
Město připravuje nový klub pro seniory
Klub důchodců v Komenského ulici zná většina obyvatel města. Dlouhá léta sloužil jako městská 
knihovna. Po jejím přestěhování do Schubertovy vily jej začali využívat senioři a Svaz zdravotně posti-
žených civilizačními chorobami. Ale také DS Vojan a Chrámový sbor jako zkušebnu. Víceméně dřevěný
objekt, smontovaný ze sendvičových panelů, odpovídá době vzniku, kdy se tolik jako dnes neřešila
energetická náročnost. „Místo stávajícího objektu chceme vybudovat moderní dům pro důstojné 
setkávání seniorů ale i dalších spolků,“ říká starosta města Josef Horinka.

V současnosti je už objednaná projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, záměr je 
odsouhlasen v zastupitelstvu města. „V podstatě by šlo o demolici stávajícího objektu a výstavbu 
nového v pasívním standardu. Objekt tak bude mít nízké nároky na spotřebu energie. Dispozice 
nového objektu bude podobná té dnešní, na kterou jsou senioři zvyklí, ale bude ji možné měnit,“ 
dodává starosta města. Uvnitř klubu budou posuvné příčky, které umožní prostory zmenšovat nebo
zvětšovat. Pokud se vše po-
daří, nový klub důchodců
by se stavěl v roce 2019.

„Při výstavbě nového
klubu důchodců bychom
se rádi věnovali i prostran-
ství v okolí. Pozemek od
klubu důchodců až k Ná-
dražní ulici je totiž v ma-
jetku města, byť vypadá,
jako kdyby patřil k poště.
Toho chceme využít a vybu-
dovat zde otevřenou terasu
do zahrady,“ říká Josef 
Horinka. Část prostoru by
zůstala otevřená. Zmizely
by přestárlé keře, naopak
zachovány by zůstaly krásně
kvetoucí magmolie.

Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: strupl@branatrojzemi.cz, 
tel./fax: 725 357 278 nebo písemně na MěÚ. 
Můžete také využít schránku  ve vstupní chodbě MěÚ. 
Internetová podoba časopisu vychází na www.hradek.cz. 
Uzávěrka lednového čísla je 27. 12. 2017. 
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 11. 1. 2018.
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Filmoví fanoušci 
o své filmy nepřijdou
V polovině října došlo v kině k havárii,
která poškodila promítací techniku.
Nyní před Vánoci ale můžeme přijít 
s dobrou zprávou, která udělá radost
všem návštěvníkům kina: projekční
technika je na cestě. Nejpozději po
Novém roce se v kině opět bude pro-
mítat a je možné, že první filmy budou
k vidění už ve vánočním období. 
Program zveřejníme na internetu 
a prostřednictvím facebooku. A pro-
tože se diváci často ptali, jak to bude 
s filmy, které během podzimu pro-
běhly kiny a v Hrádku jsme je nemohli
promítat: do programu v průběhu
ledna zařadíme jak lednové novinky
(Troškovu pohádku Čertoviny, vý-
borné animované Coco), tak aktuální
trháky (Star Wars: Poslední z Jediů, 
Jumanji: Vítejte v džungli) nebo če-
skou komedii Špindl. A přidáme ales-
poň něco z filmů, které už v kinech
jsou a byly úspěšné: Thor: Ragnarok,
Vražda v Orient Expresu, Paddington 2,
Liga spravedlnosti, Bajkeři a další). 

Budeme rádi, když si do našeho
hrádeckého kina opět najdete cestu.

V prosincovém čísle:

— Rekonstrukce Koníka
— Posezení seniorů
— Hrádecký divadelní podzim
— Ruská vila
— Tip na výlet
— Adventní neděle

Příloha: Radniční náměstí –
Rathausplatz



lnformace z radnice
Usnesení rady města
18. schůze rady města
18. schůze rady města v roce 2017, konaná dne 15. listopadu, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila odměny ředitelům příspěvkových organizací města
— schválila dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce

parku u ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou, a to firmu JIB, s. r. o.,
Brandýs nad Labem s celkovou nabídkovou cenou 1 473 121,42 Kč
včetně DPH

— schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu Oprava hřbitovní
zdi na Dolní Suché

— schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu Oprava hřbitovní
zdi, hřbitov Václavice

— schválila umístění sklopných parkovacích zábran v množství přidě-
lených parkovacích míst jako součást bytů č. p. 378 Ruská vila

— schválila instalaci vodorovného dopravního značení V12c (zákaz za-
stavení) na křižovatkách ulic Žitavská x Moskevská x „Mezi Poli“ 

— schválila umístění dopravní značky „průjezd zakázán“ v lokalitě Starý
Dvůr 

— schválila umístění rozhledového zrcadla na křižovatku Tovární x Pí-
sečná 

— schválila Plán zimní údržby 2017–2018
— vzala na vědomí zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

Knihovna Hrádek nad Nisou
— schválila výběr zhotovitele sloučené projektové dokumentace pro

územní rozhodnutí, stavební povolení a inženýrskou činnost na akci
Klub seniorů Hrádek nad Nisou, a to Projektový ateliér DAVID, s. r. o.,
za nabídkovou cenu 239 580 Kč včetně DPH.

13. mimořádná schůze rady města
13. mimořádná schůze rady města v roce 2017, konaná dne 22. listopadu,
se zabývala těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí návrh rozpočtu města Hrádek nad Nisou pro rok

2018
— schválila vypsání nadlimitní veřejné zakázky v zjednodušeném pod-

limitním řízení na akci s názvem „Knihovna Hrádek nad Nisou“ 
— schválila výběr dodavatele nábytku do nově řešených kanceláří od-

boru investičního a správy majetku v budově MÚ Hrádek nad Nisou,
a to firmu Interkomplet, s. r. o., Liberec za nabídkovou cenu ve výši
176 640,64 Kč s DPH.

Ze zasedání zastupitelstva města
9. zasedání zastupitelstva města
9. zastupitelstva města v roce 2017, konané dne 23. listopadu, se zabý -
valo těmito záležitostmi:
— projednalo majetkoprávní úkony města
— vzalo na vědomí zprávu o projednání návrhu 17. změny územního

plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a návrh 17. změny územ-
ního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou,
1) vydalo 17. změnu územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad

Nisou, zpracovanou SAUL, s. r. o., Liberec
2) vzalo na vědomí, že k návrhu 17. změny územního plánu sídel-

ního útvaru Hrádek nad Nisou nebyly uplatněny námitky
3) vydalo opatření obecné povahy města Hrádek nad Nisou č. 1 /2017,

kterou se mění Územní plán sídelního útvaru Hrádek nad Nisou
vydaný obecně závaznou Vyhláškou č.19/98/208/MZ, kde jsou vy-
mezeny kategorie ploch s rozdílným způsobem využití (funkční
využití ploch) a specifikovány regulativy funkčního a prostorového
uspořádání území o vyhlášení závazné části územního plánu sí-
delního útvaru Hrádek nad Nisou

— vzalo na vědomí návrh rozpočtu města Hrádek nad Nisou pro rok
2018

— schválilo změnu rozpočtu města 2017 č. 9 ve výši 1 256 192,50 Kč.
Rozpočet města po 9. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový
objem příjmů částkou 146 541 938,48 Kč, celkový objem výdajů část-
kou 264 910 386,24 Kč a salda ve výši 118 368 447,76 Kč ve třídě 
financování.

— schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická
ve výši 4 584 392 Kč na předfinancování projektu „Řemesla v Troj-
zemí“ realizovaného v rámci operačního programu Přeshraniční 
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 
2014–2020

— schválilo záměr projektu 5 1a Snížení energetické náročnosti budovy
Městského úřadu Hrádek nad Nisou (zateplení, rekonstrukce ÚT,
otopné soustavy, okna), podání žádosti o dotaci z Operačního pro-
gramu Životní prostředí, předfinancování a financování projektu 
z rozpočtu města, při celkových nákladech projektu 6 062 294 Kč 
a výši dotace 2 458 263 Kč a dále záměr projektu 5 1b Snížení ener-
getické náročnosti budovy Městského úřadu Hrádek nad Nisou
(vzduchotechnika), podání žádosti o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí, předfinancování a financování projektu z rozpočtu
města, při celkových nákladech projektu 3 119 836 Kč a výši dotace
1 172 586,80 Kč

— schválilo záměr projektu Instalace fotovoltaického systému na stře-
chu ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou, podání žádosti o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí, předfinancování a finan-
cování projektu z rozpočtu města, při celkových nákladech projektu
1 259 126 Kč a výši dotace 445 541,20 Kč

— schválilo záměr projektu „Instalace systému nuceného větrání s re-
kuperací do učeben a dílen ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou,
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí,
předfinancování a financování projektu z rozpočtu města, při celko-
vých nákladech projektu 8 212 656 Kč a výši dotace 5 743 947,30 Kč.

Termíny schůzí rady města v prvním pololetí roku 2018

10. 1., 17. 1., 14. 2., 7. 3., 21. 3., 11. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6.

Termíny zasedání zastupitelstva města v prvním pololetí
roku 2018

24. 1., 21. 2., 28. 3., 18. 4., 30. 5., 27. 6.

2 z radnice

Oldřichovská je po sedmi 
měsících průjezdná

Na začátku prosince se konečně dočkala otevření Oldřichovská ulice po
té, co byly v posledních listopadových dnech položeny asfaltové povr-
chy. Práce ale přesto nekončí. Dokončeny nejsou například chodníky.
Nicméně by měla být v prosinci položena dlažba s tím, že na jaře příš-
tího roku se chodníky předláždí do definitivní podoby.

Provizorně byla otevřena také Husova ulice od křižovatky s Nádražní
po železniční viadukt. Tady budou práce pokračovat na jaře. Oproti pů-
vodním plánům se totiž navíc realizuje rekonstrukce plynovodu. Zvláště
řidiči se v tomto úseku ale musí obrnit velkou trpělivostí.

Oldřichovská ulice je v majetku Libereckého kraje a investorem re-
konstrukce je Krajská správa silnic Libereckého kraje.



Navrhněte své kandidáty na
ocenění za rok 2017

U příležitosti Společenského večera města je tradičně předávána cena
starosty města vždy ve dvou kategoriích: Za práci pro město (za výji-
mečné činy či aktivity, které přinesly prospěch městu a jeho občanům 
v různých oblastech života) a Sportovec roku (za výjimečné sportovní
úspěchy). V roce 2016 došlo k rozšíření kategorií o Poděkování starosty
města – za spolkovou činnost. Ocenění a poděkování se udělují za akti-
vity v předchozím roce, nikoliv jako ocenění města za dlouhodobou či
celoživotní činnost.

Návrhy mohou podávat občané i spolky či jiné právnické osoby na
Odboru dotací, rozvoje města a kultury, případně na podatelnu Měst-
ského úřadu v Hrádku nad Nisou nebo elektronicky na e-mailovou adresu
davidova@muhradek.cz. Termín odevzdání návrhů je do 10. 1. 2018.

Návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného kandidáta,
název právnické osoby nebo kolektivu, adresu bydliště nebo sídla navr-
hovaného kandidáta, obor činnosti, resp. oblast, v níž je udělení ocenění
či poděkování kandidátu navrhováno, podrobné zdůvodnění nominace
a identifikaci s kontaktem navrhovatele.

Z kandidátů bude vybírat rada města.
Ocenění a popř. poděkování starosty města bude předáno při Spole-

čenském večeru 3. února 2018.

312. ãíslo,
prosinec 2017z radnice

V listopadu byla dokončena oprava zdi hřbitova v Doníně. Po letech, kdy
probíhaly opravy hlavně na hřbitově na Liberecké ulici, se nyní chystají
další práce i na zbývajících městských hřbitovech.

Zeď hřbitova v Doníně se nakláněla a dříve nebo později by došlo 
k jejímu zřícení. Jak se ukázalo po zahájení opravy, zeď nebyla uložena
na základech. Práce se tedy o něco zdržely. Po šetrném rozebrání byly
ale na novou zeď použity hlavně původní cihly. Zeď tak nic neztratila ze
své podoby.

Opravy hřbitovních zdí jsou naplánovány i na příští rok. Městu se 
dokonce podařilo získat dotaci na částečné financování od Ministerstva
zemědělství ČR v rámci programu Údržba a obnova kulturních a ven-
kovských prvků, podprogramu Údržba a obnova stávajících kulturních
prvků venkovské krajiny. Opravena tak bude zeď václavického hřbitova

i zeď hřbitova na Dolní Suché. Tady je navíc hřbitov z části ohraničen
dřevěným plotem. Projekt počítá i s jeho obnovou. Aktuálně probíhá 
výběrové řízení na dodavatele a stavět by se mělo začít na jaře.

Pokračovat ale budou i úpravy hřbitova na Liberecké ulici. „Plánu-
jeme obnovu části spadlé zdi a rádi bychom pokračovali v budování 
dalších kamenných cest. Především ale připravujeme další rozšíření 
kolumbária vybudováním představby před nynějším objektem,“ říká
starosta města Josef Horinka. I když se poměrně nedávno kolumbárium
rozšiřovalo, počet boxů nepostačuje zájmu pozůstalých.

O první adventní neděli se ještě v podstávkovém domě Koník vyráběly
adventní věnce, v pondělí už nastoupila stavební firma na druhou a po-
slední etapu rekonstrukce. Týkat se bude především druhého nadzem-
ního podlaží, které není v o moc lepším stavu, než bylo ještě před 3 lety
přízemí. Obnoveno bude hrázdění, včetně nepůvodních cihelných vý-
plní, které budou nahrazeny tradiční hliněnou výplní a štukem. Výměna
čeká okenní otvory v patře i obou okenních štítech, přičemž se budou
vyrábět kopie původních oken, která se zachovala na východní straně
domu. Jelikož v první etapě nedošlo ani na vnitřní vybavení, budou 
doplněny všechny interiérové dveře. Vyměněny budou prkenné pod-
lahy v patře a na půdě a oprava čeká i schody. Zcela vyměněn bude zá-
padní štít, zatímco východnímu bude stačit oprava. V rámci druhé etapy
budou znovu ošetřeny roubené stěny v přízemí, prvky podstávkové kon-
strukce, okna i výplně hrázdění. Stejně jako v první etapě bude kladen
důraz na maximální využití původních materiálů a prvků a využití tra-
dičních řemeslných postupů stavby.

Druhá etapa rekonstrukce podstávkového domu měla původně začít
už na podzim. Do prvního výběrového řízení se ale nepřihlásila ani
jedna firma. Ve druhém výběrovém řízení se stal dodavatelem Matouš
Kirschner, který byl dodavatelem i v první etapě a opravě tradiční archi-
tektury se věnuje. 

Na druhou etapu rekonstrukce podstávkového domu Koník získalo
město dotaci v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. Společně
s partnerským městem Boleslawiec bude po celý rok probíhat projekt
Hrádek nad Nisou a Boleslawiec na cestě starých řemesel, spolufinan-
covaný z prostředků Evropské unie v česko-polském programu Interreg 
V-A Česká republika – Polsko. V rámci projektu se kromě jiného bude 
v Hrádku nad Nisou v příštím roce konat výstava tradiční Boleslawiecké
keramiky a čtyři workshopy tradičních řemesel – dva v Hrádku a dva 
v Boleslawieci.

Brána Trojzemí připravuje další projekt, v rámci kterého by v dalším
roce po dokončení rekonstrukce Koníka probíhaly workshopy známých 
i pozapomenutých řemesel.

Rozběhla se druhá etapa rekonstrukce Koníka

Opravy hřbitovních zdí budou pokračovat



Veřejné kluziště
Od 4. prosince je opět v provozu městské kluziště. 

Pro veřejnost je otevřeno každý den: 
pondělí 15.30–19.00; úterý 14.00–17.00; středa 14.00–17.00; 
čtvrtek 14.00–17.00; pátek 14.00–17.00; sobota 10.00–12.00; 

sobota 14.00–17.00; neděle 14.00–17.00

Ceník:
Vstup na veřejné bruslení – děti a mládež do 15 let: zdarma

Vstup na veřejné bruslení – mládež od 15 do 18 let: 30 Kč za 90 min.
Vstup na veřejné bruslení – dospělí: 50 Kč za 90 minut
Šatna a sociální zařízení k veřejnému bruslení: zdarma

Kluziště bude otevřeno nejméně do 4. března.
Nebruslí se: 24. a 25. 12., 3. 2. a 17. 2. Veřejné bruslení bude 

omezeno 31. 12. a 1. 1.

Poplatky za inzerci v měsíčníku

HRÁDECKO
formát cena
9 x 2,5 cm (na šířku) 121 Kč
9 x 5 cm (na šířku) 363 Kč
A6 (čtvrtstránkový, na výšku) 605 Kč
A5 (půlstránkový, na šířku) 1 210 Kč
A4 (celostránkový, na výšku) 2 420 Kč
reklamní reportáž cena dohodou
ceny jsou uvedeny včetně DPH

4 ze společnosti

Nové hřiště ve Václavicích
18. listopadu bylo ve Václavicích otevřeno nové multifunkční hřiště. 
A hned v první den byl zájem obyvatel veliký. Václavičtí přichystali tur-
naj v malé kopané, do kterého se přihlásilo 7 mužstev.

Nové hřiště stálo bezmála 1,7 mil. Kč. Jeho vybudování podpořilo
třemi sty tisíci korunami ze svého dotačního programu prevence krimi-
nality Ministerstvo vnitra. Sloužit bude několika sportům najednou. Na
ploše o rozměrech 30 x 16 m je vytýčen kurt pro tenis, volejbal, součástí
hřiště jsou i branky. Celé hřiště je oploceno a vybaveno mantinely. 

Zatímco dopoledne jej využijí hlavně děti z mateřské školy, v odpo-
ledních hodinách bude přístupné především školákům.

Budova nové městské knihovny, která má vyrůst ve dvoře Brány Troj-
zemí na místě tzv. pekárny, se začne stavět o něco později. V těchto
dnech už by podle původních plánů byla „pekárna“ zbourána a praco-
valo by se na nové budově. Jenže do výběrového řízení na dodavatele
stavby se přihlásily jen dvě firmy. První podještědská stavební společ-
nost, která předložila výhodnější nabídku, ale nedodala všechny poža-
dované podklady. A druhá v pořadí sdělila, že na realizaci zakázky nemá
volnou kapacitu. Naplno se tak projevila vytíženost stavebních firem. A to
i přesto, že očekávaná hodnota zakázky je téměř 13,5 mil. Kč bez DPH.

Město vzápětí vyhlásilo nové výběrové řízení, jehož výsledky do uzá-
věrky HRÁDECKA nebyly známy. Předpokládá se ale, že nová knihovna
bude stát nejdříve za rok. Tím se zkomplikuje situace čtenářům, jak 
vysvětluje starosta města Josef Horinka: „V lednu bude dokončena pro-
váděcí dokumentace na rekonstrukci Schubertovy vily v rámci projektu
Komunitního centra. Čeká nás výběrové řízení na dodavatele stavby.
Předpokládáme, že na přelomu dubna – května by se mohlo začít sta-
vět.“ To znamená, že městská knihovna bude muset opustit své prostory
a nové ještě nebudou připravené. „I bez této komplikace jsme počítali 
s tím, že knihovnu na nějakou dobu uzavřeme. Bude potřeba provést 
inventuru knižního fondu a tak se nabízí ji udělat při stěhování knih. 
Zároveň bude potřeba knihy opatřit čipem, protože v nové knihovně 

budeme využívat jiný systém evidence a ochrany knih,“ dodává Vít
Štrupl z Brány Trojzemí. Zavřít ale knihovnu na více než půl roku by byla
škoda. Řeší se proto možnost, jak alespoň nejvíce půjčované knihy a no-
vinky zpřístupnit v náhradních prostorách k půjčování.

Stolní kalendář je vprodeji
Potřetí město vydává svůj vlastní stolní kalendář. Po fotografiích z akcí 
ve městě a fotografiích z města a krajiny v letošním roce, je kalendář na
příští rok věnován historickým fotografiím z města a jeho okrajových
částí. Inspirací byla v létě vydaná kniha Hrádek nad Nisou – Vyprávění 
o městě a lidech, která na 432 stranách přináší kromě jiného reprodukci
řady historických pohlednic a fotografií. Ani tak se ale do knihy nevešl
v kalendáři.

Samozřejmostí hrádeckého kalendáře jsou uvedené termíny akcí po-
řádaných ve městě, upozornění na splatnost poplatků, termíny prázd-
nin nebo státních svátků v Německu a Polsku. Což se může hodit při plá-
nování výletů. Kalendář je za 70 Kč ke koupi v Bráně Trojzemí na Horním
náměstí. A pokud ještě nemáte knihu Hrádek nad Nisou: Vyprávění 
o městě a lidech, můžete si odnést i tu.

Zahájení výstavby knihovny se odkládá



To je jedna z mnoha otázek, se kterými se poslední týdny setkávám.
Řada z vás už ví, že se v Benaru něco děje. Odstranily se desky z oken,
které měly tlumit decibely hluku z provozu bývalé diskotéky a baru.
Mnozí obyvatelé Václavské ulice vám však potvrdí, že účinek tlumení byl
minimální. Zároveň je poslední měsíc patrný pohyb pracovníků na sta-
veništi. Mnozí kolemjdoucí nakukují oknem, jiní požádají o nahlédnutí 
a někteří mne zastavují a ptají se, protože už „něco“ slyšeli. Nicméně
všichni asi máme zkušenost s tím, co znamená: Už jsem něco slyšel.
Často to dopadne jako tichá pošta. Proto si dovolím nastínit, proč se 
v Benaru pracuje.

Důvodem je rekonstrukce objektu na Liberecké ulici, kde propojením
budovy s mateřkou školkou dojde k rozšíření kapacit a možnosti vzniku
dětské skupiny, o které vás v minulosti informoval náš pan starosta. 

Jelikož v prostorách na Liberecké probíhá práce s mládeží, kterou za-
jišťuje Maják, o. p. s., a Jednota bratrská v Hrádku nad Nisou, která zde
také provozuje aktivity pro rodiny s dětmi, je třeba tuto práci udržet 
a rozšiřovat. Jen pro zajímavost, v současné době pravidelně pracujeme
se 70 mládežníky ve volnočasovém klubu Vagón a v nízkoprahovém 
zařízení pro děti a mládež a zároveň pracujeme s 52 rodinami (tj. 160 ro-
 dičů a jejich dětí) v rámci klubu pro rodiny Mašinka, kde krom aktivit
pro rodiny nabízíme rodinné a manželské poradenství. To je důvod,
proč jsme přijali nabídku využít prostory v Benaru. Radě města jsme za
tuto možnost vděční. Nové prostory vytváří příležitost naši práci rozšířit
i o další služby. Například máme dlouhodobou vizi pro otevření „Tátovy
dílny“. V ní budou moci zejména tátové se svými dětmi kutit. Aniž by-
chom to plánovali, tak se nám Tátova dílna díky rekonstrukci už pomalu
rozjela. Taťkové, kteří nám pomáhají, berou své děti a také zapojují pu-
berťáky z klubu Vagón. Dochází tak k přirozenému propojení generací
nejen při práci, ale i při jídle, kdy se baví každý s každým. Obědy nám
vaří naši senioři. Maminky z Mašinky napečou něco sladkého k čaji 
a kávě a chodí nám na stavbu fandit.

Další otázkou, která mi bývá pokládaná, je: „Kdo to všechno platí
(materiál a lidi)?“ Když odpovím, že zatím my z vlastních kapes a že 
pracujeme dobrovolně, tak se lidé odmlčí a pak reagují. Všem se projekt
líbí, ale zároveň řeknou, že jsme blázni, když to děláme za vlastní peníze
a v rámci vlastního volného času. Díky tomu jsme získali řadu fanoušků,
kteří nám fandí, přestože si „klepou na čelo“. Pak se ptají, zda i město
přispívá? Samozřejmě, že podporu města máme To je zřejmé i v tom, že
se město rozhodlo zaplatit velkou část materiálu. Také je to vidět na pří-
stupu rady města. Bylo patrné, že mají zájem, aby práce, kterou Jednota
bratrská a Maják, o. p. s., v našem městě vykonává, pokračovala dál.
Díky této vzájemné spolupráci se nám daří pomalu oživit Benar a na-
bídnout aktivity pro celé rodiny. Upřímně jsem si i já sám několikrát při
pohledu na staveniště řekl, že je to celé bláznivé. Budeme-li to brát ro-
zumem, tak je to opravdu divné. Na druhou stranu to smysl má. Vždyť
se tu buduje něco pro lidi z našeho města, pro naše děti, rodiny i seniory.
Naše práce a služby pro mládež i rodiny je podpořena nadacemi 
Racek a Euronisa, Ministerstvem práce a sociálních věcí z programu 
Rodina a také dlouhodobou finanční podporou členů Jednoty bratrské 
v Hrádku nad Nisou.

V závěru si dovolím nadhodit pár čísel. Do práce se zatím zapojilo 
45 dobrovolníků. Dohromady jsme zatím v součtu odpracovali více než

1 300 hodin, zpracovali jsme 3,5 tuny materiálu (zejména omítky 
a štuky), připravujeme komplet novou elektroinstalaci a podlahu. Zatím
práce pokračují dál a doufáme, že v novém roce už bude provoz v Be-
naru zahájen.

Předvánoční Mašinka
Rodinný klub Mašinka připravil 26. listopadu pro maminky vyrábění ad-
ventních věnců. S předstihem proto, aby maminky už o první adventní
neděli mohly zapálit první svíčku. Jako každý rok mělo vánoční vyrábění
díky všem zúčastněným příjemnou atmosféru. Další akcí, která v Mašince
30. 11. proběhla, byla beseda na téma Sourozenecké konstelace. Jednalo
se o besedu ze série seminářů o výchově, které Mašinka pro rodiče pra-
videlně realizuje. V rámci tohoto tématu jsme nemluvili jen o dětech, ale
také o vlivu sourozeneckých konstelací na nás rodiče samotné. Během
programu byla příležitost porozumět vlastnímu jednání rodičů, přiroze-
ným principům, které mezi sourozenci jsou a také prožít uvolnění z růz-
ných napětí a selhání ve výchově. Můžeme prozradit, že v novém roce
připravujeme sérii manželských večerů a další tematické besedy o výcho -
vě. Naše aktivity pro rodiny jsou podpořeny MPSV programem Rodina,
což umožňuje dostupnost nabízených služeb pro širší veřejnost.

Vánoční posezení seniorů
Dne 6. prosince se konalo vánoční posezení seniorů v Klubu důchodců,
které pořádala Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou. V Klubu dů-
chodců bylo pečovatelkami připraveno malé pohoštění. Mezi našimi
hosty byl i pan starosta Mgr. Horinka a pan místostarosta Farský, kteří
popřáli všem seniorům krásné svátky. Vánoční atmosféru nám připravily
děti z Mateřské školky v Loučné. O zábavu se postaral herec a známý 
dabér p. Dalimil Klapka, který svým vtipným vyprávěním a imitováním
známých starých českých komiků přispěl k dobré náladě. Mezi jeho 
vyprávěním zazněly známé šansony v podání paní Chytilové. Kulturní
vystoupení se všem velmi líbilo, všichni jsme se upřímně pobavili a za-
smáli. Takže se těšíme na další společné akce, které přispějí k pohodě 
a dobré náladě. Mgr. Šárka Jeníčková, ředitelka

Ježíškova vnoučata
Ježíškova vnoučata jsou projektem Českého rozhlasu, který podporuje
osamocené lidi v domovech seniorů, v domech s pečovatelskou službou
a v dalších zařízeních pro seniory s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní
náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar.

I my jsme se do projektu zapojili a je nutno říci, že jsou všechna přání
našich seniorů průběžně plněna. Přání jsou různorodá – např. křeslo
ušák, ten si přály 3 obyvatelky DPS, dále bylo předáno rádio s CD pře-
hrávačem, poukazy do lázní, účast na koncertu Moravanky, knihy s vlast -
noručním podpisem pana prezidenta a další. Všichni naši obyvatelé 
jsou spokojeni, že bylo jejich přání vyslyšeno a splněno. A pak že Ježíšek
neexistuje.

Všem dárcům velmi děkujeme.
Mgr. Šárka Jeníčková, ředitelka

Co se to tam děje?

512. ãíslo,
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Hrádecký divadelní podzim má za sebou 37 ročníků. Letos nabídl pět
představení. Příznivce divadla čekala především náročná sobota, protože
kdo chtěl stihnout vše, na toho čekaly čtyři inscenace. Letošní divadelní
přehlídka zažila jednu premiéru: páteční představení domácího Vojanu
Dioptrie růžových brýlí poprvé režírovala Žaneta Krupková. Po mnoha
letech, kdy se této zodpovědnosti ujímal Jan Sladký. Ten v letošním roce
ukončil svoje členství ve Vojanu. Ale protože se nechtěl rozloučit jen tak
s prázdnou, připravil spolu s Helenou Svobodovou a Antonínem Rabanem
hru Haprdáns, aneb vysvětlení, jak to Shakespeare možná zamýšlel. V so-
botním podvečeru vyprodali sál Brány Trojzemí. Kdo se nevešel, bude
mít proto ještě jednu možnost – Haprdáns znovu uvedeme ve čtvrtek
18. ledna od 19 hodin.

U dětí tentokrát zabodovala pohádka Kocourek Modroočko. Sobotní
odpoledne patřilo komedii Muž 7 sester. Nejtěžší téma přišlo večer:
francouzská revoluce a Maratův Sade byli po všech stránkách perfektně
zvládnutou inscenací, na které se podíleli i dva členové poroty, Renata
Grolmusová coby autorka výtvarného řešení a František Zborník v roli
Marata. Prostředí blázince, kde se inscenace odehrává, nenechalo v klidu
ani diváky, kteří jsou zpravidla zvyklí na lehčí žánry.

Divák vnímá především divadelní představení, a tak to má také být.
Jak ale správně při nedělním vyhodnocení přehlídky připomněl před-
seda poroty František Zborník, pro herce a všechny, kteří se pohybují 
kolem divadla, je důležité i zákulisí. Setkání, mnohdy po letech, společně
strávený čas, postřehy poroty k možnému zlepšení souborů a inscenací.
I to žene divadelníky k pořádání dalších ročníků přehlídek.

Poděkování partnerům a pořadatelům přehlídky:
Brána Trojzemí, příspěvková organizace; DS Vojan Hrádek nad Nisou;
město Hrádek nad Nisou; Česká spořitelna, a. s.; Jan Sladký; Josef 
Horinka; Pavel Farský; Inplyto – Antonín Raban; DDM Drak Hrádek n. N.

Ohlédnutí za Hrádeckým divadelním podzimem

Udělená ocenění
Ceny udělené porotou

Žanetě Krupkové 
za dramaturgii inscenace Dioptrie růžových brýlí

Kamile Rážové 
za kostýmy v inscenaci Kocourek Modroočko

Ivetě Vrabcové
za roli křečka v inscenaci Kocourek Modroočko 

Kláře Ponížilové
za roli Modroočka v inscenaci Kocourek Modroočko 

Petru Sádkovi a Josefu Šimkovi st. 
za scénu inscenace Muž 7 sester

Petru Sádkovi
za roli Škvora v inscenaci Muž 7 sester

DS Vojan Hrádek nad Nisou 
za inscenaci Haprdáns

Čestná uznání udělená porotou
Aurelii Roubalové 

za roli Vandy v inscenaci Dioptrie růžových brýlí 

Ivaně Bufkové
za režii inscenace Kocourek Modroočko

Zuzaně Vávrové
za roli Terezy v inscenaci Muž 7 sester

Cena udělená městem Hrádek n. N. a DS Vojan Hrádek n. N.
Renatě Grolmusové

za výtvarné zpracování divadelní inscenace Maratův Sade

6 ze společnosti



Den otevřených dveří v Ruské vile

712. ãíslo,
prosinec 2017ze společnosti

Do roka a do dne. Vlastně ještě o něco rychleji. Za necelý rok byla 
dokončena rekonstrukce Ruské vily. A než se do ní nastěhují první 
nájemníci, proběhl 28. listopadu den otevřených dveří. Podívat se na 
výsledky rekonstrukce nejen zvenčí, ale také zevnitř, přišlo několik set
lidí. Řada z nich na místě vzpomínala na původní stav vily – někteří zde
dokonce bydleli, jiní sem chodili na návštěvy za známými. 

Z původních čtyř bytových jednotek je nyní sedm. V prvním a ve 
druhém podlaží po třech o výměrách od 42 do 52 m2 s dispozicí 2+kk.
Největší byt se nachází v podkroví. Výměra 146 m2 v kombinaci s při-
znanými trámy krovu, střešními okny, dvěma koupelnami a atypicky 
tvarovanými místnostmi z prostoru původní půdy udělala překrásný
byt. I když návštěvníci dne otevřených dveří obdivovali všechny byty,
nejvíce pozornosti právem poutal právě ten v podkroví. Všechny bytové
jednotky jsou vybaveny kuchyňskou linkou se spotřebiči, ke každému
navíc patří kóje ve sklepě. Nutno říci, že i sklep, většinou opomíjený pro-
stor v domě, budil ve zrekonstruované Ruské vile při prohlídce velkou 
pozornost. Ke každému bytu patří také jedno vyhrazené parkovací stání.

Secesní vila byla pečlivě rekonstruována i zvenčí, a to včetně zdob-
ných prvků, kterých na fasádě není málo. 

Byty v Ruské vile, kromě podkrovního, by měly sloužit jako startovací.
Nejde tedy o sociální bydlení, čemuž odpovídá i nájem ve výši 100 Kč/m2.

Rekonstrukci vily v hodnotě necelých 15 mil. Kč bude město hradit 
z výhodného úvěru, který bude splácen z vybraného nájemného.

V prosinci byly zveřejněny záměry pronájmu bytových jednotek. 
Zájemci o bydlení mohou své nabídky podat do 2. ledna 2018 do 12 hodin
na podatelnu městského úřadu. Všechny podmínky a podrobnosti jsou
uvedeny na úřední desce města (ve vestibulu městského úřadu i na we-
bových stránkách).



polečenskápolečenská
rubrikarubrika

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

70 let Lenka Tauchmannová, Helena Partlová
80 let Hana Šťastná, Marie Šilhánová
82 let Jaromír Hauser
83 let Jiřinka Maryšková
87 let Božena Maděrová
89 let Marie Čihulová
90 let Vlasta Řežabová, Alžběta Zemanová
94 let Anna Janoušková

Monika Korbelářová, matrikářka

8 tip na výlet

Pozvánka k sousedům
Adventní a vánoční čas vybízí k zastavení a rozjímání. Na náměstích, 
v divadlech i kostelích zní koledy a vše je provoněné vůní perníčků a svaře-
 ného vína. K Vánocům neodmyslitelně patří také půlnoční mše a Rybova
Česká mše vánoční. Tyto tradice si pravděpodobně užijete u nás „doma“,
pozvánky k sousedům proto lákají na jiné akce. Užijte si je stejně, jako
celý advent. Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup
do nového roku!

16. a 17. prosinec – Adventní prohlídky hradů a zámků 
Možnost vidět interiéry našich památek v netradičním zimním období 
s adventní a vánoční výzdobou a tematicky zabarveným vyprávěním.
Otevřené jsou Grabštejn, Zákupy, Frýdlant a Sychrov.
14. prosinec – Sváteční ZOO – Zoologická zahrada Liberec
Vánočně vyzdobená ZOO, setkání s ošetřovateli, tematické dílničky, staré
vánoční zvyky. To vše v podvečerních hodinách, kdy ZOO zahalí tma. 
15. prosinec – Těla – KC 101010 Vratislavice
Vánoční koncert liberecké legendy... host Tlupa Tlap.
16. prosinec – Adventní koncert – kostel sv. Vavřince v Chrastavě
Účinkují členové divadla F. X. Šaldy. Výtěžek z dobrovolného vstupného
bude věnován Domovu pokojného stáří. 
17. prosinec – Vánoce v muzeu – Severočeské muzeum Liberec
Přijďte si do muzea odpočinout od nákupního shonu a potěšit se vá-
nočně laděným kulturním programem. Pro všechny zájemce jsou při-
pravené výtvarné dílničky, malování na perníčky, lití olova a nějaké to
staročeské vánoční pečivo k zakousnutí. Prohlédnout si budete moci
také Metelkův betlém!
17. prosinec – Adventní koncert Luděk Vele – kostel sv. Anto-
nína Liberec
Adventní koncert duchovní hudby v podání sólisty opery Národního 
divadla Luďka Veleho a předního českého varhaníka Bohuslava Ledla. 
20. prosinec – Muzeum potmě – Severočeské muzeum Liberec
Odvážíte se do muzejních expozic poté, co všechna světla zhasnou? Při-
jďte si prohlédnout muzeum pouze za svitu baterek a dozvědět se 
o něm pár zajímavostí: kde se tu vlastně vzalo, jaké byly jeho začátky 
a jak proplouvalo časem až do dnešní doby…
28. prosinec – Kamil Střihavka a Leaders – Klub Na Rampě 
Jablonec nad Nisou
Český „rockový Ježíš“ s kapelou tradičně po svátcích opět v Klubu Na
Rampě.
1. leden – Novoroční výstup na Ještěd
Tradice novoročních výstupů na Ještěd trvá již přes 40 let. Start je v Hor-
ním Hanychově na konečné tramvaje MHD a účastníci se pravidelně
scházejí nejpozději v půl deváté ráno. Odměnou za výšlap vám bude ko-
vový odznak, speciální pamětní list a příležitostné razítko KČT.

Tip na výlet – prosinec 2017
Prosincový výlet je stejně jako ten loňský vánočně laděný. Tentokrát 
se vypravíme k našim sousedům do Šluknovského výběžku. Naším cílem
je Rumburk, kde navštívíme barokní perlu regionu, Loretu. Místo spjaté 
s příběhem o Svaté rodině vás uchvátí svou architekturou i atmosférou. 

Loreta Rumburk
Loretánská kaple Panny Marie v Rumburku, zvaná též Rumburská 
Loreta, byla postavena v letech 1704 až 1709 stavitelem Janem Lukasem
Hildebrandtem a na rozdíl od svého originálu, který je z mramoru, je
celá z pískovce. Označuje se za barokní skvost severních Čech. Slouží
jako učebnice architektury pod širým nebem, v níž zanechalo stopy
umění 17. a 18. století. Od roku 1964 je kulturní památkou. Od roku 2014
je potom jedním ze zastavení mezinárodní poutní stezky Via Sacra. 
Ta propojuje pozoruhodné stavební památky a umělecká díla na ně-
mecko-polsko-českém Trojzemí – území Horní Lužice, Dolního Slezska 
a severních Čech. Zahrnuje evropsky významné kostely, kláštery a další
místa zbožnosti včetně jejich unikátní umělecké výzdoby.

Postupně restaurovaný areál zahrnuje loretánskou kapli, ambit a kos-
tel sv. Vavřince. V tři sta let starém mariánském poutním místě se konají
mše svaté, pobožnosti křížové cesty a pobožnosti Svatých schodů. 
Kulturní památka je ale otevřená i široké veřejnosti. Nabízí prohlídky, za-
jímavé výstavy nebo koncerty. 

V prosinci a lednu si užijete mimořádné prohlídky při svíčkách, s vůní
svařeného vína a za zpěvu duchovních písní. Každoročně je tu v těchto
dnech k vidění také unikátní klášterní Betlém. Jesličky z roku 1922 se
staví v postranní kapli klášterního kostela na ploše 20 m2�. Letos slaví 
95 let od pořízení. Betlém v orientálním stylu dali vyřezat řeholníci z ka-
pucínského kláštera u sv. Vavřince. Jedná se o nejrozsáhlejší betlém Šluk-
novska, které je betlemářstvím proslulé. Je společným dílem zdejších
nejlepších řezbářů z počátku 20. století. Klášterní jesličky se během
svého vystavení třikrát proměňují. Úvodní scénu narození Páně a klanění
pastýřů nahradí od 6. ledna scéna klanění Tří králů. Od 24. ledna tu 
potom jsou vystavené figurky představující útěk Panny Marie, Josefa 
a Ježíše do Egypta.

Loreta má otevřeno od úterý do soboty od 9 do 16 hodin. Navštívit ji
můžete v průběhu celého roku, teď, v době adventu, má ale návštěva
zvláštní kouzlo. A rozhodně vezměte i děti. Mají tu pro ně mnoho akti-
vit, hrací koutek, omalovánky a spoustu hravých tiskovin, které je 
seznámí s loretánskou legendou, nejhodnotnějšími částmi barokní pa-
mátky a obsahem a významem Vánoc. 

Věra Baumgartnerová 
zdroj: www.loretarumburk.cz



Čerpací 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. 

V případě zájmu nás kontaktujte 
na telefonním čísle

733 628 321
nebo e-mailu: zdenek@7station.eu

912. ãíslo,
prosinec 2017inzerce

Dlouhodobě pronajmeme restauraci 
v Penzionu Kristýna v rekreačním areálu Kristýna.

Informace: Radek PETR,

mobil: 603 867 576, radek.petr@atlas.cz





1112. ãíslo,
prosinec 2017kalendář



Advent Ostrova života
Adventní a vánoční čas je dobou, kdy víc než kdy jindy myslíme na po-
třebné. Potvrdila to první adventní neděle, která v Hrádku nad Nisou už
tradičně patří rozsvěcení vánočního stromu na náměstí. U této příleži-
tosti mohou lidé nakoupit nejrůznější vánoční zboží ve stánku našeho
spolku. Svícny, dekorace, adventní věnce, cukroví nebo drobné dárky,
vyrobené našimi příznivci, udělaly radost mnoha lidem. Letošní prodej
opět lámal rekordy…

Stánek Ostrova života jsme vedle městského vánočního stromu letos
rozbalili už po šesté. Nabízený sortiment každým rokem doplňují nové
výrobky. Fantazie těch, kdo do stánku přispívají, zdá se být bezbřehá.
Velmi si vážíme všech, kdo věnují svůj čas tomu, aby bylo stále co obdi-
vovat. V mrazivém počasí přišlo vhod i svařené víno a vánoční čaj. Také
výtěžek z jejich prodeje poputuje na konto sbírky „Ostrov pomáhá“. 
V letošním roce je vybraná částka opět o trochu vyšší než v letech 
předchozích. Nesmírně nás to těší. Celkem na sbírkové konto putuje 
37 375 korun. 

Všem lidem, kteří přispěli, ať finančně nebo materiálně, mnohokrát
děkujeme. Velké díky patří také městu Hrádek nad Nisou, které nám kaž-
doroční vánoční prodej umožňuje. 

Spolek Hrádek nad Nisou – Ostrov života přeje všem lidem krásný 
adventní čas, poklidné Vánoce a hodně zdraví do nového roku!

Věra Baumgartnerová

První a druhá adventní neděle v Hrádku patří putování za hvězdou. Při
té první se rozsvěcí vánoční strom na náměstí. Kdo ještě neměl připra-
vený adventní věnec, mohl zajít do podstávkového domu Koník, kde se
po celý den Společnost pro Lužické hory starala o adventní dílničku.
Kromě stánku Ostrova života bylo letos už podruhé možné zakoupit 
originální dárky v Bráně Trojzemí. Rukodělný trh výrobců z našeho regi-
onu byl opravdu pestrý. Na pátou hodinu se těšili prodejci na náměstí 
i vokální skupina X-tet. Letošní první adventní neděle totiž byla opravdu
studená a po rozsvícení stromu, u kterého tradičně asistovaly děti ze
školek, už byl stejně skoro všechen punč a svařené víno vypité a všichni
se mohli rozejít do teplých domovů. 

Na první adventní neděli bylo také přichystáno překvapení v podobě
moravské hvězdy, která jako dar starosty Herrnhutu, kde se hvězdy 
vyrábějí, zdobí podloubí radnice.

První adventní neděle v Hrádku
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