
Mûsto vybuduje ‰kolku pro
dvouleté dûti

Uplynul rok od chvíle, kdy město podávalo žádost o dotaci na vybudování tzv. dětské skupiny, tedy
zařízení pro předškolní děti ve věku od dvou do šesti let. Cílem je nejen navýšit kapacitu předškolních
zařízení, která by v budoucnu po dalším rozšíření průmyslové zóny a přípravě nových lokalit pro byd-
lení nemusela stačit, ale hlavně nabídnout řešení rodičům, kteří z jakéhokoliv důvodu potřebují zajis-
tit péči o své dítě dříve, než to standardně umožňují školky. Během onoho roku pracovníci města, ale
i externí spolupracovníci doslova bojovali o získání dotace. V průběhu hodnocení v rámci Integrova-
ného regionálního operačního programu byla nejdříve žádost pro chyby vyloučena. Město se ale
nevzdalo, odvolalo se, vysvětlovalo a doplňovalo podklady. Vytrvalost se vyplatila, příběh má šťastný
konec – projekt Hrádku nad Nisou byl doporučen k podpoře.

„V současnosti se připravuje zadávací dokumentace pro výběrové řízení a na podzim bychom chtěli
začít stavět,“ říká starosta města Josef Horinka.

„Pro dětskou skupinu bude využita část výměníku na sídlišti Liberecká. Pro tyto účely se upraví část
prvního patra. Jednak dnes volné prostory bývalé prádelny nalevo od vstupu ze sídliště a pak část,
kde sídlí klub Vagon,“ vysvětluje Josef Horinka. Zbylé části výměníku v prvním patře, tedy například
kadeřnictví, stejně jako prostory v přízemí, budou nadále sloužit svému účelu.

„Pro Vagon budeme hledat nové prostory, protože si v Hrádku svoje místo našel, funguje a chceme
jej zachovat,“ dodává Josef Horinka. Jednou z možností jsou nevyužité prostory v přízemí výměníku
nebo prostory bývalé restaurace Žlutá karta v bývalém Bekonu. V obou případech by samozřejmě bylo
potřeba provést řadu úprav.

Podle projektu by kapacita dětské skupiny mohla být 28 dětí. Ve výměníku je navržena herna s pro-
storem na spaní, šatna i sociální zázemí a sborovna se skladem. Budovy výměníku a mateřské školy
budou spojeny krčkem, takže část existujícího zázemí bude využitelná společně. Navíc až děti dosáhnou
potřebného věku, snadno přejdou do prostředí, které už znají. Z dotace by bylo pořízeno i vybavení
předškolního zařízení. Počítá se s tím, že dětskou skupinu bude provozovat Mateřská škola Liberecká.

Vybudováním dětské skupiny město nejen uleví rodičům, kteří mají malé děti do tří let, ale připra-
vuje se i na to, že v roce 2020 vejde v platnost novela školského zákona, podle které budou muset být
v případě přání rodičů přijímány do školek děti od 2 let.

Otevřená je zatím otázka hrazení nákladů. V dětských skupinách zatím stát nehradí mzdy perso-
nálu. Starosta města Josef Horinka už ale o řešení, které by rodičům umožnilo platit co nejméně, pře-

mýšlí: „Určitě se budeme
ucházet o podporu finan-
cování v některém z do-
tačních titulů. Otázkou je,
jak se stát k financování
postaví v roce 2020, kdy
budou školky muset přijí-
mat i děti od dvou let
věku.“

Celkové odhadované
náklady jsou 10,3 mil. Kč,
z dotace by město mohlo
získat až 6,9 mil. Kč.
Z rozpočtu města by se
hradila spoluúčast ve výši
15 % a neuznatelné ná-
klady v celkové výši nece-
lých 3,4 mil. Kč. Vít Štrupl

V dubnovém čísle:
— Prevence kriminality
— Věra Baumgartnerová
— Ukliďme Česko
— Alisy běh Trojzemím
— Tip na výlet

Příloha: Toulání časem…
Hláska na Kummersbergu

Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: strupl@branatrojzemi.cz,
tel./fax: 725 357 278 nebo písemně na sekretariát MěÚ.
Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ.
Internetová podoba časopisu vychází na www.hradek.cz.
Uzávěrka květnového čísla je 25. 4. 2017.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 5. 2017.
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Pozvánka za
kulturou

Karel Roden s Janou Krausovou
v dubnu vyprodali hlediště hrádecké
Besedy. Tím ale letošní divadelní jaro
nekončí: 12. května přijede do Hrádku
Jiří Bartoška se Zuzanou Bydžovskou
a dalšími jejich kolegy. Inscenace Moje
hra je komedií o životě, jakkoli hlav-
nímu hrdinovi, slavnému spisovateli,
jeho život právě skončil. Ano, Jiří Bar-
toška odehraje většinu představení
v rakvi. V obývacím pokoji se u vysta-
veného Mistra schází šest žen různého
věku, postavení i světonázoru, z nichž
každá sehrála v životě vyhlášeného
bonvivána osudovou roli… Vstupenky
na představení se již prodávají, ale
stále jsou ještě k dispozici.

Podobně lze ještě stále zakoupit
vstupenky na koncert legendárního
Spirituál kvintetu, který se bude konat
23. května v kostele sv. Bartoloměje.
V případě velkého zájmu jsou pořada-
telé připraveni prodávat místa k stání
do vyhrazených prostor, protože kapa-
citu míst k sezení nelze v kostele příliš
navyšovat. A těšit se již můžete na
20. května, kdy na Hasičskou louku
chystá svůj sedmý benefiční koncert
Ostrov života. A je na co se těšit!
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
66..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
6. schůze rady města v roce 2017, konaná dne 22. března, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města Základní organizaci

Českého zahrádkářského svazu Hrádek nad Nisou ve výši 30 000 Kč
na opravu vstupních bran na zahrádkářské osady č. 3, 6, 8 v Hrádku
nad Nisou 

— schválila projektový záměr a podanou žádost 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 na projekt Oprava vozidla CAS: čer-
padla vč. veškerého potrubí (vodního a pěnového) a elektroinstalace
o celkových nákladech 396 000 Kč, dotaci 230 000 Kč (58,08 %) 
a spolufinancování 166 000 Kč (41,92 %)

— schválila podání žádosti na projektový záměr města Hrádek nad 
Nisou na akci „Oprava střechy objektu č. p. 124 Camelot“ do Dotač-
ního fondu Libereckého kraje, programu 7.2 Záchrana a obnova pamá-
tek v Libereckém kraji, o celkových nákladech ve výši 2 046 108,47 Kč
bez DPH a požadované dotaci ve výši 300 000 Kč

— schválila
a) čerpání předloženého rozpočtu OV Dolní Suchá ve výši 122 629 Kč

a rezervu ve výši 52 555 Kč, jejíž účel bude stanoven dodatečně,
b) čerpání předloženého rozpočtu OV Dolní Sedlo ve výši 148 900 Kč

a rezervu ve výši 33 543 Kč, jejíž účel bude stanoven dodatečně,
c) čerpání předloženého rozpočtu OV Václavice ve výši 242 000 Kč 

a rezervu ve výši 133 505 Kč, jejíž účel bude stanoven dodatečně,
d) čerpání předloženého rozpočtu OV Uhelná ve výši 144 815 Kč,
e) čerpání předloženého rozpočtu OV Oldřichov na Hranicích ve výši

67 000 Kč a rezervu ve výši 135 815 Kč.
— vzala na vědomí hodnocení nabídek pro zakázku Propagační mate-

riály (textilní tašky a nákrčníky) v rámci projektu Přeshraniční turis-
tický systém měst Hrádek nad Nisou a Mysłakowice. Transgraniczny
system turystyczny Hradku nad Nysa i gminy Mysłakowice a schvá-
lila přidělení zakázky Martině Bogarové, chráněné pracovní dílně,
Rousova 1135, 470 01 Česká Lípa za celkovou cenu 118 580 Kč s DPH

— schválila přijetí dotace prostřednictvím Libereckého kraje na GŘ HZS
na účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH obcí pro rok
2017 k zajištění akceschopnosti ve výši 150 000 Kč a zajištění spolu-
financování min. ve výši 37 500 Kč

— schválila poskytnutí příspěvku ve formě daru ve výši 20 000 Kč Cen-
tru Lira, z. ú., Liberec na poskytování sociálních služeb Sociálně akti-
vizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra
(PAS) žijícími v územním obvodu města Hrádek nad Nisou

— schválila vyjádření potřebnosti sociální služby „Dům na půl cesty“ 
v Jablonném v Podještědí pro územní obvod Hrádek nad Nisou orga-
nizaci Snílek, o. p. s., Staré Splavy bez finanční podpory 

— schválila umístění autobusové zastávky u ZŠ Donín na komunikaci Do-
nínská a uložila odboru OIaSM pokračování v legislativě přípravy stavby

— schválila umístění svislého dopravního značení B 13 (omezení nos-
nosti – 6 t) na komunikaci U Hasičárny v k. ú. D. Sedlo v obou směrech

— schválila přidělení zakázky na zhotovení projektové dokumentace
„Knihovna Hrádek nad Nisou – interiér“ firmě Projektový ateliér 
DAVID, s. r. o., Liberec 14 za nabídkovou cenu 225 0600 Kč včetně DPH

— schválila uzavření rámcové smlouvy o poskytování poradenství v ob-
lasti veřejných zakázek zajištěného prostřednictvím firmy RUNICON
consulting, s. r. o., Praha 10

— schválila uzavření rámcové smlouvy o poskytování poradenství v ob-
lasti veřejných zakázek zajištěné (dtto) prostřednictvím firmy Com-
pet Consult, s. r. o., Praha 4 – Nusle

— schválila přidělení zakázky na zhotovení projektové dokumentace
„Knihovna Hrádek nad Nisou“ firmě Projektový ateliér DAVID, s. r. o.,
Liberec 14 za nabídkovou cenu 718 740 Kč včetně DPH 

— schválila pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise
pro realizaci veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení
s názvem: Paměť v krajině Trojzemí – Rekonstrukce kamenného sloupu
se sousoším sv. Anny Samotřetí v Hrádku nad Nisou a schválila jako
vítězného dodavatele společnost RE, s. r. o., Praha-Žižkov za celko-
vou cenu 1 147 3940 Kč vč. DPH 

— schválila ceník č. 1/2017 pro prodej dřeva z pokácených stromů ve
městě Hrádek nad Nisou rostoucích mimo lesní pozemky platný od
22. 3. 2017 do 21. 3. 2018

— nově stanovila období a dny: 14. 4. 2017–17. 4. 2017, 28. 9.–1. 10.
2017, 17. 11. 2017–19. 11. 2017 a 31. 12. 2017, kdy se nebudou pro-
vádět sňatečné obřady. Stanovila období 25. 8. 2017–27. 8. 2017, kdy
se nebudou provádět sňatečné obřady v obřadní místnosti Měst-
ského úřadu Hrádek nad Nisou z technických důvodů.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
33..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
3. zastupitelstva města v roce 2017, konané dne 29. března, se zabývalo
těmito záležitostmi:
— vzalo na vědomí prezentaci k projektu knihovna Hrádek nad Nisou

na Horním náměstí společností Projektový ateliér David, s. r. o., 
Ruprechtická 199/122, 460 14, Liberec

— schválilo na základě Smlouvy o obhospodařování investičních ná-
strojů svěření peněžních prostředků bance Česká spořitelna, a. s., 
ve výši 15 000 000 Kč na konzervativní smíšené portfolio s očekáva-
ným středním výnosem (na základě aktuálních tržních podmínek 
a expertních očekávání činí portfolio +1,6% p. a.) k datu 1. 4. 2017 

— schválilo žádosti o bezúplatný převod pozemků (ostatních ploch, ko-
munikací) v katastru Dolní Sedlo, Dolní Suchá, Loučná, Hrádek nad
Nisou, Václavice, které jsou ve vlastnictví ČR a právo hospodaření má
Státní pozemkový úřad

— schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 37 925 Kč Hospicu 
sv. Zdislavy, o. p. s., se sídlem Pod Perštýnem 321/0, Liberec IV – 
Perštýn 14, na podporu provozu hospicové péče

— schválilo plán odpadového hospodářství města Hrádek nad Nisou,
který zpracovala společnost ISES, s. r. o.

— schválilo podání projektové žádosti Kolem kolem Jizerek v programu
přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko v cel-
kové výši nákladů na akci 129 820,32 Eur;
a) schválilo zajištění spolufinancování projektu ve výši 10 % z uzna-

telných nákladů;
b) schválilo dohodu o spolupráci partnerů (CZ a PL).

— po projednání
a) vzalo na vědomí záměr města vytvořit novou vizuální identitu

města Hrádku nad Nisou;
b) vzalo na vědomí hlasování veřejnosti k nové podobě zjednoduše-

ného znaku;
c) schválilo návrh velkého zjednodušeného znaku města Hrádku nad

Nisou;
d) schválilo návrh malého loga města Hrádku nad Nisou uvedeného

pod hlasovacím číslem 1;
e) schválilo návrh ikonografie;
f) pověřilo odbor ODK zajištěním dopracování grafického manuálu

v souladu s tímto usnesením, který bude následně schvalován 
v Zastupitelstvu města Hrádku nad Nisou.

— schválilo předložený projektový záměr, rozpočet, návrh předfinan-
cování a financování projektu a podání žádosti o dotaci projektu Zá-
kladní školy Lidická, Školní ul. 325, Hrádek n. N, pod názvem Řemesla
v Trojzemí, do operačního programu Přeshraniční spolupráce mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

— schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou 
č. 2/2017 o nočním klidu.

Zhodnocení voln˘ch finanãních
prostfiedkÛ mûsta

Město má v současnosti volné finanční prostředky, které plánuje investo-
vat až v dalších letech. Vzhledem k současné nízké úrovni úročení běž-
ných bankovních produktů hledalo jinou, výhodnější možnost, která by
zároveň nepřinášela významnější rizika.

Na posledním zasedání zastupitelstva města bylo schváleno svěření
15 mil. Kč do konzervativního smíšeného portfolia spravovaného Českou
spořitelnou, kde je v současnosti předpokládán průměrný výnos ve 
výši 1,6 %, v případě městem uložené částky tedy asi 240 tis. Kč ročně.
Svěřené prostředky jsou přitom v případě potřeby rychle dostupné,
smluvně je zajištěna patnáctidenní likvidita.
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Jak se cítíte v Hrádku nad Nisou?
Bezpečně
Spíše bezpečně
Spíše ohrožen /a
Ohrožen /a

Jsou informace o existenci MKDS ve městě pro vás dosta-
tečné?

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

Podporujete další rozšiřování MKDS ve městě?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

Hodnotíte MKDS jako nástroj posilující bezpečí ve městě?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

Přál/a byste si rozšíření MKDS i do okolí vašeho bydliště?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

Pokud ano, napište prosím kde
________________________________________________________

__________________________________________________________
_______________________________________________

Cítíte se bezpečněji v území monitorovaném MKDS?
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

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

06. 01. 2017 Klíč od vozidla zn. VW s dálkovým ovládáním
19. 01. 2017 Klíče – 2 ks s karabinkou
26. 01. 2017 Plastový snowboard – dětský, žluto-černý
16. 02. 2017 Přívěsek kozoroh, zlatý
22. 02. 2017 Svazek klíčů – 5 ks + 2 ks malé + přívěsky 

(Pikachu, Italy, Venezia)
23. 02. 2017 Dámská kabelka
28. 02. 2017 Stříbrná náušnice – kruh – 1 ks
10. 03. 2017 Dámské boty – zn. Adidas
17. 03. 2017 Peněženka s obsahem – Jindřich Endrych
20. 03. 2017 Platební karta Blesk peněženka
30. 03. 2017 Klíče – 2 ks

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

Kompletní seznam nalezených věcí od 1. 4. 2014 naleznete na we-
bových stránkách města Hrádek nad Nisou.

V posledních letech se městu daří každým rokem získávat prostředky 
z Programu prevence kriminality, který spravuje Ministerstvo vnitra. 
V letošním roce byly podpořeny hned čtyři aktivity, které budou sloužit
široké veřejnosti. Posílena bude funkce asistenta prevence kriminality, 
v problematických městských domech budou jmenováni domovníci,
bude modernizován kamerový systém a ve Václavicích vznikne multi-
funkční sportovní hřiště.

V řadách městské policie už více než rok jeden asistent prevence kri-
minality působí. Díky dotaci bude ale tato funkce personálně posílena.
Cílem projektu je hlavně snížení přestupkové i trestné činnosti na území
města, zvýšení pocitu bezpečí občanů zejména ve vytipovaných lokali-
tách, kde budou asistenti působit, a také navázání kontaktu s občany,
ohroženými sociálním vyloučením. Obyvatelé jistě uvítají i častější fyzic-
kou kontrolu problémových míst ve městě. 

Na zřízení nového místa asistenta prevence kriminality navazuje zří-
zení funkce domovníků v pěti vytipovaných bytových objektech města.
Smyslem tohoto opatření má být především dlouhodobě působení na
obyvatele žijící v problémových domech, v ideálním případě by domov-
níci měli být nájemníky těchto domů, aby znali jejich prostředí. Město se
tímto opatřením bude snažit nejen chránit svůj majetek, ale i zachová-
vat pořádek v domech a jejich okolí.

Městský kamerový dohlížecí systém je již v některých částech zasta-
ralý. Tři kusy kamer na Horním náměstí byly instalovány již před sedmi
roky, server, který je mozkem celého systému, je na hranici životnosti.
Díky získané dotaci se v letošním roce dočkají kamery na náměstí 
výměny, zároveň budou připojeny optickým kabelem. Nový server
umožní do budoucna připojení až 64 kamer. Vyměněn bude i dispečer-
ský počítač.

Ve Václavicích se mohou těšit na areál, který zde zatím zcela chyběl.
Multifunkční sportovní hřiště s umělým povrchem, lajnováním, lavič-
kami a sportovními prvky pro basketbal, streetbal, tenis, fotbal, volejbal
a badminton bude vybudován u hasičské zbrojnice. Sportovní hřiště
bude veřejnosti volně přístupné a bude navazovat na stávající dětské
hřiště s herními prvky pro nejmenší. Počítá se se spoluprací s Jednotou
bratrskou, která v Hrádku dlouhodobě pracuje s problémovými skupi-
nami dětí a mládeže. Sportovní areál by měl pravidelně navštěvovat 
i asistent prevence kriminality ve snaze získat si důvěru a dlouhodoběji
působit na problematické skupiny obyvatel.

Na sportovní hřiště ve Václavicích získalo město dotaci 280 000 korun.
Dalších 300 000 korun půjde z rozpočtu města a stejná částka z fondu
rozvoje Václavic a Uhelné. Na hřiště tedy bude letos k dispozici asi 
900 000 korun. Na modernizaci kamerového systému půjde dotace 
280 000 Kč z 350 000 požadovaných. Zřízení funkce domovníků bylo
podpořeno částkou 190 000 korun a asistent prevence kriminality část-
kou 240 000 korun.

Pocit bezpečí v Hrádku nad Nisou ve vztahu k MKDS
Město Hrádek nad Nisou věnuje velkou pozornost projektům prevence
kriminality. Proto byla zřízena Pracovní skupina prevence kriminality,
která se pravidelně schází a jedná o možných preventivních opatřeních.
Jedním z nich byl i návrh na rozšíření stávajícího městského kamerového
dohlížecího systému (dále MKDS), neboť existence stávajícího zařízení
se osvědčila a zdá se být důležitým prostředkem v prevenci proti deli-
kventní činnosti ve městě.

V roce 2015 byl kamerový systém rozšířen o bod v ul. Žitavská, v roce
2016 pak přibyl kamerový bod i v ul. Liberecká. 

Aby bylo možné další rozšiřování a financování kamerového systému,
tak je s ohledem na efektivnost opatření nutné provézt šetření informo-
vanosti občanů obce o záměrech obce v tomto směru, případně od 
občanů získat doporučení na směrování opatření do konkrétních lokalit.

Budeme rádi, když se do šetření zapojíte. Níže uvedený dotazník 
můžete vyplnit a vhodit do schránky městské policie. Druhou možností
je jeho vyplnění na webu města.

Na prevenci kriminality získalo mûsto 
bezmála milion korun
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Poplatky za inzerci v mûsíãníku

HRÁDECKO
formát cena
9 x 2,5 cm (na ‰ífiku) 121 Kã
9 x 5 cm (na ‰ífiku) 363 Kã
A6 (ãtvrtstránkov˘, na v˘‰ku) 605 Kã
A5 (pÛlstránkov˘, na ‰ífiku) 1 210 Kã
A4 (celostránkov˘, na v˘‰ku) 2 420 Kã
reklamní reportáÏ cena dohodou
ceny jsou uvedeny vãetnû DPH

StráÏníci budou mít k dispozici
defibrilátor

Jsou situace, které nastávají poměrně zřídka. Když k nim ale dojde, je 
potřeba rychle jednat. Jednou z nich je bezpochyby srdeční selhání, při
kterém může pacientovi pomoci automatický defibrilátor. Jeden takový
přístroj bude mít nově ve výbavě i hrádecká městská policie. Bude jen
dobře, když jej nebude muset použít, na druhou stranu bude přístroj 
v případě potřeby k dispozici v době, kdy k pacientovi teprve míří zá-
chranáři. „Zařízení není nijak závratně drahé. Nedávná příhoda kolegy
radního Libereckého kraje Marka Pietra, kdy zachraňoval člověka v libe-
reckém obchodním domě, nás inspirovala k tomu, abychom přístroj 
pořídili i pro naše strážníky,“ říká starosta města Josef Horinka. Další
přístroj mají k dispozici i hrádečtí hasiči.

Na rok 2017 město připravilo další etapu revitalizace části sídliště 
Liberecká. Žádost o dotaci, která měla pomoci s financováním celé akce,
tentokrát nevyšla. Jedním z negativních faktorů bylo i to, že Hrádek nad
Nisou není považován za hospodářsky slabou oblast, což jej při vyhod-
nocování znevýhodnilo.

Přesto část plánované revitalizace letos proběhne. Týkat se bude dolní
části sídliště Liberecká. Oproti původním plánům budou vypuštěny
opravy povrchů komunikací. Obyvatelé této části sídliště, zvláště ti 
motorizovaní, se ale mohou těšit na nová parkovací místa. Upraven
bude i středový parčík v blízkosti prodejny. Přibudou prvky na dětská
hřiště. A v okolí zmíněné prodejny budou vyměněny povrchy chodníků,
patrně posledních z betonových dlaždic, které ještě ve městě z minulosti
zůstaly.

Na Besedu se vrací bfiidlice
Původní střešní krytinou, která je patrná na starých pohlednicích dnešní
restaurace Camelot, byla břidlice. Po opravě střechy nad sálem, rekon-
strukci průčelí kulturního domu a loňské rekonstrukci krovu nad restau-
rací, přichází letos na řadu výměna střešní krytiny. Stávající eternit bude
nahrazen znovu břidlicí. Nejvýhodnější nabídku podala ve výběrovém
řízení firma Aaron House, s. r. o. Cena díla je bezmála 2,5 mil. Kč. Z Pro-
gramu regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury
město získalo dotaci 400 tis. Kč, o dalších 300 tisíc korun žádá Liberecký
kraj. Stavba by měla být podle smlouvy dokončena nejpozději začátkem
srpna.

Nová dûtská hfii‰tû
V předchozích dvou letech vyrostlo v městském parku nové dětské
hřiště. Po té, co přibylo během loňského léta nové Orlí hnízdo, si někteří
rodiče posteskli, že je pro nejmenší děti nedostupné. Neuplynulo ani půl
roku a v městském parku je ještě jedna zcela nová sestava se skluzavkou. 

Další nové herní prvky jsou umístěny v Lidické ulici, u bytovek za areá-
lem Pragovky.

„V příštích dnech bude provedena kompletní revize všech dětských
hřišť ve městě. Ta, která půjdou opravit formou nátěru a dotažením spo-
jovacích prvků, budou opravena. A budeme se bavit o tom, na kterých
stávajících hřištích již bude potřeba připravit výměnu herních sestav.
Diskutovat budeme i o tom, zda nevybudovat nová hřiště v lokalitách,
kde zatím nejsou,“ říká starosta města Josef Horinka. 

V rámci spolupráce s polským městem Boleslawiec se připravuje 
projekt, ve kterém se město chystá k řešení prostoru u Chrámu Pokoje.
Zde by také mělo být obnoveno dětské hřiště, které bude součástí na-
učné stezky.

Revitalizace sídli‰tû Liberecká
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Práce v rozhlase pfiiná‰í pestrost ale i horké chvíle
Paní Věru Baumgartnerovou můžete slyšet skoro denně z radia. Tedy po-
kud máte naladěnou nejposlouchanější stanici na Liberecku – Radio
Contact. Z podstaty její práce tak nějak přirozeně plyne, že ví, co poslu-
chače zajímá a také to, co se kde v regionu chystá. I proto se na strán-
kách HRÁDECKA už skoro půldruhého roku můžete setkávat s jejími 
pozvánkami k sousedům nebo s tipy na výlety do okolí. Mimo to pomáhá
hrádeckému Ostrovu života přípravou tiskových zpráv. A od roku 2014 
je členkou zastupitelstva města Hrádek nad Nisou. Její aktivitu ocenilo
město při letošním Společenském večeru.

Věra Baumgartnerová se v Hrádku narodila, ale dětství prožila v Bílém
Kostele. Do Hrádku se vrátila ve 14 letech a od té doby žije tady.  

Radio Contact Liberec má v regionu poměrně výsadní posta-
vení. Jak se vám přihodilo, že jste začala pracovat v rozhlasové
stanici, kterou na Liberecku poslouchá nejvíce lidí?
Na to se mě často lidé ptají. Co jsem pro to musela udělat. Všechny dy-
chtivé po nějaké senzační historce ale musím zklamat. Bylo to totiž velmi
prosté. Po mateřské jsem hledala práci a narazila na inzerát. Odepsala
jsem na něj jako na mnoho dalších a příliš neočekávala. Hned druhý den
jsem ale dostala pozvání na pohovor, potom následoval další, za dva dny
hlasová zkouška a za týden jsem nastoupila. Dodnes to považuji za velmi
šťastnou náhodu, která mě potkala. 

Snila jste někdy o práci v rozhlase?
Jako malá jsem chtěla být televizní hlasatelkou a konferenciérkou, později
jsem snila o práci novinářky. Na základní a poté i střední škole jsem s des-
kami v ruce uváděla školní akademie a maturitní plesy a jako dospělá jsem
vydávala časopis pro jednu malou komunitu. V mých myšlenkách se 
objevil i rozhlas, nikdy mě ale nenapadlo, že by to bylo reálné. A když,
tak bych se bývala viděla spíš na pozici moderátorky. To, co dělám teď,
je spojením obou profesí a jsem velmi spokojená. 

Co taková práce obnáší? 
Jsou dny, kdy v éteru slyšet nejsem, to ale neznamená, že nejsem v práci.
Když zrovna nevysílám, pracuji v kanceláři. To, co posluchači můžou sly-
šet, je ta pomyslná třešnička na dortu. K práci zpravodajky patří přede-
vším shánění informací. Obnáší to spoustu telefonování, prohlížení 
zpravodajských serverů, zpracování tiskových zpráv a podobně. Musím
mít přehled o tom, co se děje u nás i ve světě a také v obcích a městech
našeho kraje. Jezdím na tiskové konference, mluvím se starosty, chodím
na sportovní zápasy nebo třeba na prezentace nejrůznějších projektů. Dů-
ležité je všechny informace vytřídit, vyhodnotit, zpracovat a napsat z nich
jasné a stručné zprávy, které potom jdou do vysílání. Na každý den spolu
s kolegyní připravujeme také pozvánky na kulturní akce, sledujeme po-
časí, dopravní uzavírky a mnoho dalších věcí, které jsou pro lidi důležité.
K naší práci patří i natáčení rozhovorů se zajímavými hosty, které jsou
mezi posluchači velmi oblíbené.

Co z toho máte nejraději?
Možná právě ty rozhovory. Příprava na ně je náročná, protože mnohdy
přijde host s tématem, o kterém si musím nejprve nastudovat nějaké in-
formace. Baví mě ale ta pestrost. Nejen témat, ale i lidí, kteří do studia
přicházejí. Někteří jsou ostřílení a v médiích jsou jako doma, jiní jsou
skromní, někteří mají trému, někdo mluví stručně, další zase příliš. Někdy
to jde jako po másle a jindy se to zadrhne. Ve výsledku by to ale nemělo
být znát, a i když je k tomu ta cesta někdy trnitá, mám vždycky velkou ra-
dost, když se to povede a lidem se rozhovor líbí. 

Kolik hostů jste během těch sedmi let vyzpovídala a na které
nejraději vzpomínáte? 
Měsíčně natočím v průměru 10 rozhovorů. Za rok je to tedy víc jak stovka,
a když to vynásobíme, dostaneme se k číslu kolem sedmi set. Když odečtu
hosty, kteří chodí opakovaně, myslím, že bychom se ke třem – čtyřem
stovkám lidí, kteří usedli naproti mně za mikrofon, dostali. Z těch zná-
mějších osobností ráda vzpomínám například na módní návrhářku Beatu
Rajskou, prezidenta Václava Klause, herce Stanislava Zindulku nebo zpě-
váka Davida Kollera. 

Zažíváte někdy za mikrofonem horké chvilky? 
Ale jistě, mezi ty úsměvnější patří nejrůznější přeřeknutí nebo ty, kdy vás

rozesměje moderátor, který je s vámi ve studiu a vy musíte dočíst zprávy
do konce. Mezi ty obávané patří ono známé okno, kdy si nemůžete vzpo-
menout na jméno hosta nebo když vám odpovídá na jiné otázky, než mu
pokládáte. Horké chvilky k živému vysílání patří. Stát se může cokoliv, ně-
kdy k tomu, abyste se pořádně zapotil, stačí i škytavka nebo šimrání na
nose v okamžiku, kdy se rozsvítí červené světlo s nápisem „on air“. 

Čas od času jsem za mikrofon RCL zván, abych obyvatele kraje
pozval na hrádecké kulturní akce, a rozhovory točím zrovna 
s vámi. Snad se nepletu, když řeknu, že mám dojem, že vás ta
práce baví. Proč?
Baví mě především ta rozmanitost. Rádio je živé médium, kde se pořád
něco děje. U nás žádný den není stejný, a i když vysílání jede podle jaké-
hosi jízdního řádu, který je daný, musíme být stále ve střehu a připraveni
reagovat na události kolem nás. Adrenalin, který je s tím spojený, je hnací
motor. Představte si například situaci, kdy jdete do studia hlásit zprávy,
probíhá olympiáda a na startu nějakého ze závodů je náš závodník. 
Víte, že než dočtete zprávy, tak doběhne do cíle a vy musíte říct, jak to
dopadlo. To potom jedním okem sledujete text, který čtete a druhým 
monitor, kde, jak doufáte, se včas objeví výsledková listina. Ale myslím,
že budu mluvit za všechny kolegy, když řeknu, že to je to, co nás na této
práci baví.  

Myslíte si, že má rozhlas budoucnost v době internetu, neustále
dostupné hudby a zábavy?
Toto je téma, které se hodně diskutuje a zajímá samozřejmě i nás, kteří se
rádiem zabýváme. Od doby, kdy lidé mohli poprvé slyšet lidský hlas či
nějakou melodii z jakési krabice, uplynulo víc jak 100 let. Mnoho se od 
té doby změnilo. Máme lepší techniku a úplně jiné možnosti. Co se ale
nemění a co je na rozhlasovém vysílání jedinečné, je lidský hlas, který 
z rádia promlouvá. Lidé nás berou za vlastní, pouští nás k sobě domů 
a nezřídka jsme jejich jedinými společníky. A to je něco, co, jak doufám,
bude mít svou váhu i v budoucnu. 

Protože rozhovor pořizujeme do HRÁDECKA, zařadím i trochu
nekorektní otázku: má Hrádek nad Nisou díky vaší práci v RCL
protekci?
Rozsahem regionálního zpravodajství je Radio Contact výjimečné. Infor-
mujeme o dění nejen ve velkých městech, ale i v menších obcích tak, jako
žádné jiné rádio. Věnujeme stejnou pozornost všem. Samozřejmě že 
o Liberci nebo České Lípě slyšíte častěji než například o Frýdlantu, pro-
tože se tam toho mnohem méně děje. Ale že bychom vyloženě někomu
nadržovali, to ne. Výjimkou tedy není ani Hrádek. Jediný rozdíl je v zís-
kávání informací. Zatímco z jiných měst čekáme na tiskové zprávy nebo
vyjádření starostů, ty z Hrádku máme z první ruky.  

Tipy na výlety píšete do HRÁDECKA přesně rok, publikovaných
jich bylo již 12. Které místo v Libereckém kraji je ale vaší srdeční
záležitostí?
Tady je odpověď jednoduchá. Mám ráda přírodu Lužických hor a pohled
na Ještěd, když jedu autem ze směru od Turnova. V okamžiku, kdy ho za-
hlédnu, tak vím, že jsem doma, a je jedno, z jaké dálky se vracím.  

Vít Štrupl
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Český svaz ochránců přírody každoročně vyzývá k účasti na akci
Ukliďme svět – Ukliďme Česko. A Hrádek nad Nisou se opět připojil.
Stovky žáků hrádeckých škol vyrazily do okolí města už v pátek 7. dubna,
v sobotu se pak přidali i dospělí. Zvláště ve Václavicích ale opět se znač-
nou podporou dětí.

Smyslem akce je uklidit jednak černé skládky, ale také odpad od lidí,
kteří nevědí, co je odpadkový koš nebo sběrný dvůr. Z donínské školy 
vyrazily všechny děti směrem k Mansfeldově rokli, ke Kristýně a také 
k donínskému hřbitovu. Další dvě třídy ze školy Lidická vyrazily ke Kris-
týně a cyklostezkám kolem ní. Základní škola T. G. Masaryka vyslala do
terénu kromě jedné všechny třídy. Pro školy byly díky dotačnímu fondu
Libereckého kraje připraveny balíčky rukavic, pytle, sladké odměny a ba-
líček vzdělávacích materiálů pro bližší poznávání přírody během celého
roku.

V sobotu 8. dubna už v osm hodin ráno začal úklid ve Václavicích. 
Přišlo na něj 54 obyvatel včetně asi 30 dětí. Jen staré posbírané pneu-
matiky tady zabraly jeden a půl kontejneru. V samotném Hrádku nad 
Nisou byl sraz v 9.30 před radnicí. Účast oproti Václavicím byla mnohem
slabší. I tak se ale během dvou hodin podařilo vysbírat remízek za 
bývalou cihelnou a naplnit kontejner – hlavně igelitem, stavebním od-
padem a také čtyřmi umyvadly a dvěma záchody.

Akce byla realizována za finanční podpory Dotačního fondu Liberec-
kého kraje v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Ukliìme âesko (a zaãnûme v na‰em okolí)
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Na podzim v Hrádku nad Nisou vznikly dva nové sportovní týmy. Oba –
kromě jiného – přicházejí se svými závody. Ten první, běžecký, pořádaný
Multisport Teamem, se odehrál druhou dubnovou sobotu na hrádecké
Kristýně. Ten druhý, silniční cyklistický, pořádaný týmem KSM Hrádek, je
v plném proudu příprav, konat se bude 28. května.

Alisy běh Trojzemím, jak pořadatelé závod na Kristýně pojmenovali,
byl výborně připraven. V kategoriích od batolat po veterány mezi sebou
soupeřilo 209 běžců, kteří si pochvalovali nejen prostředí, ale i atmos-
féru a zázemí, které bylo na Kristýně nachystáno.

Trať závodu vedla převážně po cyklostezkách okolo Kristýny. Závod
byl podle očekávání velmi rychlý. Na 10 km trati se skoro všichni závod-
níci vešli se svým časem do jedné hodiny. V nejrychlejším tempu ale
uběhl svou 5 km trať několikanásobný mistr republiky v půlmaratonu 
Vít Pavlišta. Do cíle se dostal za 14 minut a 51 sekund.

AAbbssoolluuttnníí  vvýýsslleeddkkyy  vv  hhllaavvnníícchh  kkaatteeggoorriiíícchh::
Muži, 5 km: Vít Pavlišta, Silvini Madshus Team – 14.51
Ženy, 5 km: Lucie Königová, Liberecký boot – 23.21
Muži, 10 km: Petr Ondřej, Haven team – 34.32
Ženy, 10 km: Marie Jiřičková, Craft Team Jablonec – 42.44

Nov˘ bûh pfiilákal dvû stovky závodníkÛ

V ringu se dûtem ze Cviãení
Lída opût dafiilo

V sobotu 1. dubna odjelo 16 dětí ze Cvičení Lída do Doks na turnaj 
v ringu – sportu, který není příliš známý. V budově školy se utkala tří -
členná smíšená družstva s protihráči z SK 3D Doksy a TJ Rochlice. Ringo
se hraje s gumovým kroužkem o průměru 15 cm. Tříčlenná družstva 
chytají, plynule zpracovávají a odhazují rukou přes vysokou síť gumový
kroužek na stranu soupeře tak, aby nemohl být vrácen. Podobně jako 
u volejbalu musí být kroužek odhozen přes síť po dvou dotecích a hra
končí po dosažení 15 bodů. 

V mladších žácích vybojovalo 1. místo družstvo Ďáblové ve složení
Šárka Čížová a Kuba Vích. Druzí skončili Rebelové Rostik Patočka, Kuba
Wierzba a Sandra Doležalová. 

Ve starších žácích si diplomy za 2. místo odvezlo družstvo Red Devils
ve složení Míra Janeček, Standa Patočka a Sofie Tůmová.

V dorostu 3. místo vybojovalo družstvo Hrádek, které tvořily Tereza
Arteňuková, Zuzka Dragounová a Sofie Tůmová. 

Každé družstvo obdrželo diplom a sladkou odměnu.

Nádhern˘, nároãn˘ 
a veleúspû‰n˘ víkend 

hrádeckého stolního tenisu
Během druhého dubnového víkendu jsme dovezli celkem čtyři zlaté, tři
stříbrné a tři bronzového medaile! Nejprve se budeme věnovat turna-
jům v Polsku, které se hrály postupně v sobotu 8. dubna. Tam to cinklo
zlatem třikrát a zasloužili se o to Lukáš Laubr, Terka Martincová a Pepa
Kutifel. Stříbro dovezli Beata Brigantová, Erik Mareš a Monika Doleža-
lová. Bronzové medaile v Polsku vybojovali Martin Laubr a Tereza 
Martincová (v kategorii starších dívek). V kategorii dospělých se Pepa
Kutifel ml. a trenér Martin Tacinec prokousali mezi osm nejlepších. 
V osmifinále oba prohráli s hráči 4. polské ligy. 

V neděli 9. dubna přišel největší úspěch stolního tenisu v Hrádku za
jeho padesátiletou tradici, a to na přeboru Libereckého kraje konaného
v herně extraligového družstva SKST Liberec. Nejprve to vypadalo, že
zdravotní stav nedovolí start naší výborné hráčky Terky Martincové, ale
postupně se rozehrála jako nikdy v životě, a tak nejprve získaly Terka 
a Monika Doležalová bronzovou medaili ve čtyřhře dívek. V turnaji jed-
notlivců, kde se utkalo 54 hráčů, se holky prokousaly ze skupin nejprve
mezi 32 postupujících do vyřazovacích bojů. V nich Terka nechala
všechny dívky za sebou. Skvělé zlato! Monika Doležalová skončila na cel-
kovém 5 místě, když od bronzu byla vzdálena 2 vítězné sety. Příště to
cinkne v jednotlivcích určitě i Monice. Mezi kluky byl Lukáš Laubr na 
10. místě a Martin Laubr na 14. místě. Velká gratulace míří k rodině 
Martincových. Všem, kteří pomáhají stolnímu tenisu v Hrádku, patří 
poděkování. Dětem přejeme co nejvíce času u sportu a zábavy, která 
posouvá jejich schopnosti a talenty na cestě životem. 

Do oddílu stolního tenisu přijmeme ještě 4 děti ročníků 2010 a 2011 –
nej lé pe 2 dívky a 2 chlapce.

Za TTC Hrádek nad Nisou, z. s., trenér Martin Tacinec
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Tip na v˘let
V dubnovém tipu na výlet pokračujeme v toulkách za přírodními zají-
mavostmi. Zatímco v minulém čísle jsme byli na Českolipsku obdivovat
bledule a člověkem téměř nedotčenou přírodu, tentokrát pojedeme do
Českého ráje. Navštívíme nejznámější skalní město, kterým je Hruboskal-
sko.

Hruboskalské skalní město
Oblast Hruboskalska se nachází mezi hradem Valdštejn a zámkem
Hrubá Skála nedaleko Turnova. Pověstmi opředené skalní město nabízí
nevšední zážitky pro horolezce i laiky na více než 400 pískovcových vě-
žích, z nichž nejvyšší dosahuje až do výše 50 metrů.

Je možné zde navštívit celou řadu působivých skalních vyhlídek a zří-
cenin skalních hradů. Oblast je oblíbená i mezi filmaři – natáčel se zde
např. film Jak dostat tatínka do polepšovny, pohádka Princ Bajaja či 
některé scény do seriálu Prima sezona. Hruboskalsko je z velké části
chráněno jako přírodní rezervace. K jeho prohlídce můžete využít 
několika značených turistických tras. Jednou z nich je i naučná stezka
Hruboskalsko, která měří zhruba 7,5 kilometru a výchozím bodem jsou 
Sedmihorky u Turnova. 

Zámek Hrubá Skála a hrad Valdštejn
Romantický zámek Hrubá Skála je postavený na skupině skalních věží,
několik desítek metrů nad údolím. V současné době je stylovým hotelem
s restaurací. Během letního období se můžete podívat na nádvoří zámku
a také do věže s pěkným výhledem na okolí. 

Na opačné straně Hruboskalského města se nachází nejstarší hrad
Českého ráje Valdštejn. Založen byl kolem roku 1260 Jaroslavem z Hruš-
tice z rodu Markvarticů, předků pánů v Valdštejna. V současné době je
majetkem města Turnova. Zajímavý je už vstupní most s galerií barokních
soch svatých českých patronů. Na prvním nádvoří můžete nahlédnout do
malé kaple, klasicistní dům hradu pak nabízí prohlídku Slav nostního sálu
a salonku s portrétní galerií posledních majitelů. Zajímavostí je také hla-
domorna. Dominantou hradu je kostel sv. Jana Nepomuckého přistavěný
k hradu v 18. století. 

Už Ivan Mládek ve známé písničce tvrdil, že do Českého ráje cesta pří-
jemná je. A to nejen pro horolezce a horolezčata. Hruboskalské skalní
město, mezi horolezci též přezdívané jako „Skalák“, nabízí mnoho zá-
žitků každému bez rozdílu. Věra Baumgartnerová

Pozvánka k sousedÛm
Měsíc duben patří Velikonocům. Jarní svátky se budou slavit na hradech
a zámcích i na městských náměstích. V dubnu si můžete zajet i do Brniště
na Hastrmanskou stezku nebo se vypravit na pohádkovou cestu Českým
rájem. Poutavé zážitky nabízí i Cestovatelský festival se zajímavými hosty
z řad cestovatelů. Ať už si necháte o dobrodružstvích na cestách vyprá-
vět nebo se na nějakou sami vypravíte, přeji vám, ať je plná slunce a hez-
kých zážitků. 
14.–17. duben – Velikonoční prohlídky – hrad Grabštejn
Od Velkého pátku do Velikonočního pondělí uvidíte na hlavním pro-
hlídkovém okruhu velikonoční výzdobu a dozvíte se o zvycích spjatých
se svátky jara.
14.–17. duben – Velikonoce na Lemberku
Speciální prohlídky velikonočně vyzdobeného clam–gallasovského
apartmá včetně zámecké kaple s průvodcem. Ukázka velikonočního sla-
vení a zvyků šlechty.
15. duben – Velikonoce na statku – Dlaskův statek Dolánky 
u Turnova
Tradiční oslava velikonočních svátků s ukázkami tradičních zvyků. Ve
světnici Dlaskova statku bude přadlena spřádat pašijovou nit, která měla
magickou moc. Pletení pomlázek, vyrábění plstěných beránků a mnoho
dalšího v řemeslných dílnách. V areálu statku se budou pást ovečky 
a uvidíte i jejich stříhání.
15. duben – MIG 21 – Vratislavice 101010
Jarní turné populární české kapely v čele s frontmanem Jirkou Macháč-
kem.
15. duben – Vajíčkovník 2017 – Dolní Řasnice
14. ročník unikátní lidové slavnosti Vajíčkovník. Akce navazuje na 
2 800 let starou lidovou tradici. Obcí pochoduje průvod masek a rámu-
sem vyhání zimu. Kolem stromu Vajíčkovníku, na který děti věší vajíčka 
s napsaným nebo namalovaným přáním, je pak slavnost s programem. 
22. duben – Bitva u Liberce – Liberec – Ostašov
Připomínka 260. výročí bitvy u Liberce. Dobový tábor, dobová hudba,
historické tance a rekonstrukce bitvy z roku 1757. 
29. duben – Český ráj dětem – Maškova zahrada Turnov
Rodinná akce u příležitosti zahájení turistické sezóny v Českém ráji. 
Na děti čeká pochod plný otázek a úkolů s postavičkami z českorájských 
pověstí. V areálu Maškovy zahrady je připravený bohatý doprovodný
program pro celé rodiny. Vše vyvrcholí tradičním příchodem krále Gra-
náta s královnou a jejich družiny. 
29.–30. dubna – Putování za renesancí – zámek Hrubý Rohozec
Prohlídky zaměřené na stavební vývoj objektu. Projdete se po nejstarších
částech zámku. Uvidíte běžně nepřístupné prostory, jako východní sklep,
místnost ve věži nebo zámeckou půdu.                      Věra Baumgartnerová

polečenskápolečenská
rubrikarubrika

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

70 let Šulc Jiří
81 let Jindřiška Straková
83 let Zdeňka Hanicová
84 let Helena Nevyhoštěná
85 let Josef Hreha
86 let Vilibald Bouček, Helena Chlumová
87 let Zdenka Novodvorská, Milena Dvořáková
88 let Soňa Procházková
90 let Jiří Malý
91 let Josef Bláha             Monika Korbelářová, matrikářka
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Před pár lety jsme ani netušili, že vysílání, které sledujeme v televizi, je
analogové. Přišli jsme na to, až když jsme zjistili, že ho nahradí vysílání
digitální a my musíme šupky hupky kupovat nová zařízení, set-top boxy
a tak dále. A historie se opakuje. Sotva jsme si zvykli používat dva ovla-
dače nebo jsme si pořídili novou televizi, už je tu hlášení o další změně.
Takže jen tak obyčejné digitální vysílání s označením DVB-T už nám sta-
čit nebude, na scénu se chystá… Chvilka napětí… DVB-T2. Úžasné, že?
Tak a teď, co to vlastně znamená…

DVB-T2 je nebo tedy bude novou formou digitálního vysílání. Tomu
asi rozumíme všichni. Přinést by to mělo spoustu výhod, ovšem žádné 
z nich nejsou zatím přímo potvrzené a jedná se tak o pouhé domněnky.
Například zvýšená kvalita obrazu se jeví sice jako příjemný benefit, ale
už dnes máme při pohledu na nějaké televizní přístroje pocit, že jsou tak
dokonalé, až z toho bolí oči, ale budiž. Co zní zajímavěji, je možné zvý-
šení počtu televizních stanic. To by mělo souviset s tím, že se zlevní cena
vysílání, takže by se do hry mohlo zkrátka dostat více stanic. Ale… Vše
jsou to jen hypotézy, alespoň co se týče přínosů.

Naopak to, co většinu rozhořčí a nepotěší, už je dávno potvrzené 
(jak jinak?). První, co je třeba zmínit, je skutečnost, že žádné zařízení
schopné přijímat současné vysílání DVB-T, nebude použitelné pro 
DVB-T2. Výměna televizorů nebo set-top boxů se tedy týká opravdu
všech, tedy kromě těch, kteří se rozhodnou radši vyhodit televizi z okna
a číst knížku.

Bohužel ani ti, kteří prozřetelně už teď koupili televizi s DVB-T2 
podporou nemusejí být „v suchu“. Pokud totiž zároveň přístroj neumí
kombinovat s tzv. HEVC – obrazovým formátem, ve kterém bude vysílání
šířeno, je vám k ničemu. 

Jak tedy poznat přístroj, který bude použitelný pro nový standard vy-
sílání? Přístroj by měl být označen značkou, kterou najdete u článku.

Proč se přechází na nový TV standard v ČR?

Hlavním důvodem je uvolnění části sítě pro
mobilní internet. Mobilních zařízení stále při-
bývá a síť už to nezvládá. 

Když už víme, co nám to všechno (ne)při-
nese a že je to nevyhnutelné, zjistili jsme
také, kdy nás ta nevyhnutelnost čeká. Už se 
v minulosti objevilo několik plánovaných ter-
mínů spuštění tohoto vysílání, ale zatím se žád-
ný neuskutečnil. Bohužel nyní už je to opravdu
na spadnutí a rok 2017 zřejmě už opravdu bude tím
průlomovým. Samozřejmě jako u přechodu z analogového vysílání, 
i tentokrát bude vše probíhat postupně. Nový digitální televizní standard
DVB-T2 bude v Česku zaveden k 1. únoru 2021. Počítá s tím Strategie roz-
voje zemského digitálního televizního vysílání, kterou schválila vláda.

Zdroj: https://www.srovname.cz/levouzadni/dvb-t2/

„Povinná“ v˘mûna televizí a set-top boxÛ. 
Spu‰tûní DVB-T2 se blíÏí.

DS Vojan dûkujeDS Vojan dûkuje
Divadelní soubor Vojan, z. s., Hrádek nad Nisou děkuje paní 
MUDr. Jaroslavě Janatové za poskytnutý sponzorský dar, který byl
souboru věnován v loňském roce na realizaci představení „Dokonalá
svatba“ a na činnost spolku.

Divadelní soubor Vojan, z. s., Hrádek nad Nisou děkuje také panu
Janu Sladkému za dlouholetou obětavou práci pro DS Vojan. Pan Jan
Sladký ukončil k 3. 1. 2017, z vážných rodinných a osobních důvodů,
členství v DS Vojan. Děkujeme za dlouholetou hereckou a režijní práci
v souboru a přejeme pevné zdraví a hodně sil.

Za DS Vojan Ing. Josef Horák – předseda
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Akademii umûní a kultury
zaãalo nav‰tûvovat 

20 studentÛ
Slavnostní imatrikulací v obřadní síni hrádecké radnice byla otevřena
akademie, která nabízí vzdělávání ve třech uměleckých oborech: výtvar-
ném, hudebním a literárně dramatickém. Spolu s městem Hrádek nad
Nisou ji jako pilotní projekt pro Liberecký kraj zřídila liberecká základní
umělecká škola. Od té běžné školy se liší poměrně zásadně. Nejmladším
studentům, kteří do ní budou 4 roky docházet, musí být alespoň 55 let.
O akademii byl ale i tak veliký zájem, nejvíce pak o obor výtvarný. A jak
se podařilo získávat studenty? Často příkladem. V několika případech
pomohli žáci hrádecké základní umělecké školy, kteří dokázali přesvěd-
čit své prarodiče, že nikdy není pozdě začít.

Karel Roden pfied 
vyprodan˘m hledi‰tûm

Vyprodané hlediště Besedy přivítalo v sobotu 1. dubna Janu Krausovou
a Karla Rodena, kteří přijeli s poněkud černou inscenací Studia DVA Ote-
vřené manželství. Diváci oba herce odměnili dlouhotrvajícím potleskem.
A příznivci divadla se mohou těšit na 12. května, kdy do Hrádku s Mojí
hrou přijíždí Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská a další jejich kolegové.
Vstupenky jsou již v předprodeji.

Úsmûvy Ivo ·moldase
Ivo Šmoldas je osobou poměrně hodně známou z televizních ale i roz-
hlasových pořadů. Obratně zachází s českým jazykem, má dar vtipně 
vyprávět zážitky, které by běžnému člověku nevydaly ani na anekdotu.
Přesně tak, jak je znám, přijel i do Hrádku nad Nisou. Spolu s písničká-
řem Pepou Strossem, který vyprávění prokládal písničkami, budil 
úsměvy i hlasitý smích prakticky celé dvě hodiny. Čím ale překvapil, byla
jeho příprava na představení. Než se do Hrádku (kde ještě nikdy nebyl)
vypravil, nastudoval si poměrně dost o městě, stihl si projít centrum
města, aby dokázal glosovat, co ho zaujalo, a také projevil přehled, 
když dokázal pohotově reagovat na dotaz z publika mířený na polskou
elektrárnu a pěstování skleníkových rajčat.

Recitaãní pfiehlídka pro
ostrov Ïivota

Z původní hrádecké recitační soutěže se postupem doby stala recitační
přehlídka. Hlavně proto, že organizátoři nechtěli hodnotit a vybírat toho
nejlepšího, když se každým rokem potvrzuje, že úroveň mladých recitá-
torů je vysoká. A i u toho recitátora či recitátorky, kterým se to zrovna 
v ten jeden den úplně nepovede, je vidět úsilí, které své vybrané básni
věnovali. Na přehlídku, jejíž výtěžek z dobrovolného vstupného putuje
každým rokem Ostrovu života, se připravovaly desítky dětí, které prošly
nejprve školními výběrovými koly. Diváci v sále Brány Trojzemí tak 
vyslechli už jen něco kolem čtyřiceti kratších či delších básní, ale i nerý-
movaných textů. Přehlídku připravily Hádě, o. s., ZŠ T. G. Masaryka,
DDM Drak a Brána Trojzemí. A nesmíme zapomenout na učitele ve 
školách, kteří se mladým recitátorům věnovali.
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