roãník 24, ãíslo
kvûten 2015
cena 12 Kã
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Bruslafii a cyklisté mohou krouÏit
kolem Krist˘ny
Po vloni opravených úsecích cyklostezek od Lidového domu po Trojmezí přibyl v dubnu úsek třetí.
Hráz před Kristýnou s opravenou stezkou na její koruně si o nový povrch říkala. Realizace tohoto kroku
byla jen otázkou zajištění financování, pokud možno s minimálními nároky na rozpočet města. Zdroj
se podařilo najít ještě v loňském roce.
Na konci dubna byl položen nový povrch v úseku od restaurace Na Jihu na Kristýně až k vjezdu do
areálu a celá stezka po hrázi až po tzv. „panelku“. Okruh pokračující po „spojovačce“ ke kempu, kruhovému objezdu na Žitavské ulici, na Trojmezí a zpět na Kristýnu má délku skoro 5 km. K dokonalosti
mu chybí jen vyřešení asi 400 dlouhého úseku u kruhového objezdu, který bruslaři i cyklisté nyní musí
sdílet s řidiči aut. Je to jeden z námětů na vylepšení do budoucna. „V dalších krocích budeme shánět
finance na malý okruh, který by vznikl vyasfaltováním panelové cesty a komunikace zpět k restauraci
Na Jihu. Bruslaři by uvítali i opravený povrch ‚spojovací‘ komunikace mezi poli,“ říká starosta města Josef Horinka.
Nová stezka byla slavnostně otevřena při letošním Odemykání Kristýny 8. května. Hned po formálním přestřižení pásky si její povrch vyzkoušeli závodníci. Malí na půlkilometrovém novém úseku na
hrázi, dospělí na celém okruhu.
Hrádecké cyklostezky a inline stezky mají potenciál přilákat nejen obyvatele města, ale i aktivní
turisty, kteří získali další možnost využití areálu Kristýna. Po stezkách je navíc možné z areálu Kristýna
dojet i do centra města.
Nově otevřený úsek byl financován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko 2007–2013 prostřednictvím Fondu mikroprojektů euroregionu Nisa. Z dotace bylo pokryto 85 %
nákladů na projekt. Nový povrch stezky budovala firma Strabag za vysoutěženou částku bezmála
790 tisíc Kč včetně DPH. Využity byly definitivně poslední peníze ze zmíněného programu.
Město už v současnosti připravuje podklady na několik projektů pro nové plánovací období.

V květnovém čísle:
— 70 let od konce 2. sv. války
— Koncert Jaroslava Svěceného
— Sezóna na Kristýně
— Společně pojedenácté
— Běh císařským údolím
— Stolní tenis v Hrádku
Příloha: Toulání časem…
Kostel sv. Jana –
Johanniskirche

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 červnového čísla je 21. 5. 2015.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 6. 2015.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
8. schůze rady města
8. schůze rady města v roce 2015, konaná dne 15. dubna, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila přijetí dotace na projekt Rekonstrukce rybníku ve Václavicích a uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí
— schválila příspěvek na péči o opuštěná zvířata ve výši 5 000 Kč pro sdružení Animal's, o. s., se sídlem v Praze a s depozitem v části obce Hrádek nad Nisou, Václavice
— schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Aquaform CZ, s. r. o., na realizaci akce ČOV č. p. 271, Hrádek nad Nisou – kompletní technologie
biolog. čistírny odpad. vod včetně rozvaděče s hlášením vniknutí do
objektu a poruchy systémem GSM, montáže zařízení, připojení kabelu
stálého napájení za celkovou maximální cenu 341 550 Kč bez DPH,
413 276 Kč s DPH
— vzala na vědomí zprávu o hospodaření v kapitole Zimní údržba
— schválila úpravu křižovatky Dolní náměstí x Tovární x Gen. Svobody x
Kamenná vodorovným a svislým značením v souladu s požadavky Dopravního inspektorátu PČR
— schválila návrh dopravního řešení křižovatky ulic Písečná x Tovární
— schválila nejnižší cenovou nabídku na zpracování dokumentace
pro stavební povolení na akci Hrádek nad Nisou – průmyslová zóna,
odvedení dešťových vod ze zóny IV od firmy Valbek, spol. s r. o., za
celkovou cenu 239 217 Kč včetně DPH
— schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o převodu vodovodní přípojky mezi městem Hrádek nad Nisou a 24 jednotlivými
vlastníky nemovitostí v k. ú. Václavice.
9. schůze rady města
9. schůze rady města v roce 2015, konaná dne 6. května, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila darovací smlouvu na částku 10 000 Kč pro společnost ADRA,
o. p. s., určenou na pomoc obětem zemětřesení v Nepálu
— schválila přijetí dotace na projekt II. etapa – Oprava střechy na objektu
č. p. 124 (Beseda) a uzavření smlouvy s poskytovatelem dotace –
Libereckým krajem
— schválila přijetí dotace na projekt Úprava chodníků pro pěší a přechod
pro chodce ul. Generála Svobody, Hrádek nad Nisou od Státního fondu
dopravní infrastruktury
— schválila vzorový text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu města na účel určený žadatelem v žádosti
— vzala na vědomí přehled Lesnického hospodaření za rok 2014 na
lesních pozemcích v majetku města Hrádek nad Nisou předložené
lesním hospodářem p. Ing. Janem Dudou
— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr zhotovitele na vypracování projektové dokumentace
na opravy budovy ZŠ Lidická ve stupni dokumentace pro stavební povolení – dokumentace pro zhotovení stavby
— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr zhotovitele akce Přestavba bývalé kavárny na služebnu
městské policie, Hrádek nad Nisou
— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr zhotovitele akce Snížení energetické náročnosti ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou 2. etapa
— schválila uzavření smlouvy o poskytování právních služeb (zejména
v majetkové oblasti při vymáhání pohledávek z nájmů a pachtů) s JUDr.
Alexandrem Šoljakem, a to na dobu určitou do 31. 5. 2016 za fixní náklady 3 000 Kč měsíčně (základní právní poradenství, administrativa)
a pohyblivé náklady max. 2 x 1 500 Kč za jednotlivý případ vymáhání
(dle požadavků a předaných případů).
5. mimořádná schůze rady města
5. mimořádná schůze rady města v roce 2015, konaná dne 22. dubna, se
zabývala těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí podané nabídky na stavební práce v rámci akce Snížení energetické náročnosti ZŠ T. G. M. v Hrádku nad Nisou – instalace tepelných čerpadel a rozhodla o přidělení veřejné zakázky firmě

AQUA-GAS, s. r. o., Brno s nabídkovou cenou 9 298 123 Kč bez DPH,
11 250 729 Kč včetně DPH.
6. mimořádná schůze rady města
6. mimořádná schůze rady města v roce 2015, konaná dne 29. dubna, se
zabývala těmito záležitostmi:
— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu pro výběr zhotovitele akce Obnova mostu v ulici Na Hrázi,
Hrádek nad Nisou
— schválila odboru OIaSM vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr zhotovitele na zajištění služby technického dozoru investora a administraci pro akci Snížení energetické
náročnosti komplexů budov v Hrádku nad Nisou – soubor technických
a administrativních služeb. V komplexu jsou zahrnuty budovy: hasičská zbrojnice, MŠ a ZŠ Loučná, ZŠ Donín a ZŠ T. G. Masaryka.
— schválila cenovou nabídku firmy VALBEK, spol. s r. o., Liberec, na vyhotovení technické studie projektu Lávka Trojzemí za celkovou cenu
včetně DPH 168 190 Kč.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
4. zasedání zastupitelstva města
4. zastupitelstvo města v roce 2015, konané dne 22. dubna, se zabývalo
těmito záležitostmi:
— schválilo znění Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok
2015 vč. jednotlivých výzev k podání žádosti o poskytnutí dotace, jmenovalo hodnotitelskou komisi ve složení: Pavel Farský, Mgr. Ladislava
Jurková, Mgr. Jaroslav Poláček, Mgr. Hana Prchlíková, Miroslav Řezníček, Václav Krejčík, ThMgr. Hedvika Zimmermannová, schválilo vzorový text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy, schválilo přesun finančních prostředků ve výši 130 000 Kč přímo
příspěvkovým školským organizacím a finanční prostředky ve výši
550 000 Kč do nové kapitoly individuálních dotací z rozpočtu města
— schválilo novou redakční radu měsíčníku HRÁDECKO ve složení: Věra
Baumgartnerová, Hana Prchlíková, Hedvika Zimmermannová, Roman
Sedláček, Pavel Štok, Vít Štrupl a Josef Horinka
— zvolilo předsedy jednotlivých osadních výborů:
Osadní výbor Václavice: pan Petr Housa
Osadní výbor Oldřichov na Hranicích: pan Vladislav Řípa
Osadní výbor Dolní Suchá: paní Hana Zůčková
Osadní výbor Uhelná: pan Roman Sedláček
Osadní výbor Dolní Sedlo: pan Miroslav Hochman st.
— schválilo 1. změnu rozpočtu města 2015 ve výši 17 326 128,58 Kč.
Rozpočet města po 1. rozpočtové změně 2015 má stanoven celkový
objem příjmů částkou 126 493 613 Kč, celkový objem výdajů částkou
148 395 867,58 Kč a saldo ve výši 21 902 254,58 Kč ve třídě financování.
— vzalo na vědomí stav účtu Fondu rozvoje města ke dni 15. 4. 2015 ve
výši 12 878 103,71 Kč
— vzalo na vědomí zápis z jednání správní rady Fondu rozvoje města
— vzalo na vědomí stav účtu Fondu rozvoje Václavic a Uhelné ke dni
15. 4. 2015 ve výši 1 673 834,67 Kč
— vzalo na vědomí zápis z jednání správní rady Fondu rozvoje Václavic
a Uhelné ze dne 16. 4. 2015
— schválilo dvě dotace po 50 tisících korunách na zřízení čistíren odpadních vod pro rodinné domy.

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

5. ãíslo,
kvûten 2015
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Pfiipomínka 70 let od ukonãení Dal‰í mûstské budovy a zahrady
se doãkají rekonstrukce
druhé svûtové války
V Hrádku nad Nisou jsme si letošní významné výročí připomněli už
7. května. Hold obětem druhé světové války byl vzdán nejprve u pomníků na hrádeckém hřbitově. Květiny byly položeny u hrobů hrádeckého
hrdiny Rudolfa Zárybnického, obětí ze zajateckých táborů a u hrobu
Nikolaje Sosnovského, vojáka Rudé armády, který zemřel už po skončení
války, 21. května 1945. Za přítomnosti desítek lidí pokračovala vzpomínka proslovem starosty města Josefa Horinky a položením květin u pomníku Obětem válek ve Školní ulici.

Starosta města připomněl oběti války z řad obyvatel města, ale i z řad
tisíců zajatců, kteří v Hrádku byli nuceni žít v zajateckých táborech a pracovat v továrnách válečné výroby. Vzpomněl také na poslední dny války
v Hrádku nad Nisou a blízkém okolí a nelehké měsíce po skončení války.
V projevu zmínil také potřebu stálého připomínání si hrůz druhé světové
války a nebezpečí plynoucí ze situace v současných ohniscích napětí
v Evropě i ve světě.
Sváteční podvečer pokračoval v Chrámu Pokoje koncertem Podještědského tria a modlitbou za mír pronesenou farářkou Československé
církve husitské Hedvikou Zimmermannovou a správcem katolické farnosti
Radkem Vašinkem.
V Bráně Trojzemí byla poté otevřena výstava Druhá světová válka
v Trojzemí s podtitulem Stopy druhé světové války v krajině, městech
a lidech. Výstava pojednávající o některých aspektech druhé světové
války v úzkém regionu ohraničeném Hrádkem nad Nisou, Žitavou a Sieniawkou potrvá do 6. září.

Termíny schůzí rady města v druhém pololetí roku 2015
8. 7., 29. 7., 19. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9., 14. 10., 4. 11. 18. 11., 9. 12.

Termíny zasedání zastupitelstva města v druhém pololetí roku 2015
26. 8., 23. 9., 21. 10., 25. 11. 16. 12

Upozornûní na stále se opakující ‰patnû
tfiídûn˘ sbûr pytlÛ s ãárov˘mi kódy!
Každý měsíc probíhá sběr pytlů s čárovými kódy, do kterých občané
třídí PET lahve a papír v rámci motivačního systému města. Stále
častěji ale dochází ke špatnému třídění a tím znehodnocení várky odpadů.
Do pytlů s PET lahvemi patří opravdu jen PET lahve od nápojů,
žádný jiný odpad. Prosíme, nevhazujte do pytlů obaly od mléka
a džusů (tzv. Tetrapacky), ani obaly od olejů, mycích prostředků
apod. Do pytlů též nepatří plastové kelímky ani vaničky od potravin.

Město v minulých letech několikrát využilo finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí.
S pomocí dotací z tohoto programu byly postupně zatepleny objekty
domů s pečovatelskou službou, školek na Liberecké ulici, v Doníně a ve
Václavicích a objektů Základní školy T. G. Masaryka. Letos čeká snížení
energetické náročnosti budovu školy v Doníně. V loňském roce byly také
revitalizovány s podporou Operačního programu Životní prostředí
zahrady u tří mateřských škol: na Oldřichovské ulici, v Doníně a ve Václavicích. V těchto dnech jsou rozdělovány poslední prostředky z předchozího plánovacího období Evropské unie pro roky 2007–2013. Město
má podané čtyři žádosti o dotaci na čtyři další projekty. V případě schválení dotací se dočkají zásadních revitalizací zahrad zbývající dvě školky,
zateplovat se budou budovy hasičské zbrojnice a školy v Loučné.
Projekty snižování energetické náročnosti budov přinesou výměnu
oken a dveří, zateplení fasád, stropů pod půdou, zateplení střech a podlah v suterénu. U obou budov se zároveň počítá se změnou zdroje
tepla. V budově školy v Loučné budou instalovány nové plynové kondenzační kotle, v objektu hasičské zbrojnice tepelné čerpadlo systému
země voda. U hasičů se počítá i s rekonstrukcí otopné soustavy. Realizací
obou projektů město v budoucnu ušetří na nákladech na vytápění.
Úspora za prvních pět let je součástí nezpůsobilých výdajů projektu. Po
této době je ale vyčíslena na 120 tisíc korun ročně v případě hasičárny
a 180 tisíc korun ročně v případě školy v Loučné.
Projekty snížení energetické náročnosti u obou budov pracují s rozpočtem lehce přesahujícím 8 miliónů korun. Spoluúčast žadatele je 10 %
ze způsobilých výdajů projektu. V případě hasičské zbrojnice to znamená
2,84 mil. Kč, v případě školy v Loučné 1,64 mil. Kč.
Zcela novou tvář získají zahrady u školky v Loučné a u školky na Liberecké ulici. Děti ve školce v Loučné budou mít k dispozici zahradu
nazvanou Dubovka pro děti a motýly, jejíž úpravy budou znamenat
změnu kompozice, zapojení dosud nevyužitého pozemku a instalaci nových herních prvků. Řešení zahrady u školky na Liberecké ulici ponechá
stávající funkční herní prvky a doplní ji o prvky nové. Vychází přitom
z vyzkoušených manuálů pro dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu.
Do každé ze školkových zahrad bude investováno okolo 3,5 milionu
korun, město ze svého rozpočtu přispěje pouhými 10 %.

4
111 let ‰koly v Louãné
Letošní výročí budovy školy v Loučné si její obyvatelé, rodiče dětí a žáků
a další hosté nemohli nechat ujít. Nebylo sice kulaté, ale jedničky ke
škole tak nějak patří, a když jsou rovnou tři, nemělo by se to opominout.
A tak učitelé s dětmi připravili program na školním hřišti.
První škola v Loučné byla otevřena už v roce 1878. Byla pro ni postavena nová budova, přímo naproti dnešní škole. Za pár let ale přestala
stačit narůstajícímu počtu žáků, a tak byla postavena škola nová, větší
a také mnohem honosnější. Otevřena byla 1. září roku 2004.

Dostaveníãko Na Hradû
Letos už poosmé se v den státního svátku 8. května konalo před lékárnou Na Hradě Dostaveníčko – program sestavený z vystoupení žáků
mateřských a základních škol a mažoretek z DDM Drak. Zatímco dopoledne patřilo dětem, odpoledne hráli hlavně dospělí hudebníci z Hrádku
a nejbližšího okolí. Ale i tady se mezi účinkujícími našly děti: členy saxofonového kvinteta Čmeláci Ing. Douši jsou dva žáci školou ještě povinní.
Za dnem plným hudby stojí PharmDr. Lubomír Jaroš, který spolu se
svými spolupracovníky a přáteli Dostaveníčko připravuje.

U Václavic je obnoven˘ rybníãek
Během jarních měsíců byl obnoven rybník při vjezdu do Václavic ve
směru od Chrastavy. Zanedbané místo už ožívá. Po rekonstrukci hráze
a vybudování nové výpustě se v dubnu rybníček opět naplnil vodou. Své
místo v něm najdou ryby i obojživelníci, kteří jsou před dravci chráněni
dřevěnými palisádami.
Nyní na jaře, kdy se v okolí zazelenaly stromy a na hrázi vyrašila nově
vysetá tráva, je ještě mnohem výrazněji vidět, že Václavice získaly zajímavý krajinný prvek, který navíc v malé míře dokáže zpomalit nástup
velké vody ve Václavickém potoce.
Na obnovu rybníka město čerpalo dotaci z Operačního programu
Životní prostředí.

Barokní seance Jaroslava
Svûceného
V červnu si v Hrádku nad Nisou přijdou na své milovníci barokní hudby.
Do kostela sv. Bartoloměje přijal pozvání známý český houslista a vůbec
výrazná osobnost české hudební scény Jaroslav Svěcený. Spolu s Jitkou
Navrátilovou, rovněž vynikající hudebnicí, hrající na cembalo, přivezou
do Hrádku nad Nisou barokní repertoár.
Jaroslav Svěcený je rodákem z Hradce Králové. Sólově vystupoval už
v době studií na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění, kde
studoval u prof. Františka Pospíšila a prof. Václava Snítila. Své vzdělání
dovršil mistrovskými kurzy u slavných světových virtuosů Nathana Milsteina a Gidona Kremera.
Jaroslav Svěcený je proslulým popularizátorem houslové hry, zejména
jeho televizní, rozhlasové a koncertní projekty přitahují publikum všech
věkových skupin. Obecně známý je jeho společný projekt s rockerem Michalem Dvořákem Vivaldiano.
Jaroslav Svěcený je ale také uznávaným znalcem historie a stavby
houslí. Nedílnou součástí jeho umělecké práce je charitativní činnost.
Koncert Barokní seance se v kostele sv. Bartoloměje odehraje v pátek
19. června od 19 hodin. Vstupenky budou v předprodeji v síti evstupenka
a na všech jejích prodejních místech, tedy i v hrádeckém informačním
centru, od pondělí 18. května od 8.30.

5. ãíslo,
kvûten 2015
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Na Krist˘nû byla zahájena nová sezóna
Areál Kristýna je sice návštěvníkům otevřen celoročně, ale v nejhezčích
jarních dnech se letos už podruhé otevíral slavnostně, s odpoledním
programem pro celé rodiny.
Počasí opět vyšlo, víla Kristýna si na lodi užívala sluníčka a starosta
města Josef Horinka, který od ní převzal klíč k odemčení hladiny, se mohl
po vykoupání rychle zahřát. I když voda prý nebyla nijak zvlášť studená,
alespoň ne pro člověka, který si každodenně studenou sprchu dopřává.
Celé letošní Odemykání začalo už před obědem závodem inline bruslařů. Dvě desítky lidí ale využily také nabídky Půjčovny lodí Nisa a vydaly
se hned po ránu na lodích po řece do St. Marienthalu.
Po obědě vyrazily na svůj závod na horských kolech děti. Odbýt se nedala ani jedna z maminek, která ke startu vyprovokovala i další dospělé.
A na opačném břehu jezera se vzápětí začalo závodit na koloběžkách.
Na paddleboard na hladinu Kristýny si troufl málokdo, ale k projížďce
na lodi se zájemců našlo dost.
Po samotném odemčení Kristýny byly ještě vyhlášeny výsledky soutěží, svůj koncert dohrála kapela Stan Band a tečkou za letošním Odemykáním byl večerní koncert kapely 20 deka duše.
V areálu Kristýna se od 1. května za pěkného počasí vybírá vstupné,
stejně tak parkovné. Obyvatelé města ale mají už potřetí možnost získat
permanentku na Kristýnu za symbolickou pětikorunu. Stačí zaplatit poplatek za odpady do konce května a nemít vůči městu ani jiné dluhy. Permanentky jsou potom k vyzvednutí ve druhém patře radnice.
V letošním roce čeká Kristýnu rekonstrukce a rozšíření veřejného
osvětlení. Vzhledem k náročnosti výběrového řízení ale proběhnou práce
až na podzim.

V celé sezóně je ale možné navštívit mnoho akcí, které se v areálu konají:
14.–17. 05.
Evropský pohár rádiem řízených modelů historických
plachetnic
16. 05.
Letní biatlon
22.–24. 05.
O pohár Kristýny – kynologická soutěž
30. 05.
Den dětí
06. 06.
Adrenalin race – MTB závod Kristýna-Harrachov
(trasa 70 km), Chomutov-Harrachov
(trasa 250 km s průjezdem přes Kristýnu)
20. 06.
Malevil Cup – MTB závod, závod světového poháru
MTB UCI a třetí závod seriálu Marathon Man Europe
s průjezdem přes Kristýnu
16.–21. 06.
Celostátní a mezinárodní sraz cykloturistů
27. 06.
Hrádecké rockové léto
25. 07.
Putování s vílou Kristýnou
22. 08.
MTB závod Bike Babí léto
06. 09.
Auto Enge Triatlon
11. 09.
Závod horských kol pro žáky základních škol
12. 09.
Shotgun
12. 09.
Trojúhelník Pepy Jurka – závod oplachtěných plováků
19. 09.
Husitské ležení – program pro celou rodinu
31. 12.
Silvestrovský běh
O víkendu 13.–14. 06. začíná další ročník Kristýna Cupu, série turnajů
v plážovém volejbalu.
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Spoleãnû pojedenácté
Poslední dubnová sobota patří v Trojzemí tradičně lidové slavnosti
Společnou cestou. Připomenout si okamžik, kdy se i Česká republika
a Polsko staly členy Evropské unie, a také se pobavit, chodí stovky lidí
nejen z Hrádku, ale i z blízkého Polska a Německa. Letos se podruhé
alespoň na tento jeden den podařilo spojit břehy Nisy provizorním mostem, a tak měli návštěvníci na oslavu snadnější cestu.
Trojmezí navštívila řada hostů, kteří se postarali o oficiální začátek
slavností. Byli mezi nimi současní starostové měst Malého trojúhelníka,
hejtman Libereckého kraje Martin Půta a také kandidáti na funkci primátora Žitavy, o kterou se budou brzy ucházet ve volbách.
Děti z mateřských škol se utkaly při malé sportovní olympiádě, pro
všechny děti byl připraven program ve stáncích. Zpestřením nejen pro
tento den se stal obecní krokodýl, který se usadil v blízkosti odpočívadla
u nedalekých mokřadů. Obrovský dřevěný plaz bude po definitivním
usazení oživením tohoto vloni zpřístupněného místa.

Slavnost Společnou cestou vyvrcholila zapálením tří vater na každé
straně hranice a závěrečným velkolepým ohňostrojem.

5. ãíslo,
kvûten 2015

Bûh Císafisk˘m údolím
Za krásného počasí proběhl v sobotu 25. dubna 39. ročník Běhu Císařským údolím. Kulisa čerstvě zazelenalých stromů, pískovcových skal
a zajímavá trať dělají z tohoto běhu jeden z nejhezčích v širokém okolí.
Hrádečtí horolezci se postarali o sportovní zážitek 65 závodníků od
batolat po veterány. Na nejdelší 13 km trať s převýšením 350 metrů se
vydaly i dvě ženy, přičemž Zuzana Kocumová přiběhla s nejlepšími muži.
Běh získává na popularitě. Pro nováčky může být právě příští, 40. ročník tou správnou motivací a výzvou.

V ítězové jednotlivých kategorií:
Ženy (5,5 km)
Renata Jiráková
ASPV Lída
Ženy (13 km)
Zuzana Kocumová
Cyklofit MTB Team
Muži (13 km)
Stanislav Dvořan
Triatlon Hrádek
Žáci (5,3 km)
Radim Černický
Horolezci Hrádek
Žáci 2002–2003 (1,2 km)
Josef Straka
ASPV Lída
Žákyně 2002–2003 (700 m)
Anna Zwingerová
ZŠ Lidická
Žáci 2004–2005 (700 m)
Ondřej Čermák
Dukla Liberec
Žákyně 2004–2005 (700 m)
Denisa Kubicová
ZŠ T. G. Masaryka
Žáci 2006–2008 (700 m)
Václav Novotný
Kateřinky
Žákyně 2006–2008 (100 m)
Eliška Křenková
ASPV Lída
Předškoláci chlapci 2009+ (50 m)
Pavel Kuzebouch
ASPV Lída
Předškoláci dívky 2009+ (50 m)
Kateřina Vinklárková
ASPV Lída
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Do LuÏick˘ch hor vyrazily
stovky turistÛ
Lužická padesátka je akcí, která má na Hrádecku jednu z nejdelších tradic. Letos už počtyřiačtyřicaté. vyrazili turisté do jarních lesů a skal.
Hrádecká organizace Klubu českých turistů připravila opět trasy v tradičních délkách 15, 25, 35 a 50 km. Letos ale hlavně pro ty nejmenší byla
zařazena ještě trasa 10 km dlouhá. A aby účastníci pochodu nemuseli na
této krátké trase chodit jen po loukách, vznikl nápad dopravit je autobusem blíže k lesům, konkrétně na Horní Sedlo. Díky pomoci města byl
autobus k dispozici a na Sedlo jel dokonce třikrát. I díky zájmu o tuto
trasu se podařilo zvrátit nepříjemný trend posledních let, kdy účastníků
pochodu postupně ubývalo. Letos na Lužickou padesátku přišlo 524 lidí.
Na nejdelší, 50km trasu vyrazilo 17 z nich. Nejvíc lákala 15km trasa s 232
lidmi a 10km trasa se 199 účastníky.

37.17 (min)
57.50 (min)
57.26 (min)
30.31 (min)
15.32 (min)
3.17 (min)
2.59 (min)
3.02 (min)
2.50 (min)
23.59 (s)
12.93 (s)
13.76 (s)

Tfietí divadelní jaro
Občanské sdružení Hádě připravilo už třetí ročník Hrádeckého divadelního jara – přehlídky dětských divadelních souborů a inscenací pro děti.
Diváci zhlédli nejen pohádky, ale i vážnou inscenaci k zamyšlení. Oživením byly inscenace v cizích jazycích. I ten, kdo jimi nevládne, ale musel
pohádkám v angličtině a ruštině porozumět a ještě se dobře pobavil. Celým dnem s lehkostí a vtipem provázela hlavní „pachatelka“ divadelního
jara Hana Prchlíková. A bylo by nespravedlivé nezmínit „džůbox“, který
zpestřoval pauzy mezi pohádkami. Známé i méně známé melodie z filmových pohádek hráli žáci hrádecké pobočky Základní umělecké školy
Liberec pod vedením pana učitele Lachmana.

8
polečenská
rubrika
Životní výročí
Občanům, kteří v měsící dubnu 2015
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let

Pavel Šťastný, Božena Šmídová,
Alena Zezulová
Walter Sitte
Margit Ručková
Adolf Ručka, Jaroslava Ivanová
Jiří Brožík, Jiřina Havlová
Antonín Procházka
Mária Hošková, Henrieta Kasalová
Marie Pelcová, Žofie Machalová
Jaroslav Urban
Marie Syrová, Marie Prošková,
Olga Marhanová

80 let
82 let
83 let
84 let
86 let
87 let
88 let
89 let
92 let

V pátek 27. 3. 2015 byli v obřadní síni radnice uvítáni noví
hrádečtí občánci Amálie Billá, Tereza Rohanová, Tomáš Kronus,
Adriana Badyová, Žofie Jiráková, Kristýna Bielčíková,
Vojtěch Větrovský, Viktorie Novotná, Tomáš Vrchovský.

Kvûtnové dny s âesk˘m
rozhlasem Sever
Vstávejte s námi každé všední ráno. Připravujeme aktuální zprávy každých 30 minut, včetně dopravního zpravodajství. Uslyšíte zajímavé
reportáže ze severu Čech, z míst, kde bydlíte. Po půl osmé si s námi můžete zahrát na meteorologa, a pokud se dovoláte jako první, čeká vás
milá odměna. Po čtvrt na devět voláme různým hostům, zpěvákům, hercům a dalším lidem, kteří koncertují nebo vystupují v Libereckém nebo
Ústeckém kraji. Připravili jsme nové rubriky – praktické informace o tom,
jak správně nakupovat, vysíláme před půl devátou. Minuta o zdraví
s Jindrou Moravcovou je další nový prvek v ranním vysílání krátce po půl
deváté. S námi budete mít přehled. Poslouchejte nás v autě, v práci
nebo u vás doma. Jsme slyšet na 88,8 FM nebo 102,3 FM.
Na slyšenou se těší tým Českého rozhlasu Sever, liberecká redakce.

Stolní tenis v Hrádku stále Ïije
Stolní tenis má v Hrádku více než padesátiletou tradici, kterou táhli pánové Podlipný, Bavor, Slezák, Prchlík, Šedina st., Fejksovi, hlavně ale pan
Arnošt Schierl.
V současnosti na úspěšnou minulost navazuje pan František Šedina ml.
Oddíl sdružuje asi 25 dětí a juniorů rozdělených do přípravky a soutěžního družstva st. žáků a juniorů. Stolní tenis hrají i dospělí hráči. Oddíl
organizuje turnaje mládeže. Velice dobře spolupracuje s panem učitelem Ivo Vastlem z Jablonného v Podještědí, s jehož oddílem se střídá
v pořadatelství turnajů.
Jeden z takových turnajů se odehrál v dubnu v hrádecké sokolovně.
Domácí oddíl hostil tým Chrastavy, Jablonného v Podještědí a Žitavy.
Z hrádeckých se nejlépe prosadil Damián Trnka.
Ten výsledkově táhne celé družstvo mládeže spolu s Ondřejem Velem,
za což jim patří poděkování. Družstvo dospělých táhnou svým zaujetím
a výsledky Jaroslav Novotný a Petr Veřbovský – jako v mládí.
Zvláštní poděkování patří panu Prouzovi, který pomáhá našemu oddílu v jednání s úřady a všemožnou podporou. Děkujeme!
Také je potřeba poděkovat sponzorům: panu Špalkovi, městu Hrádek
nad Nisou a Libereckému kraji za nákupy nového vybavení v posledních
dvou letech.
Za oddíl stolního tenisu trenér Martin Tacinec

V sobotu 11. 4. 2015 oslavili v obřadní síni radnice manželé
Miloš a Zdenka Viehmannovi 50 let společného života – zlatou
svatbu. Ještě jednou přejeme do dalších společných let vše
nejlepší.
Marie Zimová, matrikářka

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
21. 01. 2015
19. 02. 2015
26. 3. 2015
27. 3. 2015
31. 3. 2015
10. 4. 2015
30. 4. 2015

popis nálezu
Vrtačka – zn. CMI + náhradní zdroj
Osvědčení o měření emisí, zelená karta –
Roman Kašpar
Klíče – 2 ks – oranžové značení s popisem „Slávek“
Klíče – 3 ks – barevné značení – černé, zelené,
fialové
Černé sako + tmavomodrá mikina s kapucí –
pánské
Klíče – 2 ks (1 ks červený) + přívěsek –
žeton Casino Queen
Sluneční brýle – sportovní, zlaté

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 od 1. 1. 2014 naleznete na webových stránkách města Hrádek nad Nisou.

Rodilí mluvãí dûtem dokázali, Ïe bát se
angliãtiny je naprosto zbyteãné
„Paní učitelko, je to super. Když nerozumím, domluvím se rukama nohama…“ Takové a podobné odezvy zněly již po několika hodinách kurzu
anglického jazyka s rodilými mluvčími, který ZŠ T. G. Masaryka zorganizovala pro žáky druhého stupně. K nim se nakonec přidali i nebojácní
čtvrťáci, kteří zjistili, že neznat slovíčka ještě neznamená nerozumět.
Kurzy probíhaly čtyři dny, vždy tři intenzivní hodiny. Vedeny byly
lektory z USA Evanem Vandermeerem a Markem J. Halvorsenem. Oba
lektoři byli ubytovaní v Hrádku nad Nisou, a tak žáci využili i volný
čas, aby se zdokonalovali v angličtině. Markovi a Evanovi ukázali Hrádek, Trojzemí a zjistili, že snem jednoho z lektorů je objet na kole Polsko
a Německo. Oběma lektorům se Hrádek i Liberec, který jim pro změnu
ukázaly paní učitelky, moc líbily.
Vzhledem k opravdu konverzačnímu průběhu a skvělým ohlasům
dětí i lektorů počítá škola s podobnými kurzy i nadále.

5. ãíslo,
kvûten 2015
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Obec Chotynû
zveřejňuje záměr prodeje budovy č. p. 149 Chotyně,
včetně st. p. č. 149 a p. p. č. 406/8, vše v k. ú. Chotyně

Upřesnění prodávaného:
– budova č. p. 149 Chotyně
– st. p. č. 149, zastavěná plocha nádvoří o velikosti 350 m2
(výměra bude o něco menší, odděluje se průchod na zadní zahrady)
– p. p. č. 406//8, ostatní plocha o velikosti 73 m2

Místo a lhůta podání nabídky:
Nabídku obálkovou metodou očekáváme do 15. 6. 2015 do 14 hodin
na adrese: Obec Chotyně, Chotyně 163, 463 34, v zalepené obálce,
ve které bude uvedena částka a kontakt na zájemce.

Minimální nabídka: 1 200 000 Kč
Poznámka:
Na prodávané budově a pozemcích je zástavní právo smluvní,
které bude vyřešeno během prodeje.
Prohlídka budovy možná po dohodě se starostkou
(ou.chotyne@volny.cz, tel.: 724 179 805).

5. ãíslo,
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