roãník 24, ãíslo
duben 2015
cena 12 Kã
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SVS opravuje pfies sto let staré
vodovody

V dubnovém čísle:
— Podpora prevence
— titul Ámos Fyzikář v Hrádku
— Divadelní jaro
— Ostrov života
— Letní tábory
— Mistrovství ČR v twirlingu
Příloha: Toulání časem…
Kostel sv. Jana –
JohannisKirche

V březnu začala rekonstrukce ulice Na Příkopech na Zlaté Výšině. Město tak pokračuje ve spolupráci se
správci podzemních sítí při kompletních opravách ulic. Obyvatelé ulice Na Příkopech se dočkají nové kanalizace, vodovodu, plynovodu a také nového povrchu komunikace, vjezdů k domům a odstavných stání.
Jak ukázala kamerová prohlídka, stávající kanalizační stoky v uvedené lokalitě jsou ve špatném
technickém stavu. Betonová stoka vnitřního průměru 300 mm je staticky narušená, místy jí chybí dno
a v důsledku toho vznikají kaverny. Dno chybí rovněž betonové stoce, která je vejčitá a má rozměry
800 x 1200 mm. Vodovody v této lokalitě jsou dvojího druhu. V roce 1984 zde byl položen řad z PVC,
ocelový řad je ale dokonce z roku 1900. Oba už vykazují časté poruchy, a tak jsou rovněž rekonstruovány.
V rámci investiční akce Severočeské vodárenské společnosti je rekonstruována vejčitá kanalizace
v délce 108 metrů mezi ulicemi Liberecká a Na Příkopech, včetně přepojení pěti stávajících domovních
kanalizačních přípojek. Dále je pro rekonstrukci kanalizace v ul. Na Příkopech použito kameninové
potrubí o vnitřním průměru 300 mm v celkové délce 399 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících
23 domovních kanalizačních přípojek a osmi přípojek uličních vpustí na trase. Pro rekonstrukci vodovodu
v ul. Na Příkopech bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 80 mm v celkové délce 372 metrů. Přepojeno bude rovněž 26 stávajících domovních vodovodních přípojek.
Rekonstrukce podzemních sítí bude ukončena položením nových povrchů komunikace.
V letošním roce čeká rekonstrukce kanalizace a následně položení nových povrchů komunikace ještě
obyvatele ulic Pod Ovčím kopcem a Slunečná v Doníně. Zároveň probíhá plánování a připravování
oprav pro roky 2016 a 2017.
V dubnu začala Severočeská vodárenská společnost ještě jednu stavbu, která se Hrádku netýká
přímo, ale pro jeho obyvatele má zásadní význam. Chrastava, Hrádek nad Nisou a Bílý Kostel nad Nisou
se zhruba 5 900 připojenými obyvateli jsou nyní zásobovány ocelovým přívodním řadem vnitřního
průměru 200 mm, který vede z Machnína do vodojemu Svatý Ján u Chrastavy. Zdrojů vody je v této
lokalitě několik. Zdroje Pekařka – Vrt a Pekařka – Prameniště mají rozkolísanou vydatnost. Vodní zdroj
Uhelná leží v těsné blízkosti česko-polské hranice, na jejíž polské straně je hnědouhelný důl Turow.
Jeho dobývací prostor je stanoven na pouhých 40–50 metrů od hranice, což má negativní vliv na úroveň hladiny podzemních vod na české straně, tzn. i na zdroj Uhelná. V případě odstavení jednoho
z výše uvedených zdrojů bude přívodní řad do vodojemu Svatý Ján nedostatečně kapacitní.
V rámci investiční akce SVS bude položen nový vodovodní přivaděč z litiny vnitřního průměru
300 mm v délce 3 344
m, vedený od Machnína
do vodojemu Svatý Ján.
Součástí stavby budou
nezbytné úpravy vodojemu Svatý Ján. V Machníně budou propojeny
přívodní řady z Liberce
z vodojemu Ruprechtice
a z vodního zdroje
Machnín, takže do vodojemu Svatý Ján bude
možné dodávat vodu
variantně oběma řady.
Do budoucna by tak zásobování pitnou vodou
mělo mít dostatečnou
kapacitu.

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 květnového čísla je 21. 4. 2015.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 5. 2015.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
6. schůze rady města
6. schůze rady města v roce 2015, konaná dne 18. března, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila přijetí dotace a návrh smlouvy na podporu dopravní výchovy
na dětských hřištích v Libereckém kraji a uzavření smlouvy s poskytovatelem dotace, Libereckým krajem
— schválila čerpání částky ve výši 6 000 Kč z rozpočtu OV Václavice na
úhradu nákladů spojených s třemi akcemi v této okrajové části (MDŽ,
dětský karneval, Velikonoční jízda) a úhradu nákladů z rozpočtu města
spojených s úklidem v rámci akce Ukliďme Česko dne 18. 4. 2015
— schválila zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou 2015–2025
— schválila nepoužití směrnice o zadávání veřejných zakázek pro výběr
dodavatele realizace projektu Hrádek nad Nisou – Dluhové poradenství – 2015 a uložila Odboru dotací, rozvoje města a kultury zpracovat
návrh smlouvy, která bude uzavřena s dodavatelem Člověk v tísni,
o. p. s.
— schválila poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč Oblastní charitě
Červený Kostelec na zajištění provozu hospicové činnosti
— schválila cenovou nabídku Pasport komunikací dopravního značení,
inventáře města předloženou Ing. Lepšem, České Meziříčí za cenu
140 000 + DPH a 3 000 Kč + DPH za zpracování pasportu dle podkladů
pasportu z r. 1999 a cenu za km nad rámec tohoto pasportu
— rozhodla o přidělení veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti
ZŠ Donín firmě STAV-AGENCY, s. r. o., Liberec s nabídkovou cenou
6 799 134,70 Kč včetně DPH
— schválila vítězné pořadí uchazečů zakázky Rekonstrukce zařízení cestovního ruchu Kristýna – cyklostezka III. etapa a rozhodla o přidělení
zakázky firmě STRABAG, a. s., s nabídkovou cenou 788 255,71 Kč
včetně DPH
— vzala na vědomí vysvětlení nízké nabídkové ceny od Firmy Aron house,
s. r. o., na opravu střechy objektu Camelot – Beseda, potvrdila výběr
a schválení uchazeče. Uložila odboru IaSM dopracovat smlouvu o dílo,
kdy v ní musí být zanesena ustanovení o možnosti realizace dle získání
dotace a zajištění finančních prostředků na akci, včetně možnosti
změny rozsahu díla a jeho provedení pouze v případě změny rozpočtu
města, a dále uložila odboru IaSM připravit návrh na změnu rozpočtu
v příslušné kapitole, včetně uvedení obdržených dotací a zajištění
rezervy na projekt ve výši 0,5 mil. Kč z důvodu možného použití těchto
prostředků na opravu krovů střechy, kde se díky nemožnosti úplného
stavebně technického průzkumu konstrukce předpokládají možné
opravy.
— schválila realizaci akce Lidový dům – rozvody elektro a slaboproudu
ve společných prostorách v Hrádku nad Nisou za celkovou maximální
cenu 362 562 Kč včetně DPH firmou Miroslav Hochman, Hrádek n. N.
7. schůze rady měst a
7. schůze rady města v roce 2015, konaná dne 1. dubna, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila přijetí dotace a návrh smlouvy na projekt Naši obojživelníci –
výukový program pro ZŠ a uzavření smlouvy s poskytovatelem dotace,
Libereckým krajem
— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podanou žádost
o dotaci na projekt Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice
Hrádek nad Nisou do Operačního programu Životní prostředí v rámci
Prioritní osy 3, oblasti podpory 3.1, podoblasti podpory 3.1.1. – Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla
— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podanou
žádost o dotaci na projekt Snížení energetické náročnosti budovy
MŠ a ZŠ Loučná, Hrádek nad Nisou do Operačního programu Životního prostředí v rámci Prioritní osy 3. oblasti podpory 3.2. podoblasti
podpory 3.2.1. – Realizace úspor energie
— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podanou žádost
o dotaci na projekt Přírodní zahrada pro Berušky do Operačního programu Životní prostředí v rámci Prioritní osy 7, oblasti podpory 7.1. –
Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích
programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podanou žádost
o dotaci na projekt Zahrada Dubovka pro děti a motýly do Operačního programu Životní prostředí v rámci Prioritní osy 7, oblasti
podpory 7.1. – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních
vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství
a environmentálních informací
— schválila záštitu města Hrádek nad Nisou nad akcí Mistrovství Čech dorostu a juniorů v kulturistice a fitness pro rok 2015 které organizuje
Sportovní klub kulturistiky v Hrádku nad Nisou dne 30. 5. 2015 a schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 000 Kč na realizaci této
akce
— rozhodla o přidělení veřejné zakázky Zpracovatel Programu rozvoje
města Hrádek nad Nisou 2015
— schválila aktualizaci dokumentu Výběrové řízení na prodej pozemků
v průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou – NISA3point včetně příloh
a schválila zveřejnění záměru prodeje pozemků za minimální cenu dle
podmínek výběrového řízení (cena bez DPH), které je považováno za
prodloužení původního zveřejnění.
4. mimořádná schůze rady města
4. mimořádná schůze rady města v roce 2015, konaná dne 25. března,
se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila uzavření smlouvy o poskytnutí služby dluhového poradenství v rámci realizace projektu Hrádek nad Nisou – Dluhové poradenství – 2015 s poskytovatelem Člověk v tísni, o. p. s.
— schválila uzavření rámcové dohody o podmínkách poskytování mobilních služeb (která je zároveň účastnickou smlouvou) s firmou O2
Czech Republic, a. s., kterou se upravují podmínky a ceny na období
dvou let (2015–2017) od podpisu smlouvy, kdy by se cena dle aktuálního stavu, resp. počtu účastnických čísel městského úřadu a v souladu s přepokládaným optimalizovaným rozsahem měla pohybovat
do horního limitu cca 220 000 Kč za rok.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
3. zasedání zastupitelstva města
3. zastupitelstvo města v roce 2015, konané dne 25. března, se zabývalo
těmito záležitostmi:
— vzalo na vědomí Studii využití objektu Liberecká 357 (Ruská vila) prezentovanou a zpracovanou firmou Father & Sons Vision, Liberec V
— vzalo na vědomí stav přípravy Programu regenerace MPZ Hrádek nad
Nisou pro rok 2015 a bere na vědomí odstoupení vlastníka kulturní památky rejstříkové číslo KP 23760/5-4304 od záměru realizace 1. etapy
výměny oken v roce 2015 s ohledem na měnící se požadavky NPÚ na
vzhled a způsob provedení oken
— schválilo vystoupení města Hrádek nad Nisou ze Sdružení místních
samospráv ČR
— schválilo vznik členství města Hrádek nad Nisou ve Svazu měst a obcí
ČR
— zřídilo osadní výbor v části města Václavice a určilo počet jeho členů
na 5
— zřídilo osadní výbor v části města Oldřichov na Hranicích a určilo počet jeho členů na 5
— zřídilo osadní výbor v části města Dolní Suchá a určilo počet jeho členů
na 4
— zřídilo osadní výbor v části města Uhelná a určilo počet jeho členů na 3
— zřídilo osadní výbor v části města Dolní Sedlo a určilo počet jeho členů
na 3
— určilo složení členů Osadního výboru Václavice: p. Petr Housa, p. Vlastimil Hegr, p. Vlastimil Venclovský, p. Pavel Pleschinger, p. Petr Sokolíček
— určilo složení členů Osadního výboru Oldřichov na Hranicích: p. Vladislav Řípa, p. Miroslav Zvoníček, p. Pavel Holeček, p. Milan Vávro,
p. Michal Málek
— určilo složení členů Osadního výboru Dolní Suchá: pí Hana Zůčková,
p. Luboš Hausmann, p. David Musil, p. Pavel Zikmund
— určilo složení členů Osadního výboru Uhelná: pí Ivana Manová, p. Petr
Pleskač, p. Roman Sedláček
— určilo složení členů Osadního výboru Dolní Sedlo: p. Jaroslav Řeháček,
p. Jaroslav Tlustý, p. Miroslav Hochman
— schválilo směrnici města Hrádek nad Nisou – Pravidla pro činnost osadních výborů města Hrádek nad Nisou (IP/2/2015) s platností a účinností dnem jejího schválení
— zvolilo jako člena kontrolního výboru zastupitele p. Karla Pokorného.

4. ãíslo,
duben 2015
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Do mûst a obcí zatím proudí
ménû penûz

Finanãní podpora z rozpoãtu
mûsta v roce 2015

V prvních dvou měsících letošního roku čekalo většinu starostů a obcí
Libereckého kraje nepříjemné překvapení při příchodu peněz z daňových výnosů na účty měst. Situací se zabývala Rada Sdružení obcí Libereckého kraje, která konstatovala, že dosavadní příjmy jsou na úrovni
roku 2010, tedy na úrovni před změnou rozpočtového určení daní. Děje
se tak navzdory předpokladům a informacím z Ministerstva financí
o zlepšující se ekonomice, růstu HDP a zlepšujícím se výběru daní. Jen
pro Hrádek nad Nisou znamená tento výpadek za první tři měsíce sumu
okolo 3 miliónů korun.
Sdružení obcí Libereckého kraje proto formou dopisu od předsedy
sdružení Josefa Horinky požádalo Ministerstvo financí o vysvětlení
důvodů nižších příjmů obcí a měst z daňových výnosů a o sdělení, zda
bude tento propad vyrovnán, a kdy. Pokud by totiž podobný trend pokračoval, pro samotný Hrádek nad Nisou by to znamenalo ztrátu 12 miliónů korun, čímž by byla ohrožena řada investic ve městě. A ostatní
obce a města by na tom byly podobně.
Ministerstvo financí ve své odpovědi uvedlo, že dosavadní letošní
nedostatečné příjmy obcí a měst ze sdílených daní jsou způsobeny
meziročními výkyvy ve výnosu těchto daní. Zjednodušeně řečeno to znamená, že v loňském roce dostala města na začátku ledna vyšší částku
proto, že v druhé polovině prosince 2013 byl výnos z daně z příjmů právnických osob vyšší. Na začátku letošního roku ale dostala méně, protože
stát dostal na této dani vyšší sumu už v první polovině prosince 2014
a příslušné sumy na obce poslal ještě před koncem roku. Zatímco
v druhé polovině prosince 2014 byl tento výnos mnohem nižší než o rok
dříve. Podle ministerstva financí ale dojde k vyrovnání meziročního rozdílu
u této daně letos v červenci. Vyrovnání meziročního rozdílu lze podle sdělení ministerstva očekávat také u DPH, byť až v průběhu září a října. U této
daně došlo v loňském roce k výkyvům z důvodu zadržení nadměrných
odpočtů plátců a jejich pozdějšímu vyplacení v druhé části roku.
Města a obce v tuto chvíli stojí před rozhodnutím, zda se spolehnout
na to, že se nižší příjem z daní podaří do konce roku vyrovnat a aktuální
nedostatek financí vyřešit například přijetím úvěru, anebo začít šetřit
a omezit výdaje, které nejsou nutné. Často přitom mají obce naplánované
investiční akce nebo projekty spolufinancované z dotačních programů,
kde je nutné dodržet závazný termín realizace.

Město Hrádek nad Nisou každoročně vyhlašuje grantový program
města, do kterého je možné požádat o podporu pro realizaci různých
aktivit na území města.
I letos měl být grantový program vyhlášen v prvním čtvrtletí. Bohužel
v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která vstoupila v platnost 20. 2. 2015, musí
být dosavadní pravidla pro poskytování příspěvků a s nimi spojené
dokumenty (výzvy, smlouvy, formuláře žádostí a vyúčtování aj.) velmi
razantně upraveny. Tento proces je administrativně velmi náročný,
i z důvodu dosavadní absence jak prováděcí vyhlášky, tak i jednoznačného výkladu k vydané novele. Materiál, který se letošního grantového
programu týká, bude předložen ke schválení na zastupitelstvu města
v dubnu letošního roku. V souladu s literou novely zákona musí být výzvy k předkládání žádostí o dotace zveřejněny na úřední desce. Dotaci
budete moci samozřejmě využít na akce realizované v období od 1. 1.
do 31. 12. 2015.

Nalezené vûci
Správní a sociální odbor Městského úřadu Hrádek nad Nisou eviduje
v období od 1. 1. 2015 do dnešního dne níže uvedené nalezené věci:
datum nálezu popis nálezu
21. 1. 2015
Vrtačka – zn. CMI + náhradní zdroj
19. 2. 2015
Osvědčení o měření emisí, zelená karta –
Roman Kašpar
26. 3. 2015
Klíče – 2 ks – oranžové značení s popisem „Slávek“
27. 3. 2015
Klíče – 3 ks – barevné značení – černé, zelené,
fialové
O uvedené věci je možno se přihlásit nejpozději do tří let od
odevzdání nálezu na správním a sociálním odboru v přízemí budovy
Městského úřadu Hrádek nad Nisou.
Kompletní seznam nalezených věcí z předchozího roku naleznete
na webových stránkách města Hrádek nad Nisou.

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

Ukliìme si Hrádek!
Sobota 18. dubna je dnem, kdy po celé republice proběhne akce
Ukliďme si Česko. A Hrádek nad Nisou nebude výjimkou. Uklízet se
bude na třech místech (pokud někdo nechystá ještě nějakou další akci
na vlastní pěst). Zapojit se může kdokoliv od dětí po dospělé, klidně
i celé rodinné nebo jiné týmy. Stačí přijít na dané místo, vzít si rukavice, pytel a pustit se do práce.
Týden před oficiálním termínem připravila první úklidovou akci Základní škola T. G. Masaryka. V pátek 10. dubna vyrazila 2., 3. a 8. třída
a třída 7. A na spojovací cestu Grabštejn – Oldřichov, úsek podél
silnice Václavice – křižovatka pod Grabštejnem, na Žitavskou a na Hartavskou ulici.
„Celkem jsme nasbírali 1,46 tuny odpadu, který Severočeské komunální služby hned odvážely, roztřídily a uložily ve sběrném dvoře.
Všem, kteří se zapojili do akce a pomohli jakkoliv vyčistit kousek
Hrádku, patří velké poděkování,“ říká Hana Prchlíková, zástupkyně ředitelky ZŠ T. G. Masaryka.
V sobotu 18. dubna se můžete přidat na těchto místech:
Václavice, sraz u hasičárny v 8.30
Hrádek nad Nisou, ul. Legionářská, u bývalé školky – sraz v 9 hodin
Hrádek nad Nisou, Kristýna – Jih, sraz na pláži v 10 hodin.

Termíny splatnosti poplatkÛ
Termíny splatnosti poplatků jsou stanoveny obecně závaznými vyhláškami města. Stejně jako v předchozích dvou letech jsou u poplatku za
komunální odpad zvýhodněni ti, kteří poplatek splatí o měsíc dříve
a nemají žádné dluhy vůči městu – mohou si koupit permanentku na
Kristýnu za symbolických 5 Kč.
Upozorňujeme na možnost platby poplatku za komunální odpad a za
psy bezhotovostním platebním převodem nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovní karty na terminálu umístěném v pokladně městského úřadu.
Aby byla vaše bezhotovostní platba identifikovatelná, je nutné zadat
variabilní symbol, který vám bude zaslán na základě požadavku zaslaného elektronickou poštou na adresu safarikova@muhradek.cz. Věříme,
že s nabízenou službou budete spokojeni.
Podle OZV města Hrádek nad Nisou č. 2/2014 je poplatek za komunální odpad splatný do 30. června kalendářního roku v celkové výši
600 Kč/rok/osobu.
Podle OZV města Hrádek nad Nisou č. 3/2014 je poplatek za psa
splatný 31. května příslušného roku ve výši 200 Kč/rok/pes. U poplatku
za psa se poskytuje úleva ve výši 200 Kč/psa v roce, kdy byl pes očipován, a úleva 200 Kč/psa v roce následujícím.
Pachtovné je splatné rovněž do 31. května příslušného roku.
Pokud si obyvatel s trvalým bydlištěm v Hrádku nad Nisou uhradí
své závazky nejdéle do 31. 5. 2015 a nebude vystupovat vůči úřadu jako
dlužník, může si zakoupit permanentku do areálu Kristýna ve výši
5 Kč/osobu. Poplatek za permanentku uhradí na pokladně městského
úřadu a vydána mu bude na finančním odboru, 1. patro, kancelář č. 23.
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Mûsto uspûlo se Ïádostmi
o podporu prevence
Čtyři žádosti o podporu preventivních opatření připravilo město do programu Prevence kriminality Ministerstva vnitra. Na tři z nich dotaci
obdrží, čtvrtou už realizuje, byť z vlastních prostředků.
V rámci opatření budou realizovány volnočasové aktivity pro děti
ze sociálně slabého a nepodnětného prostředí, často žijícími s rodiči
bez zaměstnání, se závislostmi nebo dluhy. O další kameru bude rozšířen městský kamerový dohlížecí systém, pro seniory vzniknou tištěné
materiály o nebezpečích, se kterými se mohou denně setkat. Posledním tématem je poradenství pro lidi s dluhy, které se už v Hrádku rozbíhá.
Projekt Volný čas s klubem Vagón je určen dětem školního věku, mládeži a mladým dospělým ve věku 12–20 let. Sbor Jednoty bratrské, který
klub Vagón v Hrádku provozuje, v rámci projektu nabídne 15 až 25
dětem pravidelná týdenní setkání, odpolední a celodenní akce, víkendové akce a také pobytový týdenní tábor. Mladým lidem budou určena setkání, jejichž cílem bude zlepšit dovednosti v mnoha sociálních
oblastech, ale třeba i v kuchyni. Děti, mládež a mladí dospělí ze sociálně slabého prostředí a z rodin s těžkou životní situací dostanou
díky projektu možnost začít budovat to, co doma většinou ani vidět
nemohou.
V minulých letech byl ve městě v několika etapách vybudován kamerový systém. Tři kamery byly umístěny v rámci projektu Revitalizace
centra města v roce 2011, čtvrtá z rozpočtu města o rok později. Dalších
pět kamer bylo umístěno v roce 2013 na kritická místa ve Smetanově
a na Liberecké ulici. Čtyři kamery jsou ve městě díky protipovodňovým
opatřením. Nyní v rámci nového projektu přibyde kamera v Žitavské
ulici, kde jí uvítají jak městská, tak státní policie.
I přes mnohá varování a přijatá legislativní opatření stále dochází
k mnoha případům majetkových trestných činů, podvodů, ale i přepadení, jejichž obětmi jsou lidé v seniorském věku. Preventivní informace
s důležitými telefonními čísly najdou senioři na chystaném letáku,
hlavně ale na samolepkách, které budou určeny na nalepení na dveře.
Seniory budou nabádat k opatrnosti při otevírání dveří a vpouštění
cizích lidí do bytu. Distribuce materiálů bude probíhat ve spolupráci
se spolky sdružujícími seniory a prostřednictvím městské policie.
Na tato tři témata město získalo dotace od Ministerstva vnitra ve výši
468 tisíc korun, ze svého rozpočtu přidá 54 tisíc korun.
Dluhové poradenství zdarma přímo ve městě
Čtvrtým projektem, který finanční podporu nezískal, ale přesto je již realizován, je zajištění dluhové poradny přímo ve městě. Ta už v Hrádku
v minulosti působila, ale za úplatu, takže nebyla klienty příliš vyhledávána. Přitom je evidentní, že potíže se zvládnutím svých finančních
problémů má velký počet lidí. Povědomost o světě exekucí a možnostech oddlužení přitom není mezi lidmi velká.
Palčivý problém řady lidí se město rozhodlo řešit ve spolupráci
s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni. V rámci terénní práce,
poskytované pracovnicí města i pracovníky neziskových organizací působících ve městě, je do jisté míry dluhové poradenství poskytováno. Ale
s ohledem na množství potenciálních klientů a potřebě těchto pracovníků soustředit se i na jiné úkoly, je tato možnost nedostatečná. Nově se
tomuto tématu v Hrádku nad Nisou Člověk v tísni věnuje cíleně. Pokud
tedy máte problémy s dluhy, případně víte o někom, kdo by pomoc uvítal, můžete využít kanceláře Člověka v tísni v budově městské knihovny
ve Václavské ulici (levý vchod, první patro). Nabízená bezplatná pomoc
zahrnuje celou škálu dílčích aktivit – poradenství při exekučním řízení,
seznámení s právy a povinnostmi dlužníků i věřitelů, komunikaci
s věřiteli, uzavření splátkového kalendáře, využití zákonné možnosti
oddlužení.
Dluhová poradna:
Václavská 471, budova knihovny (bývalé jesle),
levý vchod, první patro
Otevírací doba:
úterý 13.00–17.00
Telefonní číslo:
778 409 667

Byla pfiedstavena studie vyuÏití
Ruské vily
Na sklonku loňského roku město zakoupilo tzv. Ruskou vilu, dům č. p. 378
na Liberecké ulici. Dům z přelomu 19. a 20. století se tak po téměř dvaceti letech od nevydařené privatizace vrátil do majetku města. Návrhy,
jak dům využít, představil na březnovém zasedání zastupitelstva města
zástupce oslovené společnosti Father & Sons Vision, která objekt zaměřila a vytvořila dokumentaci skutečného stavu. Úkolem architektů bylo
navrhnout způsoby možného využití bez předem daného zadání.
V domě původně bývaly čtyři velké bytové jednotky.
Jednou z představených možností bylo využití pro kancelářské prostory. Podobné prostory ale v Hrádku jsou a nejsou využité. Využití pro
zdravotní středisko navrhovali i obyvatelé města. Ale vzhledem k velikosti a umístění domu spíše na okraji města a na kopci takové řešení také
není ideální.
Smysluplnou variantou se jeví takové stavební úpravy, které vilu zachovají jako bytový objekt. Chybí startovací byty pro mladé lidi, stejně
tak je nedostatek bytů pro seniory. Výhoda takového řešení je navíc
v možnosti získání dotace na rekonstrukci domu.

Siln˘ vítr ‰kodil
Týdenní návrat zimy v týdnu před Velikonocemi s sebou přinesl také
silný vítr. Ten zanechal stopy hlavně na stromech. V ulici 1. máje ale
utrhl na obytném domě světlík a na Liberecké ulici shodil z domu
atiku s rozměrným pískovcovým kvádrem.
Poslední březnový den hrádečtí hasiči vyjížděli celkem k osmi událostem. Prasklý suchý strom odstraňovali v ulici Lipová, z Oldřichovské
ulice odklízeli plot, který omezoval provoz na komunikaci.
Duben začal aprílovým počasím. Hasiči vyjížděli krátce po poledni
do mateřské školky na Oldřichovské ulici, aby odstranili dva stromy,
které hrozily pádem do zahrady školního zařízení. Odpoledne jeli
ještě na hrádecký hřbitov, kde se vlivem silného větru ulomily dvě větve ze vzrostlého smrku. Svým pádem poškodily několik náhrobků, jejichž opravu bude řešit na své náklady město.
Poryvy větru nevydržel také jeden ze starých dubů na Žitavské ulici
těsně před hraničním přechodem. Naštěstí ale spadl směrem do pole.

SoutûÏ Zlatá pûtka mikroregionu
Město Hrádek nad Nisou ve spolupráci s Mikroregionem
Hrádecko-Chrastavsko vyhlásilo soutěž pro žáky pátých
tříd škol našeho mikroregionu. Účastníci soutěže mohou
být výhradně žáci 5. tříd škol na území Mikroregionu
Hrádecko-Chrastavsko. Soutěžit mezi sebou budou
týmy, ne jednotlivci. Tým je složen z minimálně 3 a maximálně 5 účastníků z jedné třídy. Každý tým si zvolí název a svého kapitána oprávněného tým zastupovat. Soutěžit může i více týmů z jedné třídy.
Registrované týmy budou plnit soutěžní úkoly zveřejňované na webové stránce soutěže. Za plnění soutěžních úkolů budou získávat body.
Spolu s úkoly se bude zveřejňovat i způsob hodnocení a přidělování
bodů. Soutěžit se začne od pondělka 27. dubna a pak každý týden až do
31. května proběhne jedno kolo. Finále se odehraje 16. června.
Další informace najdete na webu soutěže www.petka.info. Teď ale
neváhejte, pokud jste páťáci, nebo pokud máte doma páťáky, dohodněte se, a poveďte registraci týmu. Termín vyprší 26. dubna o půlnoci.

4. ãíslo,
duben 2015
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Titul Ámos Fyzikáfi 2015 putoval do Hrádku
Před dvěma měsíci jsme v HRÁDECKU psali o tom, že paní učitelka ze
Základní školy T. G. Masaryka Jana Czuchová se stala nejoblíbenější
učitelkou Libereckého kraje, když v soutěži Zlatý Ámos postoupila do semifinálového kola. A prosili jsme o držení palců, aby to vyšlo i 5. března.
Zatímco v krajském kole záviselo především na tom, jak svého oblíbeného učitele dokázaly obhájit děti, v semifinále soutěž probíhala jinak.
Děti své učitele vybavily na cestu do dalšího kola třemi věcmi a ti měli
před porotou zdůvodnit, proč dostali zrovna tyto předměty. „Dostala
jsem plakát s delfínem, tedy logem naší školy, nápisem Hrádek nad
Nisou. Do zbylé části vystříhali obrázky zvířat a na plakát je nalepili do
tvaru devítky. Já jsem před porotou měla vysvětlit, co jednotlivé části na
plakátu symbolizují. Pak mě děti vybavily čokoládami, protože mi měly
dát i něco, abych to v semifinále přežila. S vitamínem Č to je přeci jen
snazší. Třetím předmětem byl dřevěný kvádr s šesti vyvrtanými otvory,
v kterých bylo tužky. U každé byl papírek s něčím, co se mě týkalo. Dvě
svíčky pak symbolizovaly dva „požáry“ – jak jsem kolegovi Vávrovi
zapálila kazeťák a jak jsem si zapálila vlasy. Dalším úkolem, ideálním
pro fyzikáře, bylo složit báseň s použitím slov Ámos, školník, žák a učitel
a zarecitovat ji,“ popisuje svůj semifinálový boj Jana Czuchová.
Z 15 učitelů, kteří byli v semifinále, jich porota vybrala šest. „Samozřejmě že mě v první chvíli zamrzelo, že jsem mezi nimi nebyla. Ale
hlavně kvůli dětem, které se těšily do pražského finále. Když jsem pak
viděla, jaké úkoly měla šestice finalistů, tak už mě má neúčast tolik nemrzela. A úplně to přešlo ve chvíli, kdy jsem se dozvěděla zprvu interní
informaci, že jsem vyhrála cenu Ámos Fyzikář 2015,“ říká Jana Czuchová.
Fyzikáři, kteří byli dětmi přihlášení do Zlatého Ámose, byli vyzváni
generálním partnerem soutěže, kterým je Skupina ČEZ, aby odpověděli
na deset otázek týkajících se fyziky a její výuky. Asi 350 lidí vybraných
ČEZem následně určilo letošního nositele titulu Ámos Fyzikář. Odměna
je přitom pro učitele více než zajímavá: pro vybavení své učebny fyziky
totiž získává částku 200 tisíc korun. „Jsem nadšená, že budu díky
Skupině ČEZ moci ukázat žákům pokusy, které jsme dosud viděli jen na
videu či v IQLandii. Pro mě je fyzika spojená nejen se vzorečky (těch si
užiji jako učitelka matematiky dost), ale hlavně s vysvětlováním jevů či
fungováním různých zařízení. Zároveň je to pro mě možnost vyjádřit
vděčnost žákům devátého ročníku za nominaci do Zlatého Ámose, která
vedla k vítězství v boji o Oranžovou učebnu a díky níž si teď budou moci

Recitaãní pfiehlídka pro
Ostrov Ïivota
Recitační soutěže mají na naší škole dlouholetou tradici. Před třemi roky
jsme recitaci básní spojili s pomocí Ostrovu života a vytvořili tak prostor
pro děti a rodiče, které chtějí také pomáhat. Díky spolupráci s Domem
dětí Drak, s Bránou Trojzemí a HáDě.Hrádek, o. s., jsme se tak mohli
i letos setkat při příležitosti Mezinárodního dne poezie a zaposlouchat
se do veselých a skvěle recitovaných básní. Ostrovu života jsme díky
dobrovolnému vstupnému předali 1 900 Kč. Všem zúčastněným patří
velké poděkování.
Hana Prchlíková

prakticky ověřit některé fyzikální poznatky,“ říká Jana Czuchová. A má už
jasno, co pořídí: „Určitě velký van de Graaffův generátor, se kterým se
dá dělat spousta zajímavých pokusů, další pomůcky na výuku elektřiny,
které už máme hodně staré. A největší část spolkne nákup digitálních
senzorů, se kterými lze po připojení k počítači měřit spoustu veličin.“

Bariéry chrání Ïáby pfii migraci
Po obou stranách Lidické ulice v úseku u čistírny odpadních vod jsou
nataženy bílé plastové pásy. Mají zabránit decimaci populace obojživelníků, kteří kvůli rozmnožování na jaře putují přes silnici. Zábrany a pasti
realizovala z větší části odborná firma. Projekt, podpořený Libereckým
krajem, se ale navíc stal součástí ekologické výchovy žáků základních škol.
Nejprve se žáci sešli v multifunkčním sále Brány Trojzemí na přednášce o obojživelnících a cílech projektu. Pak se přesunuli na Lidickou
ulici, aby dobudovali chybějící část bariéry a zbývající pasti.
V dalších dnech by žáci měli hlídat, zda se v pastech objeví žáby
a přemísťovat je na druhou stranu silnice. Zároveň mají za úkol evidovat
počty žab. Získané údaje poslouží k případné úpravě umístění bariér
v dalších letech.
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Dal‰í divadlo bude vûnováno
muÏÛm, ktefií mají své dny

Na dvefie klepe divadelní
jaro

Klára a Bára v podání Ivany a Evy, tedy Ivany Chýlkové a Evy Holubové,
se na jevišti Besedy představily 20. března. Jejich partnery v inscenaci
byli Roman Štabrňák a Mojmír Maděrič. Do pomyslné mozaiky divadelních představení v Hrádku nad Nisou tak přibyl další úspěšný kousek,
byť tentokrát nešlo jen o legraci jako při podzimní Dívčí válce.
A co čeká příznivce divadla na podzim? Kromě Hrádeckého divadelního podzimu, který se bude konat ve dnech 20.–21. listopadu, si můžete v kalendářích vyznačit pátek 9. října. Od 19 hodin v Besedě zahraje
Bob Klepl a podle aktuální alternace vždy jeden z dvojice Kryštof
Hádek – Václav Jílek, Michal Slaný – Petr Bláha, Filip Blažek – Roman
Štabrňák. Černá komedie Kutloch vás přesvědčí, že i muži mají své dny.

Potřetí dostanou děti možnost užít si dva dny plné divadla při přehlídce
Hrádecké divadelní jaro. Alespoň ty, které se mu věnují aktivně. Pro ty
ostatní děti, rodiče a prarodiče je na sobotu 18. dubna nachystáno celé
divadelní odpoledne.
Za občanské sdružení HáDě, které ve spolupráci s Bránou Trojzemí
a s podporou DDM Drak a ZŠ T. G. Masaryka přehlídku připravilo, vás
do divadla zve Hana Prchlíková:
Co vás přivedlo k myšlence uspořádat v Hrádku přehlídku dětského divadla?
Co tak může učitelku přivést na myšlenku? Přece děti! Pod vedením paní
učitelky Čihákové začal na naší škole pracovat divadelní kroužek (dnes již
dva), taky na ZŠ Lidická a v Doníně se v té době hrálo divadlo. Přišlo mi
líto, že ta krásná dětská představení nikdo nevidí. A taky jsem chtěla připravit podhoubí pro hrádecké ochotnické divadlo.
Překvapilo vás něco při předchozích dvou ročnících?
Překvapilo mě všechno. Jak mám kolem sebe úžasné a šikovné kamarády,
co ze sebe vymáčknou ti malí herci, jak v malém městě jde dělat velké
věci. No, a taky jsem dost překvapila sama sebe, to se tedy přiznám!
Proč by měli diváci právě letos přijít?
Protože strávit sobotní odpoledne v divadle je přeci parádní. Protože
vidět ty prcky i skoro dospěláky v divadelních rolích nebo s hudebním
nástrojem na rtu je zážitek a taky proto, že by mi bylo moc líto, kdyby
všechna ta práce byla zbytečná.
Tak přijďte. Stojí to za to!
Program přehlídky Hrádecké divadelní jaro
18. dubna v Bráně Trojzemí
14.00 zahájení přehlídky
14.20 ZUŠ Liberec – pobočka Hrádek nad Nisou, třída pana učitele
Luboše Lachmana – flétny a klarinety
15.00 TaGMy Junior Kláry Čihákové – Rock’n’rollová perníková chaloupka
15.30 Cizojazyčné pohádky Věrky Machkové
16.00 TaGMy Senior Kláry Čihákové – RSB, s. r. o. (autor: Brian Jacques,
úprava Irena Konývková, soubor TaGMy)
17.00 Divadelní společnost MATÝSEK – Malířská pohádka
Vstupenky k zakoupení v místě akce. Děti 30 Kč, dospělí 50 Kč.

Pozvánka na v˘stavu
k sousedÛm
Za necelý měsíc si připomeneme 70. výročí ukončení druhé světové
války. Řada galerií a muzeí připravila výstavy, které jsou pohledem na
válečné konflikty z mnoha úhlů.
Až do 7. června můžete zajít do Oblastní galerie v Liberci na výstavu
Ve válce múzy mlčí. Výběr ze sbírek Oblastní galerie ukazuje tvorbu
ovlivněnou pohnutými událostmi let 1937–1945. Zastoupeni jsou František Muzika, Josef Čapek, Kamil Lhoták nebo Emil Filla.
Na konci března otevřela novou výstavu také Městská muzea v Žitavě.
Jmenuje se Uprostřed války – lužičtí umělci v obou světových válkách.
Dějiny 20. století jsou značně formovány dvěma světovými válkami,
které v něm proběhly. Na jejich frontách či v zajetí se ocitli též umělci
jižní Lužice. Z pozice přímých účastníků a svědků zpracovávali své
válečné zážitky – někteří na zakázku, někteří jen proto, aby přežili. Jejich
umělecká díla měla podobu scén ze všedního života, zahrnovala obrazy
krajiny, kamarádství, ale i válečných hrůz, zkázy a ničení, útěků ze zajetí,
smrti i víry v život.

V tomto umění se odráží dějiny té doby. Výstava ukazuje malby,
kresby a tištěnou grafiku Alfreda Bernerta, Richarda Christensohna,
Hilde Dolana, Georga Grulicha, Oswalda Jarische, Veita Krauße a mnoha
dalších. Mnoho z těchto děl pochází ze soukromých sbírek a dosud nebyla veřejně vystavována.
A konečně v Hrádku nad Nisou bude výstava Druhá světová válka
v Trojzemí otevřena 7. května. Výstava má připomenout stopy zanechané druhou světovou válkou v krajině, městech a lidech v dnešním
Trojzemí. Opevnění, zajatecké a pracovní tábory, svědectví, ale i běžný
život na hranicích nově vznikajícího Trojzemí.

4. ãíslo,
duben 2015

Podûkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat žákům a učitelkám ze Základní školy
T. G. Masaryka za jejich krásný a originální dárek. Musím přiznat, že když
se mi do ruky dostala knížka pohádek napsaných pro Alexe, ukápla
mi nejedna slza. Dojalo mě, když jsem si uvědomila, jak se někteří lidé
v našem městě dokáží semknout a pomoci druhým. Se zaujetím jsme
s Alexem přečetli všechny pohádky, které napsali učitelé k ilustracím
Alexových spolužáků. Pohádky jsou opravdu úžasné. Dík patří i všem
ostatním, kteří se na vydání podíleli nebo si tuto knížečku zakoupili.
Děkuji Tříkrálové sbírce, která proběhla pod záštitou Oblastní charity
Liberec a koordinátorky Hany Musilové. Velký dík patří římskokatolické
farnosti i všem koledníkům ze základních škol, kteří vyšli do ulic našeho
města a vykoledovali tak úžasnou částku pro mého syna Alexe.
Alex je velice statečný a šikovný chlapec, kterému se začíná dařit lépe.
Peníze použiji na léčbu, rehabilitaci a další náklady s tím spojené, aby se
mohl co nejdříve vrátit mezi své kamarády do školy.
maminka Alexe

Dny otevfien˘ch dvefií
v matefisk˘ch ‰kolách
Přijďte se podívat do hrádeckých mateřských škol a vybrat si, do které
vaše dítě přihlásit. V tento den také můžete vyplnit žádost o přijetí
a dozvědět se další informace o jejím podání.
Dny otevřených dveří se konají ve čtvrtek 23. dubna následovně:
MŠ Liberecká od 9.00 do 11.30 a od 14.00 do 16.00
MŠ Donín od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 16.00
MŠ Václavice od 14.00 do 16.00
MŠ Oldřichovská od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 16.00
V pátek 24. dubna od 9.00 do 11.30 a od 14.00 do 16.00 se koná
den otevřených dveří v MŠ Loučná.
Den pro podání žádosti k předškolnímu vzdělávání
Čtvrtek 30. 4. 2015 v malé zasedací místnosti Městského úřadu
v Hrádku nad Nisou:
dopoledne od 9.00 do 11.00
odpoledne od 13.00 do 15.00

Pojìte s námi rozchodit
civilky
Pochod na podporu prevence civilizačních onemocnění
Kdy: v pátek 17. 4., sraz v 10.30, první pochod v 11.00, druhý
pochod ve 13.00
Kde: Hrádek nad Nisou – start a cíl parkoviště u kempu Kristýna,
pochod okolo Kristýny
Délka trasy: od 0,5 km do 1,8 km, každý podle svého
Doprovodný program pro děti i dospělé, ukázky chůze s holemi
nordic walking.
Přijďte 17. 4. 2015 od 10.30 hodin a nachoďte společně s námi co
nejvíce kilometrů pro zdraví.
Vítáni jsou všichni – děti, dospělí, školáci, maminky s kočárky,
senioři, rodiny s dětmi, sportovci…
Pokud máte hole nordic walking, vezměte si je s sebou.
Startovné 50 Kč (neplatí člen SPCCH) zahrnuje minerálku, zapůjčení holí, instruktáž.
Na místě bude možné zakoupit tričko SPCCH za 250 Kč, teleskopické hole Nordic walking, pár za 780 Kč.
Informace na www.civilky.cz
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polečenská
rubrika
Životní výročí
Občanům, kteří v měsící březnu 2015
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let
81 let
82 let
83 let
84 let
85 let
86 let
87 let
88 let
89 let
90 let

Stanislav Rožánek, Jaroslav Švarc
Zdeňka Hanicová
Miroslav Malý, Helena Nevyhoštěná
Jozef Hreha
Vilibald Bouček, Helena Chlumová
Zdenka Novodvorská,
Hildegarda Jínová, Milena Dvořáková
Soňa Procházková
Drahomíra Matoušová
Jiří Malý
Josef Bláha
Františka Černohubová
Marie Zimová, matrikářka

Ostrov Ïivota zve na
5. benefiãní koncert!
Ani se to nechce zdát, ale letos to budou tři roky, kdy jsme
poprvé představili naše sdružení. První koncert proběhl
v květnu roku 2012. A my už připravujeme jubilejní 5. ročník! První koncert byl velkou neznámou pro nás všechny. Prakticky bez jakékoliv zkušenosti, ale s o to větším elánem jsme se pustili do takové akce. Chtěli
jsme překvapit a přesvědčit, že má smysl spojit se a společně pomáhat
těm, kdo to potřebují. S každou další akcí nabýváme jistoty, že to stálo
za to a že jsme udělali dobře.
Od té doby jsme o něco zkušenější, co se pořadatelství týká. Víme, že
umíme uspořádat koncert, který vás baví, umíme připravit program, ve
kterém si každý něco najde, a víme, že kolem sebe máme spoustu lidí,
kteří nám s náročnou organizací umí pomoci. Především ale víme, že
máme vás a že se na vás můžeme spolehnout. Že přijdete usměvaví
a naladění a vůbec vám nevadí, když padají trakaře nebo je zima. Prostě
nazujete holinky, vezmete deštníky a přijdete. Loňský ročník toho byl
důkazem. Tam jsme se definitivně přesvědčili o tom, že vy nikdy nezklamete, a pro nás je to velmi motivující a zavazující.
Program letošního koncertu je opět nabitý, tradičně ho zahájí vystoupení dětí z hrádeckých mateřinek a nejrůznějších uskupení a poté následuje jedna hudební perla za druhou.
Hrát a zpívat nám budou:
Martina Balogová, Martina Jirků, Big´O´Band, Hitfakers, Vymazáno
z archivu a 20 deka duše.
Uvidíte i ukázky poledance v podání děvčat ze skupiny Polechicas, vystoupení kouzelníka Marcolliho a určitě na vás čeká i řada překvapení...
Proto přijďte v sobotu 16. května od 14 hodin na hasičskou louku.
Srdečně zveme a moc se na vás těšíme!
za občanské sdružení Hrádek nad Nisou – Ostrov života
Věra Baumgartnerová

8
Zapojte se i VY a vyhrajte v soutûÏi
Centra Ka‰par!
„Je to netradiční soutěž, která oceňuje zdánlivě
obyčejné lidské příběhy. Jenže ty mohou mít cenu
zlata, když inspirují ostatní. Jde o podporu všem,
kdo zvládají kloubit více životních sfér a tím podporují život rodin i místních komunit. Často přitom narážejí na překážky –
předsudky, legislativní nastavení či bariéry v myšlení,“ vysvětlila Monika
Palánová z Centra Kašpar.
Přihlaste se nám do 5. 5. 2015 a stručně popište své zkušenosti s propojováním různých rolí. Podělte se s námi o svou vlastní strategii. Nominovat můžete i své známé či přátele. O vítězi/vítězce rozhodne hlasování. Výsledky budou známy již v červnu 2015. Vítězkami předešlých
ročníků se staly Jaroslava Syrovátková a Petra Dvořáčková. Více informací
o soutěži naleznete na www.centrum-kaspar.cz.

Naãerpejte jarní energii
s Radiem Contact!
Taky se už těšíte, až začne všechno kvést, vonět a zelenat se? Až odhodíme svršky a vyrazíme ven? Pořádně se po zimě protáhněte, na RCL vás
totiž čeká spousta jarních soutěží, dárků, akcí a zajímavostí!
Jaro – to jsou i čarodějnice, 1. máj a svátek maminek! S Radiem Contact si odpočinete na horách, vyrazíte na koncerty, slavnosti, tradičně do
divadla a science centra iQLANDIA. Hodíte na sebe tričko RCL nebo si
užijete relaxační kosmetiku…
Hned několikrát za vámi vyjede Tykadlo! No a čeká vás i první letošní
Roadshow Radia Contact s oblíbenou českou skupinou Chinaski!
V Tipech na výlet vyrazíte na krásné jarní procházky a v Receptech
pro každého se můžete nechat inspirovat různými dobrotami.
Na FM 101,4 s vámi sledují i sportovní události! Odstartují nové
seriály Formule 1 a letošních superbiků!
Krásné jaro vám přeje Radio Contact. Více se dozvíte ve vysílání, na
webu www.rcl.cz nebo na Facebooku.

Pfiijìte na nejhezãí bûh
v okolí
Popularita běhu v Čechách stále roste, stejně tak je to v Hrádku. V minulosti se běžci potkávali na cestách v okolí města spíše výjimečně, dnes
je to zcela běžné. Začali běhat jednotlivci i skupinky kamarádů, které se
vzájemně hecují.
Pojďte se vyhecovat a přijďte svou účastí podpořit Běh Císařským
údolím, který má před sebou již 3. ročník! Jak běžci potvrdí, jedná se
o jeden z nejhezčích běžeckých závodů.
Pokud se vám zdá, že tratě jsou pro vás příliš dlouhé, s pořadateli
je na místě řeč a lze domluvit i kratší variantu. Avšak obě kategorie pro
dospělé jsou zvládnutelné i pro začínající běžce. Dětské kategorie jsou
zařazeny do celoroční soutěže pro aktivní děti a rodiny Klíček.
Sobota 25. dubna 2015
Sraz všech kategorií u horolezecké chaty na Horním Sedle
Buřtíky s sebou, bude i táborák.
10.00
10.05
10.08
10.15
10.30
10.35
10.45
10.50
10.55

předškoláci (2009 a více)
žáci A (2006–2008)
žákyně A (2006–2008)
žákyně B (2004–2005)
žákyně C (2002–2003)
žáci B (2004–2005)
žáci C (2002–2003)
žáci D (2000–2001)
žákyně D (200–2001)
dorostenky ml. (1998–99)
muži
dorostenci ml. (1998–99)
dorostenci st. (1996–97)
ženy
dorostenky st. (1996–97)

50 m
100 m
100 m
700 m
700 m
700 m
1 200 m
2 100 m
2 100 m
2 100 m
13 000 m
5 500 m
5 500 m
5 500 m
3 000 m

Letní tábory s DDM Drak
âervenec–srpen 2015
Indiánský příměstský tábor Indiánov
Termín: 7.–11. červenec 2015
Cena: 1 500 Kč
Celodenní programy s indiánskou tematikou.
Vedoucí: P. Došelová, L. Palasová, L. Jurková.
Pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ.
Mažoretkové letní soustředění
Termín: 18.–25. červenec 2015
Cena: 3 300 Kč
Letní soustředění mažoretek ve Sloupu v Čechách.
Hlavní vedoucí: L. Palasová.
Pro děvčata ze ZÚ mažoretky, ale i pro ty, které se chtějí od nového
školního roku stát také mažoretkou.
Příměstský tábor s výtvarnou tématikou
Termín: 21.–24. červenec 2015
Cena: 1 500 Kč
Celodenní programy s výtvarnou tématikou, výlet do muzea, galerie.
Tábor pořádán ve spolupráci s o. s. HáDě.
Vedoucí: Mgr. H. Prchlíková.
Pro děti, které baví malovat, tvořit...
Letní tábor Putování s Večerníčkem
Termín: 1.–8. srpna 2015
Cena: 3 400 Kč
Tradiční letní tábor s CTH v Maxově u Sloupu v Čechách.
Hlavní vedoucí: P. Došelová.
Pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ.
Příměstský tábor s turistickou tématikou
Termín: 3.–7. srpen 2015
Cena: 1 500 Kč
Celodenní programy s denním docházením: výlety, hry, koupání,
výtvarné tvoření...
Vedoucí: L. Jurková, R. Straková.
Pro děti od 1. do 6. třídy ZŠ.
Letní tábor – HáDě – Dolánky 2015
Termín: 8.–15. srpen 2015
Klasický letní tábor v Dolánkách u Turnova ve spolupráci s o. s. HáDě.
Bližší informace u p. uč. H. Prchlíkové.
Hlavní vedoucí: Mgr. H. Prchlíková.
Vodácký tábor na řece Berounka
Termín: 15.–22. srpna 2015
Cena: 3 500 Kč
Sjíždění řeky na kanoích, koupání, hry.
Hlavní vedoucí: L. Jurková.
Pouze pro plavce, děti a mládež od 12 do 26 let.
Na tábory se můžete přihlásit již nyní.
Přihlášky budou vydávány v měsíci dubnu 2015.
Telefon: 776 115 065
e-mail: palasovalenka@seznam.cz
Telefon: 728 769 595
e-mail: doselova@skoly.net
Telefon: 723 100 983
e-mail: jurkova@skoly.net
Telefon: 774 287 870
e-mail: Hana.Prchlikova@seznam.cz

4. ãíslo,
duben 2015

Dal‰í sportovní úspûchy
Cviãení Lída
Nejmladší žáci Cvičení Lída ASPV se zúčastnili soutěže Nejmladší zdatné
žactvo, konané v tělocvičně TJ Rochlice. Mezi 53 účastníky bylo 11 hrádeckých. Děti soutěžily v kopu na branku, v hodu do bedny, hodu obručí na kužel a běhu překážkovou dráhou na čas. V mladších žácích III
(narozených 2008–2007) se umístil na 1. místě Denis Janeček. A v mladších žákyních III na 2. místě Eliška Křenková. Každý účastník obdržel
sladké odměny a vítězové diplom a keramickou medaili.
Ringo může být pro někoho neznámým sportem, ale Cvičení Lída
v něm pravidelně získává úspěchy. Ringo se hraje s gumovým kroužkem
o průměru 15 cm. Tříčlenná družstva chytají, plynule zpracovávají a odhazují rukou přes síť gumový kroužek na stranu soupeře tak, aby nemohl
být vrácen. Velikost hřiště je 8 x16 m, síť ve výšce 243 cm. Podobně jako
u volejbalu musí být kroužek odhozen přes síť po dvou dotecích a hra
končí po dosažení 15 bodů.
V sobotu 21. března se dvě hrádecká tříčlenná smíšená družstva
utkala v tělocvičně TJ Rochlice s protihráči z TJ Jiskra Vratislavice, TJ Rochlice a SK 3D Doksy. V žactvu vybojovalo družstvo ve složení Zuzka Benešová, Tereza Arteňuková a Pepa Straka 2. místo, v dorostu hráči Míša
Šoutová, Slávek Mansfeld a Kuba Podzimek získali 3. místo.
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Zimní lyÏafisk˘ tábor 2015
Letošní tábor se konal od neděle 1. do pátku 8. února, tedy o jarních
prázdninách, v Rokytnici nad Jizerou. Sešli jsme se půl hodiny před odjezdem, abych byla přesnější, MĚLI jsme se sejít půl hodiny před odjezdem. Dvouhodinová cesta do Rokytnice utekla rychle. Ještě ten den jsme
byli rozděleni do družstev a seznámeni s celotáborovou hrou s názvem
Cesta na Severní pól, kterou organizovala Lenka. Následující týden
uběhl jako každý rok neuvěřitelně rychle. Po celou dobu na nás dávala
pozor hlavní vedoucí tábora Laďka. Ráno kolem osmé byl budíček, následovala hygiena a snídaně. Po snídani jsme se dozvěděli od vedoucích, jak bude den vypadat. Většinou jsme se asi v půl desáté oblékli do
lyžařského a vyrazili na sjezdovku. Počasí nám velmi přálo. Lyžovali jsme
tak do tří odpoledne. Na chatě už na nás čekal oběd od skvělé kuchařky
Jarušky. Po obědě byl naplánován polední (podvečerní) klid. Když jsme
se uklidnili, často jsme hráli hry ve společenské místnosti nebo venku na
zasněžené louce. Ve středu jsme absolvovali noční lyžování a ve čtvrtek
si pro nás Péťa, Jirka a Zdeněk alias Skipi připravili závody na sjezdovce.
Někteří z nás si na jeden den zapůjčili snowboard a pod vedením táborového instruktora Tomáše dokázali sjet sjezdovku bez přebytečných
pádů. Taky jsme zvládli hrůzostrašnou stezku odvahy, po které na nás
čekala sladká odměna. Ve čtvrtek večer proběhlo vyhlášení celotáborové
hry a rozdávání cen. V pátek po úklidu chaty jsme šli na poslední lyžovačku a v podvečer jsme už mířili směr Hrádek. Loučení bylo jako vždy
těžké, ale my se už těšíme na příští rok a na další skvělé zážitky se skvělou partou!

Členové družstev turnaje v ringu

Mistrovství âeské republiky v twirlingu 2015
Ve dnech 31. 1.–1. 2. 2015 jsme se zúčastnili Mistrovství České republiky
v twirlingu, které se konalo v Plzni a kde soutěžící bojovali o postup na

mistrovství světa, konané o Velikonocích v Itálii – Lignanu. Z víkendového mistrovství jsme přivezli celkem 8 zlatých, 1 stříbrnou, 1 bronzovou
medaili a jedno 4. místo. Jako první z Hrádeckých mažoretek startovala
v sobotu ráno Viktorie Janďurová v disciplíně sólo 1 baton děti C, kde
získala stříbro, a odpoledne potom v disciplíně X-strut děti C, kde získala
zlato. V této disciplíně soutěžila i Andrea Adamová, která získala bronz.
V disciplíně rytmické taneční sólo děti C startovala Veronika Lorenzová
a vybojovala si zlatou medaili a Karolína Janoušková, která se umístila na
4. místě. Tereza Sabelová za své sólo v disciplíně rytmické taneční sólo
junior starší C získala zlato. Vojta Slezák, který soutěžil v disciplínách
sólo 1 baton chlapci A, sólo 2 baton chlapci A a rytmické taneční sólo
chlapci A získal za všechna soutěžní vystoupení zlaté medaile a postup
na Mistrovství světa v twirlingu 2015, konané v Itálii. V neděli už byla na
programu pouze dua. Veronika Lorenzová a Viktorie Janďurová v kategorii rytmické taneční duo děti B získaly zlato a Karolína Janoušková
s Andreou Adamovou získaly v kategorii rytmické taneční duo děti C také
zlato.
Chtěla bych poděkovat rodičům za podporu na MČR a hlavně holkám, jak to skvěle zvládly. I když to pro ně bylo náročné, nedaly na sobě
nic znát a ukázaly všem, co umí.
Veronika Bartůňková
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Kamenictví – Jakub Jurek
Telefon: 739 132 634, e-mail: kolabaze@seznam.cz

Právě nabízí urnové hroby za
akční ceny:
UH 1 – na 12 uren, půdorys 80/80 cm, tl. rámu 6 cm, velká
nápisová deska profilovaná 70/50 cm tl. 7 cm, mat. Dakota
z 26 900 Kč na 21 900 Kč
UH 2 – na 9 uren, půdorys 60/70 cm, tl. rámu 5 cm, 2 ks nápisových desek tl. 6 a 3 cm, mat. Baltic Brown z 19 500 Kč na
18 000 Kč
UH 3 – na 9 uren, půdorys 60/70 cm, tl. rámu 5 cm, 2 ks nápisových desek tl. 6 a 3 cm, mat. Kosmin z 19 000 Kč na 17 000 Kč
Ceny pomníků zahrnují montáž, dopravu do 50 km, písmo do
30 znaků, základ, leštěná záda = nadstandard. Za příplatek žulový
základ.
Stálá nabídka žulových i nerezových hřbitovních kompletů, uren
a doplňků za zvýhodněné ceny.
Poskytujeme 5letou záruku na montáže pomníků!
Přijďte si prohlédnout skladový sortiment po tel. dohodě.

MINIKURZ LÍâENÍ
Chcete se dozvědět, jaké bar vy a styl líčení vám sluší?
Chcete se samy naučit r ychlému a slušivému líčení?

Chcete se naučit pravidla, jak vybrat vhodnou dekorativní
i pleťovou kosmetiku právě pro vás?

Nabízím minikurzy líčení a barvové typologie.
V rámci kurzu obdržíte zdarma skripta s bohatými a zajímavými
informacemi a zdarma absolvujete určení barvového typu.

Cena – 150 Kč/hod
Termín – po vzájemné dohodě.

Bližší informace na tel. 725 601

600

Renata Bendová – Studio Pohoda Hrádek
(barvová typologie, vizážistika u AVS – Asociace vizážistů
a stylistů Praha)

4. ãíslo,
duben 2015
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