek-
něme na 10 tisíc. Tím je určena potřeba ploch pro bydlení, pro výrobu 
a další funkce, které musí město plnit. Může se ale stát, že je v některých
lokalitách nutné přistoupit ke změně, která je ale poměrně časově 
náročná. Musí přitom být splněna určitá kritéria. Například když chce 
někdo nové zastavitelné plochy, musí být ty stávající využity minimálně
ze dvou třetin. Dalším mezníkem je ochrana zemědělské půdy. V současné
době legislativa neumožňuje umísťovat stavby na kvalitní půdy. Dále je
potřeba zjistit, zda budou v lokalitě dostupné inženýrské sítě. Je potřeba

si uvědomit, že územní plán neřeší hranice parcel, ale vždy širší plochy.
Funkce území tedy nekončí s hranicí parcely. Vůbec by se nemělo přihlí-
žet k vlastnickým vztahům, protože ty se mohou měnit, kdežto územní
plán má dlouhodobou platnost.

Územní plán se velmi týká obyvatel města a více možná mladší
generace, která podle něj bude ve městě další roky budovat. 
Jakým způsobem se projednává s veřejností?
I to určuje naprosto přesně zákon. Než se předloží zastupitelstvu města
ke schválení, musí být splněna řada podmínek. Pořizovatel nejprve musí
zpracovat zadání, které musí být zveřejněno. Už v této fázi je možné vzná-
šet připomínky, dodatky, stanoviska. 

Návrh územního plánu je projednáván ve dvou kolech, každé trvá 
minimálně 3 měsíce, pokud nenastanou nějaké problémy. Pořizovatel
musí 15 dní předem rozeslat všem dotčeným orgánům nový návrh, po
15 dnech jej na 30 dní vyvěsit na úřední desku. Uprostřed této lhůty svolá
společné jednání, kde může každý předložit své písemné stanovisko, pří-
padně ho předložit ve stanovené lhůtě později. Zpracovatel poté při-
 pomínky a stanoviska vyhodnotí, posoudí a pak se upravený návrh 
projednává znovu stejným způsobem. K návrhu se vyjadřuje zhruba 
25 orgánů státní správy.

Kdy je možné očekávat nový územní plán města?
Harmonogram zatím předpokládá, že do konce června dostaneme 
definitivní návrh ke společnému jednání. To bude probíhat minimálně
ony tři měsíce. Někdy v říjnu by se tak návrh územního plánu mohl dostat
do fáze projednávání s veřejností. Pokud nenastanou žádné komplikace
a nebudou podána nějaká negativní stanoviska nebo relevantní připo-
mínky, mohl by nový územní plán schválen někdy na přelomu roku.

Dá se očekávat, že se nový územní plán bude nějak zásadně 
lišit od toho stávajícího?
Podle toho, jaké zatím máme výstupy, se zásadně lišit nebude. Rozhodně
nebude nijak podstatně měnit využití stávajících využívaných ploch. Bude
se trochu lišit na Liberecké a na Žitavské ulici, kde je momentálně v územ-
ním plánu funkční plocha pro bydlení, ale v novém ÚZ tam bude plocha
pro smíšenou zástavbu, tedy aby spolu s bydlením tem mohly být i ně-
které provozy, které ovšem nebudou narušovat pohodu bydlení. Dále se
počítá s velkou rozvojovou lokalitou mezi Libereckou ulicí, Oldřichovskou
ulicí a hřbitovem po bývalé cihelně, kde by měla vzniknout poměrně velká
plocha pro bydlení. Tam se bude zpracovávat i regulační plán, protože
na takto velké ploše musí být zaručen i dostatek veřejných prostranství.
Počítá se s využitím biotopu, který v této lokalitě vznikl. 

S dotčenými orgány projedná-
váme záměr výstavby obchodně 
průmyslových ploch za obchvatem I/35.
Z hlediska polohy by to bylo ideální
místo, ale je to příklad lokality, kde je
chráněna kvalitní zemědělská půda.

Mluvil jste o potřebě regulací v po-
sledně zmíněné lokalitě. Jde nějak
ovlivnit, jak bude vypadat nová 
zástavba?
Územním plánem ne, respektive ne pro
jednotlivé lokality. Ten stanovuje jen
maximální možné využití pozemků.
Takže například tam, kde je možná níz-
kopodlažní zástavba, mohou vyrůst jen
domy se dvěma podlažími a obytným
podkrovím, ale nelze ovlivnit, když si 
někdo bude chtít postavit dům menší.
Jiné omezení z územního plánu ale 
neplyne. Pokud jde o další podmínky, 
ty musí řešit právě regulační plán, který
se projednává úplně stejně jako územní
plán. A ten už může stanovit i tvar 
budov, umístění a další podrobnosti.
Druhou možností je územní studie, 
která ale není závazná.

Nov˘ územní plán mûsta

Návrh územní studie pro lokalitu za cihelnou
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Členové Cvičení Lída z Hrádku se zúčastnili otevřené soutěže pro nej menší
děti ve věku od 3 do 7 let konané 2. března v Liberci v tělocvičně TJ Roch-
lice. Mezi 51 účastníky z 6 tělovýchovných jednot bylo 8 hrádeckých. 

Děti soutěžily ve třech kategoriích, každé mělo splnit čtyři úkoly – 
kop do branky, hod do bedny, hod obručí na kužel a zdolání překážkové
dráhy na čas. 

V mladších žákyních II (narozených 2012–2011) se umístila na 
1. místě Sára Zamrzlová.  

V mladších žácích III (narozených 2010–2009) skončil na 2. místě Jára
Kozebouch. 

Každý účastník obdržel sladkou odměnu, keramickou medaili a vítě-
zové diplom.

Otevřený turnaj ve florbale pro žactvo a dorost se konal jen o dva dny
později v tělocvičně TJ Rochlice Liberec.

Turnaje se zúčastnilo celkem 64 účastníků, z toho 16 ze Cvičení 
Lída – Hrádek, z. s.

Soupeřili proti hráčům z TJ Žandov, Rochlice, Harcova a Doks. Družstvo
VÄXJÖ TKDL staršího žactva (roč. nar. 2003–2001) ve složení Stanislav
Patočka, Tomáš Křenek, Kryštof Prchlík, Lukáš Rohan a Daniel Chody -
nie cký vybojovalo 3. místo. V kategorii dorostu zvítězilo družstvo Rebels
ve složení Daniel Mikenda, Slávek Mansfeld, Daniel Holý a Sebastián Sitte.

Hrálo se systémem každý s každým po dobu sedmi minut. Všechna
družstva si přivezla diplom a každý hráč sladkou odměnu. 

Lída Robová

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci únoru 2017
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Zdeněk Žána
80 let Jiří Oščiatka, Jaroslav Polák
82 let Mária Vlčková
84 let Miroslav Brtko
85 let Gert Jiranek, Marta Krejbichová
86 let Josef Stehlík, Zdeňka Měchurová
87 let Július Koska
89 let Emil Braun
90 let Květoslava Reichlová
93 let Věra Kochánková

Monika Korbelářová, matrikářka

Cviãení Lída na turnajích
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Jeden jediný den v roce se sejde družina kolem Masopusta, vyrazí na
radnici a tady žádá starostu o předání vlády nad městem. Ten sice ne-
rad, ale povolí. A pak se sám s maškarami vydá do ulic města, aby užil
dne, kdy je povoleno vše. Letos už počtvrté.

K Masopustově družině i letos patřila Kobyla s Rasem, Medvěd s Me-
dvědářem, Ženich s Nevěstou, Smrtka, Turci. A dalších asi 200 masek, 
počítáno z okna městského úřadu. Ti všichni prošli od Konírny přes
Chrám Pokoje k domu s pečovatelskou službou. To je taková hrádecká
specialita, zastávka u kostela, kde navíc hostinu vítají faráři obou far-
ností – husitské i katolické. Farář od sv. Bartoloměje v oblečení řezníka,
v průvodu ovšem za bubeníka masopustní kapely… Z Nádražní ulice se
průvod přesouval na náměstí ke Camelotu, kde stejně jako na předcho-
zích zastávkách čekalo něco dobrého k pití i k jídlu. Další zastávka byla
u Vávrů, kteří se zatím jako jediní hrádečtí hospodáři přidali v roli hosti-
telů průvodu. Do Dělnického domu se všichni těší na pivo, které tady
tradičně zahání žízeň. A své speciality chystají také v Laundry baru 
v areálu bývalého ČSAD. Předposlední zastávkou je Pastapizza na Dol-
ním náměstí. Letos tady s nadšením připravili neuvěřitelných 200 kousků
pizzy. Nezbylo nic.

Když průvod dorazil do hasičárny, kde se už od rána prodávaly vepřové
speciality, došlo konečně na neposlušnou Kobylu. Zpravidla se za své hří-
chy sprovodí ze světa. Letos ale nepřežila stres z toho, co ji čeká, a trefil
ji šlak. Zábava pak již zcela neformálně pokračovala ve vyklizené hasič-
ské zbrojnici a ukončil ji až poslední hlt piva v sudu.
Pořadatelé děkují všem, kteří k letošnímu masopustu přispěli. Kromě 
již zmíněných hostitelů také hasičům, hrádeckému Vojanu, DDM Drak 
a jeho partě, volnočasovému klubu Vagon, kapele Chotyňská 12° 
a mnoha dalším, kteří se přišli bavit.

Mûsto ovládl Masopust s druÏinou
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Sen o mistrovství svûta
Rozhovor tohoto čísla jsem pořídil s Jakubem Podzimkem, který v únoru
převzal ocenění města pro Sportovce roku 2016. Za dobu, kdy se věnuje
překážkovým běhům, získal respekt soupeřů a pro řadu hrádečáků, kteří
sportují nebo se do sportu chtějí pustit, se stal vzorem. Přitom začal 
velice skromně. Dá se říci, že jedinou motivací mu byly opravdu jen do-
sažené sportovní výsledky. A tak je to s Jakubem pořád, skromnost mu
zůstala. 

Jak ses dostal ke sportu?
Už na základní škole jsem se chtěl zlepšovat, překonávat se, vítězit a být
jiný než většina, která o nic nemá zájem. Odlišovat se jinak, než ti, co touží
být jiní, ale vyrábějí kvůli tomu samé průšvihy.

Trénovat jsem začal tak zvaně u hnoje, někdy v roce 2014. U dědy jsme
se strejdou obdělávali políčko a strejda, který se věnoval kulturistice, mě
začal hecovat, že Spartan Race bych neuběhl, že nato nemám, tehdy ani
do budoucna. Tak jsem začal trénovat a do půlroku jsem byl na prvním
závodě. Skončil na devátém místě, nečekaně dobře. Pak se objevily další
druhy závodů, které jsem chtěl vyzkoušet.

Věnoval se sportu někdo z rodiny?
Jen strýc, který mě popichováním přinutil trénovat a pak děda, který 
běhal. I já jsem sport dělal jen v rámci tělocviku ve škole. Ještě před prvním
Spartan Race mi ale hodně pomáhal pan učitel Bohdanecký ve škole 
u pošty, kam jsem chodil. Ten také sportoval, jezdil na kole a na závody
a tak mi začal radit co a jak mám dělat. Když jsem pak chtěl zkusit část
hrádeckého triatlonu, pomohl mi domluvit další členy štafety. Ale tehdy
jsem ještě nějak záměrně netrénoval. Je pravda, že na triatlonu jsem 
vyhrál v tombole kolo. Dá se říci, že i to mě motivovalo k tomu, abych se
sportu věnoval.

Ještě mě zaujal ten tvůj strejda. To jste jen tak na poli dospěli 
k tomu, že na takový závod nemáš?
My jsme se bavili o tom, jak takový překážkový závod vypadá. Že jsou tam
překážky s ostnatými dráty, plazení se v bahně, šplhání a spousta dalších.
Já jsem byl tehdy kost a kůže, takže jsem na to asi opravdu ani neměl. Ale
začal jsem na sobě pracovat, trénovat s využitím váhy vlastního těla pro
posilování a do půl roku to bylo jinak.

Kolik v současnosti absolvuješ během roku závodů?
Kolem 40. To je tak často, že už beru závod i jako trénink. K tomu chodím
cvičit do tělocvičny, občas si jdu zaběhat do lesa nebo na Kristýnu.

Podporuje tě někdo?
Moje zvláštní poděkování patří Petrovi a Martině Dlouhým z Donína. Pak
mě při cvičení podporují ti, kteří chodí se mnou. Když vidím, jak makají,
tak mě to motivuje dál. Samozřejmě i babička, děda a kamarádi, kteří 
mi fandí nebo se mnou i závodí. A za finanční podporu děkuji i městu
Hrádek nad Nisou.

Trénuje tě někdo?
To ne, tady jsem spíše samouk, inspiraci ke cvičení hledám na různých 
videích.

Jak je to s hrádeckou Seberevoltou?
Seberevolta je celorepubliková skupina, v Hrádku si říkáme Workout 
Hrádek nad Nisou. Scházíme se v pondělí a ve čtvrtek v tělocvičně v do-
nínské škole. Tady cvičíme hlavně s využitím vlastní váhy. Chodíme i na
workoutové hřiště u ZŠ T. G. Masaryka a chceme postavit pár překážek 
v lesíku za cihelnou.

Co plánuješ pro letošní rok? Máš nějaký cíl, kterého bys chtěl
dosáhnout? Celkem pravidelně se umísťuješ na stupních vítězů,
co považuješ za metu?
Chtěl bych vyhrát alespoň jeden závod Spartan Race v celkovém pořadí
a kvalifikovat se na Mistrovství světa v USA. Nominaci už jsem získal v loň-
ském roce, ale nemohl jsem tam odjet. Zatím chci ještě zkoušet další 
závody. Každý je jiný, má jiné překážky, převýšení, tak mohu zkoušet, co
ještě dokážu. 

Kdyby se chtěl někdo přidat, jak to má udělat? Jak je to vhodné
pro lidi, kteří do teď nesportovali?
To cvičení je pro každého. Spíš je to tak, že se lidé ptají, zda mohou při-
jít, já jim řeknu, že ano a oni pak nepřijdou. Často proto, že mají strach,
že nezvládnou nějaké cviky. Ale to se vše dá naučit a pozvolně stupňovat.
Začít s námi může opravdu každý. Jen se nebát a nehledat výmluvy.

Jakub Podzimek jen v roce 2016 vyhrál pět závodů 360° Challenge, na
Gladiator Race obsadil 3. místo, na Army Run 2. a 4. místo. Na trati Spar-
tan Race Sprintu v Liberci doběhl druhý, desátý na nejtěžší trati Spartan
Race beast. Třetí místo vybojoval v Praze při závodech Urban Challenge.
V dobrých výsledcích pokračuje i letos.
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Pozvánka k sousedÛm
Jaro je tady! Alespoň podle kalendáře… Nejrůznější akce se tak pomalu
začínají rozšiřovat i do venkovních areálů. 1. dubna také začíná sezóna
na hradech a zámcích. Blíží se Velikonoce a všechno pučí a začíná kvést.
Krásný to čas, co říkáte? Kolem nás se toho děje spousta. Pokud si
kromě procházky do přírody vyberete i nějakou z akcí, přeji ty nejlepší
zážitky!

31. březen – Zrní – Klub Bedna Liberec
Objev roku 2012, ikona novátorství a hledačství na české alternativní
scéně…

1. duben – Vítání jara – Ekocentrum STŘEVLIK – Hejnice
Vítání nového ročního období a loučení se zimou. Každý si bude moci
připomenout staré zvyky a tradice a zahrát si typické jarní hry. Připra-
vené bude i oblíbené tvoření zahrnující různé kratochvíle našich předků.
Všichni se tak budou moci připravit na přicházející Velikonoce. 

1.–4. duben – Pohádkové prohlídky – zámek Sychrov
Pohádkový příběh, jehož můžete být součástí, se odehrává přímo v zá-
meckých komnatách. Tentokrát na téma Rozum a štěstí.  

6. duben – 4TET – Eurocentrum Jablonec
Jablonecká premiéra nové koncertní verze vokálního seskupení Jirky
Korna, Davida Uličníka, Jiřího Škorpíka a Dušana Kollára.

8.–9. duben – Velikonoční trhy – zámek Sychrov
Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel, prodejem tradičního zboží 
a bohatým programem pro děti i dospělé.

Věra Baumgartnerová

Oslava MDÎ v klubu 
dÛchodcÛ

Pečovatelská služba pořádala pro naše seniorky oslavu MDŽ. Přišlo jich
kolem 70. Akce se také zúčastnil pan místostarosta, který všem ženám
popřál k tomuto svátku a předal krásnou barevnou kytičku, která potě-
šila každou návštěvnici. O doprovodný program se postaraly děti 
z MŠ v Loučné a pan Šedivý, který zahrál na kytaru a zazpíval tak oblí-
bené Hašlerovky. Kdo chtěl, mohl se přidat a zazpívat si s ním, což také
spousta seniorů využila. 

Sváteční odpoledne se líbilo, občerstvení chutnalo a dobrá nálada ne-
chyběla.

Šárka Jeníčková

Tip na v˘let – bfiezen 2017
K jaru neodmyslitelně patří první sněženky a bledule jarní. A právě za
nimi vyrazíme v aktuálním tipu na výlet. Pojedeme do Pekla, ale bát se
tam rozhodně nemusíme. Snad jen toho, že se nebudeme moci nabažit
podívané, která se nám naskytne… 

Údolí Robečského potoka
Lokalita zvaná Peklo v Robečském údolí na Českolipsku je národní pří-
rodní památkou s největším výskytem těchto jarních rostlin u nás. Kvete
zde i přes 100 000 bledulí najednou. Dopředu se nikdy neví, kdy vykve-
tou. Může to být na konci února, stejně tak jako až v dubnu. Nejčastěji
je to ale právě teď, v březnu.

Kvetoucí bledule lákají do Robečského údolí každoročně stovky lidí.
Koberec drobných bílých kvítků roste u potoční nivy, v údolí posazeném
do skalních stěn. Robečský potok využívala v minulosti šlechta k výletům
na loďkách. Dnes mohou do Pekla jen pěší turisté. Vede jím čtyřkilome-
trová naučná stezka. Ideálním výchozím místem jsou Zahrádky, odkud
vás povede červené turistické značení. Pohodlná pěšina podél potoka 
je na několika místech vylepšená dřevěnými chodníčky a lávkami přes
vodu. Snadno ji zvládnou i děti. 

V úzkém, uzavřeném údolí můžete kromě bledulí obdivovat i mnoho
zajímavých skalních útvarů. A pokud budete dostatečně pozorní a tišší,
můžete tu pozorovat i několik druhů chráněných vodních ptáků, jako
třeba ledňáčka nebo skorce vodního. A nejen to. Obdivuhodný je i oce-
lový železniční most, který se klene nad údolím a je technickou památ-
kou. 

První sluneční paprsky lákají k procházkám, a pokud si vyberete právě
tu Peklem, určitě nebudete litovat. Kdybyste neměli na kvetoucí bledule
štěstí, nebo se sem vydali v jinou roční dobu, zklamaní určitě nebudete.
Údolí Robečského potoka je totiž krásné, i když bledule zrovna nekvetou. 

Věra Baumgartnerová
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„Příběh jednoho klavíru“ je cesta do našich osobních příběhů 
a vzpomínek, které každý z nás má spojené s nějakou známou písní.

Jsou to vzpomínky, ať už veselé či smutné, je to pocit, který 
se nám vybaví, když takovou píseň slyšíme.

RRiicchhaarrdd  NNeeddvvěědd  ssee  tteennttoo  vveeččeerr  oo  ttoottoo  ppookkuussíí  –– zzaahhrraajjee  
nněěkkoolliikk  úúrryyvvkkůů  zznnáámmýýcchh  ppííssnníí  ii  ffiillmmoovvýýcchh  mmeellooddiiíí..

NNěěkktteerréé  sskkllaaddbbyy  uussllyyššííttee  vv  ddoopprroovvoodduu  hhoouusslliissttkkyy  
VVeerroonniikkyy  KKhhuunnoovvéé  –– hhoosstt  vveeččeerraa..

Zazní zde písně interpretů jako jsou např. Adele, Jaromír Nohavica,
Jessie J, Kryštof, Ludovico Einaudi, No Name, Peha, Rihanna, Verona

a také soundtracky z filmů Forrest Gump, Harry Potter, Matrix, 
Nedot k nutelní, Pearl Harbor, Titanic a dalších.

Vystoupení je komorní, pro maximální počet 48 diváků.

ČČaassoovvýý  hhaarrmmoonnooggrraamm
19:45 – Otevření sálu 

20:30 – Začátek
21:30 – Konec

VVssttuuppeennkkyy  PPOOUUZZEE  vv  ssííttii  TTIICCKKEETTSSTTRREEAAMM  vvččeettnněě  cceessttoovvnníícchh  kkaanncceelláářříí
ČČEEDDOOKK,,  FFIIRROO--ttoouurr  aa  wwwwww..ttiicckkeettssttrreeaamm..cczz..

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



10 program kina



113. ãíslo, 
bfiezen 2017kulturní kalendář



Ples ve stylu country
Šestý ročník Country Hrá(d)ek se stal znovu zpestřením plesové sezóny
v Hrádku nad Nisou. Jednak, jak název napovídá, nabízí odlišný hudeb -
ní žánr než ostatní akce. Letos se o něj postarala skupina Handl. Pořá-
dající taneční skupina ale stylově pojímá i výzdobu pódia a návštěvníci
plesu své oblečení a doplňky.

Čím se ale Country Hrá(d)ky odlišují nejvíce, je program večera. Do
půlnoci se mimo volné zábavy návštěvníci dočkali hned několika taneč-
ních čísel pořadatelů i jejich hostů – Jizerského bodláku. Hosté se posta-
rali navíc o dvě důkladné lekce skupinových tanců a půlnoční překva-
pení, kterým byla krásná ukázka tradičních tanců ze Skotska.

Staří známí pořádali Country Hrá(d)ky s podporou města Hrádek nad
Nisou, stejně tak jako město přispívá i pořadatelům dalších plesů.

V˘stava fotografií ZdeÀka
Kfiivého

Kdo pamatuje staré hrádecké kino v ulici 1. máje, jistě si vybaví také
Zdeňka Křivého, který dlouhá léta zprostředkovával obyvatelům Hrádku
filmové zážitky. Bezmála 40 let trávil odpoledne a večery v promítací 
kabině kina. Ještě déle pan Křivý pracoval a stále pracuje v hrádeckém
Elasu. Obojí ukazuje na jistou vytrvalost a stálost. A ukazuje se, že po-
dob ně je to s fotografováním.

Když bylo kino v roce 1999 uzavřeno, otevřely se Zdeňku Křivému
nové možnosti. Nenadálá spousta volného času vyústila v časté putování
krajinami našeho regionu s fotoaparátem přes rameno. Fotografování
na diapozitivy, kterých má Zdeněk Křivý dodnes tisíce, postupně vyús-
tilo až v digitální fotografii se všemi možnostmi, které nabízí. 

Výsledkem je výstava, která byla na začátku března otevřena v Bráně
Trojzemí. Z množství fotografií jsou vystaveny ty, které čerpaly z krásy
Lužických hor a Českého Švýcarska. Zdeněk Křivý vystavuje samostatně
poprvé, v minulosti se podílel několika snímky na jiných výstavách. Jeho
fotografie ale neznámé nejsou, již několik let z nich každoročně vzniká
nástěnný kalendář společnosti Elas. A je tak docela dobře možné, že i vy
je máte doma na stěně. 

Při vernisáži se vzpomínalo na kino, fotografické začátky i impuls,
který dal k návratu k fotografování Zdeňkovi Křivému jeho kamarád Petr
Mayer. Ten už v minulosti v Hrádku nad Nisou své fotografie také vysta-
voval. A můžete se těšit, nové záběry představí Petr Mayer od začátku
dubna v prvním patře městského úřadu. Výstava fotografií Zdeňka 
Křivého potrvá v Bráně Trojzemí do 28. dubna.

Nálada z hraniční cesty na Hvozd
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