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ãerven 2015
cena 12 Kã

Promûny hrádeck˘ch parkÛ a alejí

V červnovém čísle:
—
—
—
—
—
—

Restart dětského hřiště
Den dětí na Kristýně
Benefiční koncert
Slavnosti Trojzemí
Mistrovství Čech v kulturistice
Letní biatlon

Příloha: Toulání časem…
Kámen lesníka Heidricha

Na jaře začaly práce na obnově zeleně na dalších pěti místech ve městě. Proběhla revitalizace dubových alejí v ulicích Lidická a Hartavská, zahájeny byly projekty obnovy parčíků na Horním sídlišti,
v Doníně u autobusové zastávky a na Zlaté Výšině. Podle smlouvy s dodavatelem budou práce v těchto
parcích dokončeny do poloviny října.
V Hrádku nad Nisou se péči o zeleň věnuje velká pozornost. V posledních letech se město snažilo
maximálně využít možnosti dotací, které pomáhají krýt většinu nákladů spojených s obnovou parků
a alejí. Jak se ale zcela pravdivě říká, nelze se zalíbit úplně všem. Zatímco někteří obyvatelé proměny
parků kvitují s povděkem, jiným připadají zbytečně razantní. Takovým příkladem může být loňská
revitalizace lipových alejí na hřbitovech v Hrádku a Doníně. Před rokem bylo vykáceno všech 234 lip,
na jejichž místa bylo vysazeno nových 244 stromů. Pro řadu obyvatel byl pohled na pokácené stromy
bolestivý. Ač byl celý záměr zveřejněn a následně i projednán při dnu starosty, ozvala se řada nespokojených lidí. Nejčastější výtkou bylo, že se kácely všechny stromy a nebyly nahrazovány postupně. Je
otázkou, jak by vypadala alej na hřbitově, kde by se stromy nahrazovaly podle potřeby jednotlivě.
Podívejme se ale na nové aleje po roce – vznikl celek, který bude opět mnoho desítek let plnit svoji
úlohu. Ať už z estetického hlediska, ale nelze pominout ani to bezpečnostní.
„Kácet nebo nekácet? To je otázka, která vždy vzbuzovala emoce a bude tomu tak i nadále. Můj
názor je ano, ale s rozumem, tam kde se jedná o stromy staré, poškozené nebo napadené, anebo se
jedná o estetické změny daného prostoru,“ říká své stanovisko starosta města Josef Horinka. „Prosazovat a obhajovat striktní „nekácení“ není dobré rozhodnutí a může se vymstít. To ukázalo i několik
letošních větrných dnů, kdy byly vyvráceny duby na Žitavské ulici nebo smrk na hřbitově.“ Na hřbitově smrk naštěstí způsobil jen materiální škody, na Žitavské ulici spadly oba duby do pole. Je potřeba
vzít v potaz to, že město o svůj majetek musí pečovat a nese za něj zodpovědnost. Pokud odborník –
dendrolog – posoudí, že je z důvodu špatného zdravotního stavu stromu třeba kácet, je nutné jednat.
A nehraje roli fakt, že strom je zajímavý nebo k němu máme nějaký vztah.
Proto se letos kácelo i v staleté dubové aleji v Lidické ulici. Rozhodnutí přitom padlo až při pracích
v korunách stromů, kdy se ukázala viditelná poškození. Pokácené stromy byly hned nahrazeny novou
výsadbou. Co je mnohem smutnější, že na jednom z nich před pragovkou si už nějaký silák dokazoval
svou sílu a strom zlomil. To je ale bohužel jev, se kterým jsme se setkali snad u všech nových výsadeb
v Hrádku.
Největší proměnou letos projde park na Zlaté Výšině. Je zde navržena rozsáhlá obnova zeleně, nahrazení především vzrostlých javorů, zeravů a smrků novými dřevinami. Ani tady se kácení neobešlo bez emocí. Vysazeny budou
nové alejové stromy, které mají omezený vzrůst, díky čemuž se
nebude za několik let opakovat stávající situace. Přibude nová
cesta a keřové záhony, obnoveno bude dětské hřiště.
Na Liberecké ulici se úpravy dotknou plochy u tzv. Ruské vily
a zeleně u garáží. Rekonstruovány budou trávníky, přibudou
keře. Nové cesty doplní mobiliář v podobě laviček a odpadkových košů.
Vzhled parku v Doníně u autobusové zastávky má oživit
především ve středu parku umístěný suchý poldr zasypaný jemnými kameny a osázený travinami a koniferami. Dva pokácené
stromy budou nahrazeny novou výsadbou kvetoucích dřevin po
obvodu parku. Střední úroveň budou tvořit kvetoucí keře. Rovněž
v tomto parku bude založen nový trávník.
Na všech třech místech jsou umístěny informační tabulky, ze
kterých se dozvíte kolik stromů a keřů bylo pokáceno, kolik jich
bude nahrazeno, a jak se změní uspořádání parčíků.
Vít Štrupl

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 prázdninového čísla je 21. 6. 2015.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 10. 7. 2015.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
10. schůze rady města
10. schůze rady města v roce 2015, konaná dne 20. května, se zabývala
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí podané nabídky a jejich hodnocení v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu Úprava chodníků pro pěší a přechod pro
chodce ul. Gen. Svobody, Hrádek nad Nisou a rozhodla o přidělení
veřejné zakázky firmě STRABAG, a. s., s nejnižší podanou nabídkovou cenou 2 898 405,32 Kč včetně DPH
— schválila účetní uzávěrky příspěvkových organizací města
— schválila zřízení účtu 2006-2212461/0710 u České národní banky
určeného pro příjem dotací a návratných finančních výpomocí ze
státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu apod.
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 5 000 Kč panu
Robertu Smutnému na úhradu nákladů spojených s nákupem stravy,
potřeb k soutěžení, ubytování a cesty spojené s reprezentací ve sportovní kulturistice v roce 2015
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 20 000 Kč panu
Romanu Tarnaiovi na úhradu nákladů spojených s organizací a realizací Romského benefičního festivalu, který se uskutečnil 23. 5. 2015.
Schválila záštitu města Hrádek nad Nisou nad akcí Romský benefiční
festival a jednorázové užití znaku města Hrádek nad Nisou při této
akci dne 23. 5. 2015.
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 15 000 Kč pobočnému spolku Český kynologický svaz ZKO Liberec – Pavlovice – 219,
IČ: 46748393 na úhradu stravování pořadatelů, nákup pohárů a propagačních materiálů spojených s organizací XVII. ročníku kynologické soutěže O pohár Kristýny
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10 000 Kč spolku
PAKLI SPORT KLUB na úhradu nákladů spojených se zajištěním propagace, technického a organizačního zabezpečení závodu 16. International MTB marathon Malevil cup
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 15 000 Kč panu
Danielu Morávkovi na úhradu nákladů přípravy festivalu, tisk plakátů
a informačních brožur, kompletní technické zajištění realizace vč. dopravy související s organizací festivalu Shotgun 2015
— schválila umístění sídla spolku Taneční skupina Staří známí na adresu
Legionářská 269, Hrádek nad Nisou, schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o výměře 10 m2 v objektu č. p. 269 za cenu
ročního nájmu 100 Kč bez DPH na dobu neurčitou od 1. 7. 2015
s výpovědní lhůtou 6 měsíců bez udání důvodu
— schválila uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání mezi městem
Hrádek nad Nisou s jeho příspěvkovými organizacemi a statutárním
městem Liberec v souladu se zákonem o veřejných zakázkách za účelem centralizovaného zadávání, kdy předmětem jsou dodávky energií (elektřina a plyn) pro rok 2016 nabízené a kupované na komoditních burzách, a pověřuje starostu podpisem smlouvy
— schválila nepoužití směrnice Rady města Hrádku nad Nisou o veřejných zakázkách na výběr zhotovitele veřejné zakázky s názvem
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ LIDICKÁ V HRÁDKU NAD
NISOU 2. etapa, a to z důvodu vhodnosti zadání této etapy firmě
SAVA Semily, s. r. o., což umožní realizovat stejné stavební prvky –
výplně otvorů – jako v předchozí etapě za stejných podmínek, kdy
nedojde k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek od poskytovatele dotace OPŽP, protože dle pravidel poskytovatele dotace
je možno zadávat zakázky až do výše 600 tis. Kč bez DPH předpokládané hodnoty zakázky tzv. napřímo. Schválila uzavření smlouvy
o dílo s firmou SAVA Semily, s. r. o., na realizaci akce SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ LIDICKÁ V HRÁDKU NAD NISOU 2. etapa
týkající se výměny oken za celkovou maximální cenu 600 000 Kč bez
DPH, kdy konkrétní částka bude před vlastním uzavřením do smlouvy
konkretizována.
— schválila jako dodavatele oprav výtluků technologií ITHR pro město
Hrádek nad Nisou firmu Street, s. r. o., s cenou 500 Kč + DPH za m2
opravy při rozsahu prací do max. 200 tis. Kč na základě postupného
objednávání
— schválila prodloužení termínu pro podání nabídek Výběrového
řízení na prodej pozemků v průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou –
NISA3point, a to do 14. 9. 2015.

11. schůze rady města
11. schůze rady města v roce 2015, konaná dne 3. června, se zabývala
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí informaci o plánu realizace Programu rozvoje města
Hrádek nad Nisou 2015–2025 – harmonogram dílčích kroků, schválila
pracovní skupinu ve složení: Cermanová Romana, Dlouhý Petr, Farský
Pavel, Horinka Josef, Jeníčková Šárka, Krečman Jan, Krejčík Václav, Krňáková Iva, Paseka Jiří, Pavlová Ivana, Poláček Jaroslav, Poláčková Edita,
Prokop Tomáš, Sedláček Roman, Štrupl Vít, Zdražilová Dana, Zimmermannová Hedvika
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 40 000 Kč Českému svazu chovatelů, Hrádek nad Nisou na úhradu nákladů vzniklých
v roce 2015 spojených s opravou fasády objektu sídla svazu a výstavby
pergoly pro provozování tomboly
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 15 000 Kč panu
Jakubovi Podzimkovi na úhradu nákladů spojených se startovným,
dopravou a ubytováním na závodech v roce 2015
— schválila odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace na podporu
dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji
z rozpočtu Libereckého kraje uzavřené dne 31. 3. 2015, a to z důvodu
nemožnosti splnění podmínek daných smlouvou
— schválila přijetí dotace z Ministerstva vnitra na projekt Hrádek nad
Nisou – Volný čas s Klubem Vagón – 2015 ve výši 353 000 Kč a na
projekt Hrádek nad Nisou – Samolepky pro seniory – 2015 ve výši
13 000 Kč
— schválila uzavření smlouvy o poskytnutí služby komplexu volnočasových aktivit v rámci realizace projektu Hrádek nad Nisou – Volný
čas s Klubem Vagón – 2015 s poskytovatelem Sbor Jednoty bratrské
v Chrastavě
— neschválila celoroční přistavení kontejneru 9 m3 na nebezpečný odpad (stavební materiály obsahující azbest – eternit) ve sběrném dvoře
ul. Žitavská za cenu 22 Kč/den bez DPH na náklady města Hrádek nad
Nisou
— schválila umístění sídla spolku Volejbalový klub Hrádek nad Nisou na
adresu Legionářská 269, Hrádek nad Nisou
— schválila pořadí uchazečů pro realizaci veřejné zakázky Hrádek nad
Nisou, Obnova mostu v ulici Na Hrázi a schválila dodavatele – firmu
B R E X, spol. s r. o., za celkovou cenu 2 119 792,72 Kč vč. DPH.
7. mimořádná schůze rady města
7. mimořádná schůze rady města v roce 2015, konaná dne 27. května, se
zabývala těmito záležitostmi:
— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Snížení energetické náročnosti komplexů budov v Hrádku nad Nisou – soubor technických a administrativních služeb uchazeči Energy Benefit Centre,
a. s., za celkovou nabídkovou cenu 851 235 Kč vč. DPH s nabídkovými
cenami jednotlivých dílčích projektů stanovenými takto:
a) Snížení energetické náročnosti ZŠ T. G. M. v Hrádku nad Nisou – instalace tepelných čerpadel země/voda – cena 199 500 Kč bez DPH
b) Snížení energetické náročnosti areálu ZŠ Donín v Hrádku nad Nisou – cena 162 000 Kč
c) Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice Hrádek nad Nisou – cena 155 000 Kč
d) Snížení energetické náročnosti budovy MŠ a ZŠ Loučná, Hrádek nad
Nisou – cena 187 000 Kč.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
5. zasedání zastupitelstva města
5. zastupitelstvo města v roce 2015, konané dne 27. května, se zabývalo
těmito záležitostmi:
— schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč Hospicové péči
sv. Zdislavy, o. p. s., na podporu provozu hospicové péče
— schválilo zahájení pořizování navržené 18. změny územního plánu
sídelního útvaru Hrádek nad Nisou
— vzalo na vědomí posouzení urbanistického řešení ulice Oldřichovská
— schválilo uzavření partnerské smlouvy mezi městy Kralupy nad Vltavou
a Hrádek nad Nisou
— schválilo uzavření partnerské smlouvy mezi městy Žitava a Hrádek n. N.
— schválilo uzavření partnerské smlouvy mezi městy Bogatynia a Hrádek
nad Nisou
— schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.
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Nová fasáda Lidového domu
Budova Lidového domu prošla v průběhu posledních dvou let postupnou rekonstrukcí. Výsledek poslední etapy, která zahrnovala výměnu
oken a opravu fasády, je už vidět. V květnu postupně z budovy zmizelo
lešení a pod ním se objevila nová fasáda, která respektuje vzhled podle
fotografií z třicátých let minulého století. V loňském roce byla vyměněna
také okna. Stará byla nahrazena plastovými, ale v původním členění,
aby zůstal zachován vzhled stavby.
Lidový dům byl postaven v roce 1933 jako spolkový dům hlavně pro
českou menšinu. Zástavba se již od té doby tímto směrem nerozšiřovala,
a tak vytváří Lidový dům dnes, stejně jako tehdy, první dojem návštěvníků města. Výměna oken a oprava fasády stála město 2,035 mil. Kč.

Hrádek a Kralupy se staly
partnersk˘mi mûsty
Na začátku června podepsal starosta města Josef Horinka dvě smlouvy
s partnerskými městy. A třetí se k podpisu chystá. Při Slavnostech Trojzemí byla podpisem stvrzena mnoholetá spolupráce se sousední Žitavou.
Nejspíše při hrádeckých městských slavnostech bude obdobná smlouva
podepsána i s Bogatyní. Všechna tři města spolupracují už 25 let, od roku
2001 tvoří svazek měst Malý trojúhelník. Nyní se ale podepsáním dvoustranných smluv stávají oficiálními partnery. Pro zajímavost, podobnou
smlouvu spolu již řadu let mají podepsanou i Žitava a Bogatynia.
Jinak je to u partnerství s městem Kralupy nad Vltavou. Hrádek nad
Nisou dosud žádné jiné partnerské město v Čechách neměl. A proč jsou
tím prvním právě Kralupy nad Vltavou? Kralupy byly jedním z mnoha
měst, které Hrádku nad Nisou pomáhaly po povodních v roce 2010. Tři
roky poté jeli hrádečtí pomáhat při stejné příležitosti do Kralup. „S mým
kolegou Petrem Holečkem jsme se dohodli na uzavření partnerské
smlouvy, jakožto vyjádření vůle k další spolupráci. Neplynou z ní žádné
závazky ani podmínky. Jde spíše o rozvoj spolupráce v oblasti cestovního
ruchu, školství, kultury, sportu a výměnu zkušeností z fungování samospráv,“ říká starosta Hrádku Josef Horinka.
Jedna verze smlouvy byla podepsána při slavnostech města Kralupy
5. června, druhá bude podepsána při městských slavnostech v Hrádku n. N.

Na Lidické bude vymûnûn i zbytek oken
V loňském roce byla vyměněna okna ve třech obvodových stěnách budovy Základní školy Lidická. Letos bude výměna dokončena ve zbývající
části původní budovy – tedy ve stěnách ve dvoře nejvíce ukrytých zrakům veřejnosti. Výměnu bude provádět stejná společnost, Sava ze Semil.
Okna tedy budou stejná.
Výměnou oken se jednak dosáhlo energetických úspor, jednak se
pozitivně změnil i vzhled budovy. Základní škola Lidická se nachází v památkové zóně. Město se v tomto případě nevydalo cestou kompletního
zateplení budovy, které by vzhledem k členitosti fasády bylo obtížně realizovatelné. Obě etapy výměny oken proto jsou hrazeny z rozpočtu
města. Pokud ale bude vyhlášen dotační program určený pro snižování
energetické náročnosti budov v městských památkových zónách, ve
kterém budou zohledněny požadavky na parametry úspor, město je
připraveno se zpětně o peníze ucházet.
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Obyvatelé mûsta odevzdáním
elektrospotfiebiãÛ k recyklaci
v˘raznû ulevili Ïivotnímu prostfiedí
Loni občané Hrádku nad Nisou odevzdali k recyklaci 393 televizí,
123 monitorů a 5 779,97 kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce
recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí – rozhodně životnímu prostředí. Hrádek nad Nisou obdržel
certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako
jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti
Asekol můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti Asekol, která s obcí dlouhodobě
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti Asekol vyplývá, že občané našeho města v loňském roce odevzdali skoro 16 tun
elektrozařízení. Tím jsme uspořili 219,22 MWh elektřiny, 11 465,38 litrů
ropy, 939,60 m3 vody a 7,71 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 46,99 tun CO2 a produkci nebezpečných
odpadů o 186,76 tun. Pro srovnání, úspora takového množství vody se
rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 12 613 sprchováních. A za ušetřenou ropu běžný osobní automobil ujede 168 tisíc km.
Výsledek studie Asekolu jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na
životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do
Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni
ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí,
si zaslouží obrovský dík.

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

Bezbariérová radnice
Při rekonstrukci Horního náměstí před pěti lety byly schody před radnicí
nahrazeny plochou, po které je přízemí městského úřadu snadno
přístupné i lidem se sníženou pohyblivostí. Nyní se ale lidé snadno
dostanou i do dalších podlaží. Město uspělo se žádostí o dotaci na
stavbu výtahu.
Původní studie předpokládala jeho výstavbu ve dvoře radnice. „Obávám se, že by takový výtah nebyl moc využívaný, protože zdlouhavé
obcházení budovy by řadu lidí odradilo. Nový projekt proto počítá
s vestavbou výtahu do budovy radnice,“ vysvětluje starosta města Josef
Horinka.
Výtah bude umístěn přímo proti hlavnímu schodišti. Prostor ubere
v části předsálí obřadní síně a v kancelářích tajemníka úřadu a vedoucího odboru investic a správy majetku. Ač se takové řešení může zdát
složitější, je vstřícnější k uživatelům a ani finančně se neliší. Odhadované
náklady se pohybují okolo 1,8 mil. Kč, na realizaci město získalo dotaci
800 tis. Kč.
Zároveň s výtahem bude vyřešeno i automatické otevírání hlavních
dveří do budovy městského úřadu.
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Nová sezóna mÛÏe zaãít
Areál Kristýna je připraven na novou sezónu. Na realizaci některých
návrhů ze studie architektů studia Mjölk se pracuje. Zatím z nich byly
realizovány lavičky a dětské hřiště v severní části areálu. To ale neznamená, že by se na Kristýně nic nedělo. Řada změn a oprav není vidět, ale
je potřeba je udělat. Mnohé se týkají ubytování, tedy hlavně turistů.
„Každý příchozí si asi všimne nově nainstalovaného informačního
systému,“ říká ředitel akciové společnosti Ing. Radek Petr. V areálu se objevily tabule s červenomodrým podkladem, které pomocí šipek nasměrují ty, kteří se v areálu neorientují, správným směrem. Tento „detail“
v areálu chyběl. Graficky vychází z návrhu zmíněného studia Mjölk a navazuje tak na směrové tabule rozmístěné u kruhového objezdu před
Kristýnou.
Už v loňském roce bylo v severní části areálu u pizzerie vybudováno
nové dětské hřiště. „Chceme ho ještě vylepšit o další prvek, který bude
umístěn na travnatém vršku,“ upřesňuje Radek Petr.
Viditelné na první pohled je ještě nové obložení tří chat a nové přístřešky před jejich vchody. „Velkou investicí za 270 tisíc korun byla
výměna 65 oken v penzionu Kristýna,“ říká Radek Petr. Postupně se vylepšuje i interiér chatek. Letos bylo v 32 chatách nalepeno nové obložení
u kuchyňských linek, díky kterému se bude lépe udržovat čistota.
V zadní části areálu je objekt, který v minulosti sloužil hlavně pro
oslavy, případně pro ubytování větších skupin lidí. „Zvláště s oslavami
jsme ale měli problém. Snad pokaždé se něco zničilo a vybraný pronájem nepokryl ani náklady.“ Už vloni proběhla v tomto objektu rekonstrukce sociálních zařízení a kuchyňky. „Letos jsme opravili podlahu,

stropy, přibyl nový krb. Vznikl objekt, který budeme pronajímat hlavně
větším skupinám. Cyklisté určitě uvítají, že se jim tam vejdou i kola,“ dodává Radek Petr.
Na jaře se dočkala nového nátěru fasády restaurace Na Jihu. Občerstvení Caribic na severní pláži má zase zastřešenou terasu, takže návštěvníci najdou úkryt před nepřízní počasí i před pálícím sluncem.

Rozsáhlou investicí, kterou bude hradit město, bude rekonstrukce
a rozšíření veřejného osvětlení. S realizací se započne po skončení hlavní
turistické sezóny. Budou vyměněny rozvody, rozvaděče i svítidla. Nově
bude osvětlena i cesta po pláži ze severní do jižní části areálu. Podobně
jako u obnovy osvětlení ve městě se počítá s tím, že moderní lampy
a možnost regulace osvětlení v průběhu ročních období a v průběhu
noci se postarají o úsporu, ze které bude rekonstrukce splacena.
Letos již třetím rokem měli obyvatelé města, kteří včas zaplatili poplatek za odpad, možnost zakoupení permanentní vstupenky do areálu
za symbolických 5 Kč. Využilo jí asi 2 tisíce lidí. „O něco se nám díky
tomuto kroku snížila tržba za vstupné. Odhadem asi o 50 tisíc korun. Na
druhou stranu nám provozovatelé restaurací a stánků potvrdili, že k nim
chodí více lidí z Hrádku. Což je pro nás důležité. Byl to tedy krok správným směrem,“ říká závěrem ředitel areálu Radek Petr.

Restart dûtského hfii‰tû v parku
Dětské hřiště v městském parku je už jeho samozřejmou součástí. Určitě
ho tak vnímají alespoň ti, kteří jej navštěvují – tedy děti a jejich rodiče.
Stav některých prvků už si ale říká o celkovou výměnu, nejen pravidelnou údržbu. Obnova dětského hřiště v parku se pro letošek stává Projektem roku – záměrem města je přizvat ke spolupráci místní firmy a další
dobrovolníky, kteří přispějí darem nebo prací.
Stávající hřiště se začalo budovat v roce 2003, tehdy také v rámci
Projektu roku. Hřišť tehdy vzniklo několik, zároveň byl otevřen hrádecký
skatepark. Hřiště bylo postupně obnovováno a rozšiřováno, ale po 12 letech už nastal čas na zásadnější proměnu.
Ta bude spočívat v obměně dvou prvků, které jsou v nejhorším stavu.
Jeden bude nahrazen prolézačkou typu Orlí hnízdo se sítěmi, skluzavkou, mostem a vlastním ptačím hnízdem. Atrakcí spíše pro větší děti
by se měla stát pyramida z lanové sítě s průměrem 9 metrů a výškou
8 metrů.
Vedení města už oslovilo místní velké firmy, které přislíbily pomoc
s financováním projektu. O další částku město bude usilovat u některé
z nadací, které podobné projekty podporují. A jak už bylo napsáno
zkraje, opět se počítá se zapojením veřejnosti.

6. ãíslo,
ãerven 2015

5

Den dûtí na Krist˘nû
Už popatnácté se letos konaly oslavy Mezinárodního dne dětí na hrádecké Kristýně. 550 dětí si tentokrát ověřilo rčení, že ten umí to a ten zas
tohle. Na deseti stanovištích čekalo 10 řemesel od rybáře přes námořníka, popeláře, zahradníka, číšníka a servírku nebo hasiče a policistu.
Opravdoví hasiči předvedli zásah u hořícího auta. Horolezci nechyběli
se svou lanovkou, která je vždy ve stálém obležení dětí. Že ten umí to a
ten zas tohle, ale každoročně ukazují i desítky dalších dobrovolníků a
spolků, bez kterých by hrádecký Den dětí nemohl nabídnout tak pestrý
odpolední program.
Poděkování patří všem, kteří se na oslavě Mezinárodního dně dětí
podíleli: sponzorům, partnerům i všem pořadatelům.

Sponzoři a partneři dětského dne 2015:
AUTO GREMOS, spol. s r. o., Bartosch Rolf – pohřební služba, Bistiak
Jiří – osobní a nákladní autodoprava, Böhmová Blanka – ČS PAP OIL,
Drogerie Vlastimil Kubín, Eftec Czech republic, a. s., Ernst Bröer, spol.
s r. o., Farský Pavel, HM – Hochman Miroslav; H – therma, a. s.,
Hagal, s. r. o., Horinka Josef, HPZ, o. s., HR GRIL – Jaromír Hreha, IBR
Consulting, s. r. o., IVP – Metall, s. r. o., Kovovýroba Peřina, s. r. o., KSM
Castings CZ, a. s., LTL KOVO, s. r. o., MAXEL, s. r. o., Nisap CZ, s. r. o.,
Nýdrle Zbyněk – projektová kancelář, OMAR AS, s. r. o., Pekařství Karel
Endler, Propos Prouza, spol. s r. o., PULSKLIMA, spol. s r. o., Regula Term
družstvo Hrádek n. N., Sladký Jan – revize elektro, Střechy Raichl, The Bikers Garden, s. r. o., TOTEX, s. r. o., Trafika Milada Urbánková, Tristone
Flowtech Czech Republic, s. r. o., Václav Větrovský V + V Elmar, Valbek,
spol. s r. o., Výroba stuh – Elas, s. r. o., Zahradnické služby Jindřich Bursík, Žána František – autoškola

Na organizaci dětského dne se podíleli:
Dům dětí a mládeže Drak, Kristýna, a. s., město Hrádek nad Nisou,
Brána Trojzemí, o. p. s, Klub horolezců Hrádek nad Nisou, Klub instruktorů DDM Drak, Klub seniorů Hrádek nad Nisou, motorkáři z Hrádku
nad Nisou, MŠ Donín, MŠ Liberecká, MŠ Loučná, MŠ Oldřichovská,
rodina Chaloupkova a Palasova, rybáři z Hrádku nad Nisou, Sbor dobrovolných hasičů Hrádek nad Nisou, Sladký Jan – Biketrial, Technické
muzeum Hrádek nad Nisou, útulek Azyl Pes Krásný Les, Vodní a potápěčská záchranná služba Liberec, Volejbalový klub Hrádek nad Nisou,
Základní škola praktická a speciální Loučná.
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Benefiãní koncert Ostrova Ïivota se vydafiil!
Letošní, už 5. benefiční koncert Ostrova života opět ukázal ochotu lidí
pomáhat potřebným. Na Hasičské louce se v sobotu sešly stovky lidí,
které přilákal tradičně pestrý program. Jako obvykle mohli návštěvníci
přispívat do kasiček u vchodu či zakoupením rukodělných výrobků,
které pro nás vyrábí příznivci našeho sdružení. Letošní částka je opět
ohromující. Do pokladen u vchodu lidé vložili 43 606 korun a ve stánku
nakoupili zboží za 26 126 korun. Benefiční dražba vynesla 2 000 korun.
Celkem se tak vybrala částka přesahující 70 tisíc korun. Výtěžek sbírky,
po odečtení nutných nákladů, poputuje na konto Ostrova života.
Velký zájem tradičně vzbudilo vystoupení místních mateřinek a taneční skupiny Stormáčik. S obdivem jsme sledovali teprve desetileté tanečníky Honzu a Moniku, kteří s grácií dospělých předvedli standardní
a latinsko-americké tance. Publikum rozezpívala Martina Balogová
a o dobrou náladu se postaral skvělý Big’O’Band. Děti pobavil kouzelník Marcolli, žasli jsme nad výkonem teprve 12leté Martiny Jirků, která
svým zpěvem ohromila přítomné diváky, a umění poledance v podání
liberecké skupiny Polechicas bralo dech... Ve večerní části koncertu návštěvníky bavily skupiny HitFakers, Vymazáno z archivu a 20 deka duše.

přišli, bavili se a přispívali. Náš dík také patří sponzorům a dobrodincům, bez kterých bychom takovou akci nemohli uspořádat.
Už teď se těšíme na další akce. Nejbližší bude v červenci, kdy chystáme Piknik na Ostrově, a o Bartolomějské pouti pozveme na výstavu
amatérských umělců Hrádecký štětec.
Děkujeme, že s vámi můžeme pomáhat!
Za občanské sdružení Hrádek nad Nisou – Ostrov života Věra Baumgartnerová

Během koncertu jsme předali elektrický vozík tělesně handicapované
Míše Rydvalové, na jehož pořízení sdružení její rodině přispělo.
Rádi bychom tímto poděkovali všem účinkujícím, dobrovolníkům,
kteří pomáhali s přípravou a organizací, a všem skvělým lidem, kteří

Diváci i úãinkující na Romském festivalu
se dobfie bavili
V květnu se v DK Beseda konal první ročník Romského benefičního festivalu, a to především díky Romanu Tarnaiovi a jeho skupině Gypsy
Legend. Roman Tarnai už na podzim přišel s myšlenkou festivalu, který
by podpořil soužití Romů a většinové společnosti. Zároveň chtěl, aby
výtěžek z festivalu plynul na konto sdružení Ostrov života.
Cesta k uskutečnění festivalu nebyla jednoduchá, ale Roman Tarnai ji

spolu s kamarády a známými dokázal dotáhnout do konce. Na festivalu
vystoupilo celkem 75 účinkujících, navštívilo jej 130 diváků. A ti se dobře
bavili od odpoledne až do samotného konce, který přišel s půlnocí.
Hlavním partnerem festivalu bylo město Hrádek nad Nisou. Po odečtení příjmů a výdajů festivalu byla sdružení Ostrov života předána částka
5 tisíc korun, které budou využity ve prospěch nemocných obyvatel města.

6. ãíslo,
ãerven 2015

7

Slavnosti Trojzemí hostila Îitava
Po roční pauze, kdy se tradiční oslavy svazku měst Malý trojúhelník nekonaly, se letos stalo hostitelem město Žitava. Slavnosti byly pojaty jako
jednodenní s mottem „Trojbarevné“. K jeho naplnění přispěl areál parku
v čtvrti Weinau a počasí bez mráčku na obloze. Tří barev – žluté, modré
a zelené – si návštěvníci oslav užili dostatek. Počasí, které bylo možné
označit za tropické, ale asi řadu lidí od návštěvy slavností odradilo. A své
si užili účinkující jak pod střechou pódia, tak na ploše před ním. Všichni
ve vedru odvedli obdivuhodné výkony.
Hrádek nad Nisou reprezentovaly děti z tanečních souborů Stormáčik
a Mix Dance, úspěšný mažoreťák Vojtěch Slezák s ukázkou twirlingu
a žáci hrádecké pobočky Základní umělecké školy pod vedením pana
učitele Lachmana. Slunečný den si užila děvčata z Ostrova života se svým

stánkem a tři historické kousky ze svých sbírek vystavilo Technické muzeum Hrádek. Program Hrádku nad Nisou byl ale na řadě jako poslední,
a tak mu přihlížela už jen hrstka diváků především z řad rodičů. Doprovodný program slavností byl určen hlavně dětem. Mohly se svézt na
koni nebo si vyzkoušet lukostřelbu.
Slavnosti letos neformálně začaly už v pátek 5. června v zooparku ve
Weinau. Ukončeny byly naopak naprosto oficiálně předáním štafetového kolíku oslav do Bogatynie, kterému ještě předcházel podpis partnerské smlouvy mezi městy Hrádek nad Nisou a Žitava. Letitou spolupráci stvrdili svými podpisy na smlouvě starosta Hrádku nad Nisou Josef
Horinka a končící primátor Žitavy Arndt Voigt.

Mezinárodní trhy SAMSmarkt letos zpût na námûstí Markt
Šestý ročník farmářských a řemeslných trhů
SAMSmarkt se uskuteční 27. června od 9 do
16 hodin v Zittau. V tento den se na náměstí
Markt a Johannisplatz sejde více než 90 farmářů a řemeslníků, z toho neuvěřitelná čtyřicítka z Česka! Těšit se můžete například na dřevěné hračky, proutěné produkty nebo typický
jizerský uzený sýr. Osvěžení najdete u stánku
Zmrzlinárny H. V. Schwarzkopf ze Stráže pod
Ralskem, jejíž specializací jsou neobvyklé příchutě jako zeleninové či sýrové. Dospělé osvěží například pivo ze
Zámeckého pivovaru Frýdlant. Dále budete moci na trzích obdivovat
a nakoupit výrobky z keramiky, skla, ručně malovaný textil, medové
produkty, kožené či kovářské výrobky a mnoho dalšího.
Pro děti budou připraveny zábavné aktivity a dětský trh, kde si již ti
nejmenší mohou mezi sebou vyměnit či prodat své již nepotřebné
hračky. Velcí návštěvníci si zase budou moci zasoutěžit v rozličných akčních disciplínách.

Celá akce bude doprovázena bohatým kulturním programem s představiteli z Trojzemí. Vedle vystoupení liberecké kapely NONSTOP, kapely
Jamaika z Polska či kouzelnické show je připraven také například průvod
po celém areálu trhů v čele s mažoretkami Jablonecká jablíčka. Pro každého se tu něco najde!
Trhy SAMSmarkt pro vás organizují ve spolupráci s městem Zittau
studenti mezinárodního vysokoškolského institutu IHI Zittau, centrální
instituce Technické univerzity v Drážďanech, kteří tento rok přesunuli
centrum dění zpět na tradiční náměstí Markt a rozšířili ho o náměstí
Johannisplatz, Rathausplatz a přilehlé ulice. Mezinárodní tým pracuje
na tomto projektu s velkým nasazením a nadšením a těší se na hojný
počet návštěvníků ze všech přilehlých zemí.
Aktuální informace najdete na internetových stránkách www.samsmarkt.de nebo na Facebooku www.facebook.com/SAMSmarkt, kde jsou
zveřejňovány informace ve všech třech jazycích Trojzemí.
Lucie Zappeová,
IHI Zittau – TU Dresden
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Chinaski v Hrádku
V rámci Roadshow Radia Contact Liberec do Hrádku nad Nisou zavítali
dva členové kapely Chinaski: frontman Michal Malátný a baskytarista
Ondřej Škoch. Na Horním náměstí trpělivě rozdávali autogramy a fotografovali se s obyvateli města.
Hned po příjezdu oba členy kapely v Hrádku uvítal starosta města
Josef Horinka, který také vyslovil přímou otázku, co je potřeba udělat pro
to, aby se kapela stala jedním z hostů dalšího Hrádeckého rockového
léta. Dosavadní jednání s manažerkou skupiny nevedla k úspěchu.

Hfii‰tû u po‰ty barevnû
rozkvetlo uÏ podesáté
Deset ročníku hrádecké Bambulky, přehlídky mažoretkových souborů
z širokého okolí. Deset odpolední, kdy jinak fádní zeleň hřiště rozkvete
pestrými barvami trikotů. Za tu dobu se v Hrádku vystřídaly desítky
souborů a v nich stovky mažoretek. Věk mažoretek je dost zásadním
faktorem. I když se skoro pravidelně mezi vystupujícími objevují i mažoretky – seniorky. A ještě jedna záležitost jednotlivé hrádecké Bambulky
spojuje: prakticky vždy udeří vedro. Takové, že i sedící divák je rád ve
stínu. Co teprve na černozelené ploše a v pohybu?
Letošní hrádecká Bambulka vyrazila do centra města průvodem přesně
úderem 13. hodiny. Rytmus udávala bubenická skupina Aries z Liberce,
kterou v Hrádku není potřeba představovat. Po návratu se na hřišti dvě
a půl hodiny střídaly mažoretkové soubory i jednotlivci se svými sestavami. A bylo co sledovat!

Noc kostelÛ
Podvečer posledního květnového pátku patřil v Hrádku nad Nisou kostelům. Avšak nejen u nás nebo v Čechách. Kostely zvou jedenkrát za rok
na prohlídku širokou veřejnost bez rozdílu vyznání již od roku 2001.
Základ tradice byl položen v Německu, další evropské země se začaly
brzo přidávat. Česká republika není výjimkou, v naší zemi se akce pořádá od roku 2009.
V Hrádku se otevírají brány obou kostelů, obě farnosti připravují akci
ruku v ruce a tak, aby časový harmonogram umožnil návštěvníků stihnout program na obou místech.
Letos se zahajovalo v kostele svatého Bartoloměje. Objekt je skvostem
s bohatou a dlouhou historií, které ostatně patřilo poutavé vyprávění
správce farnosti Radka Vašínka v úvodu programu hned poté, co vystoupil místní chrámový sbor.
Kněz se o něco později proměnil v model a předvedl zvědavým přihlížejícím celou řadu liturgických oděvů. Zasvětil přítomné i do funkcí
vystavených rituálních předmětů. Návštěvníkům byl zároveň umožněn
přístup do všech částí kostela včetně hlavní věže.

Jestliže se katolický kostel proměnil v tento zvláštní podvečer v prostor
pro módní přehlídku, ze sousedního husitského kostela bylo zase na
chvíli kino. Promítal se krátký, kreslený a hlavně vtipný dokument z husitského období českých dějin. Pod heslem „Husitské hrdiny do každé
rodiny“ jste si z kostela mohli odnést roztomilé hrnečky s Janem Žižkou
nebo jeho spolubojovníky. Hrádecký rodák Miroslav Chmela v rámci
večera představil svůj kalendář s nádhernými krajinářskými fotografiemi
z našeho kraje. K nahlédnutí byla i kopie Kostnické kroniky zapůjčená ze
sousední Žitavy.
Také Chrám Pokoje umožnil přístup do jindy skrytých zákoutí, jen na
věž se tentokrát z bezpečnostních důvodů stoupat nedalo. Duchovní
rozměr setkání doplnila závěrečná společná bohoslužba.

6. ãíslo,
ãerven 2015

Pozvánka k sousedÛm
13. červen – Liberecký jarmark a Krajské slavnosti
Bohatý kulturní a zábavní program proběhne před radnicí, v okolí nákupního centra Plaza, u Oblastní galerie Lázně a v parku Severočeského
muzea. Na své si přijde opravdu každý! Návštěvníci se mohou těšit na
tradiční dobový jarmark, přivítání Kateřiny z Redernu, vystoupení šermířů, kejklířů a historických tanců, ukázky poprav, koncerty a mnoho
dalšího. Celodenní akci zakončí velká noční ohnivá show.
Jízdy historické tramvaje č. 78 „Bovera“ na lince č. 1 Lidové sady –
ZOO – Viadukt.
13. červen – Kundratická lávka 2015 – Osečná – Lázně Kundratice
Tradiční recesistický závod v přejezdu lázeňského rybníka po lávce na
jízdním kole a trakaři.
Po lávce proběhne silová soutěž pro dospělé v gumě a poté celkové
vyhodnocení.
20. červen – Závody dračích lodí na Liberecké přehradě
VII. ročník závodů o putovní pohár statutárního města Liberec pod
názvem LIBERECKÝ DRAK pod záštitou primátora statutárního města
Liberce. A závod na 1 000 m VELKÁ CENA WÜSTENROT. Zůstane
v držení pohár nejcennější Pirátům z Benteleru, nebo je o něj připraví
právě vaše skvělá posádka? Bohatý doplňkový program.
27. červen – Vivaldiano – město zrcadel – Státní zámek Sychrov
Magická zahrada zámku ožije hudbou barokního génia. Jde o unikátní
projekt s moderní animací a projekcí, tancem i mluveným slovem. Na
pódiu se sejdou např. Jaroslav Svěcený, Michal Dvořák, Heroldovo kvarteto, sólistky Terezie Kovalová či Julie Svěcená.
27.–28. červen – Dny města Mimoň
Tradiční městské slavnosti – vystoupí Yvetta Blanarovičová, Jiří Helekal,
Petr Martinák, J. A. Náhlovský, Adam Mišík, Eva Pilarová, Burma Jones
a Bohouš Josef.
26.–28. červen – Městské slavnosti Česká Lípa
Tradiční městské slavnosti, tentokrát na čtyřech podiích (hrad Lipý, mezi
obchodními domy, amfiteátr, klub U Bílýho černocha). Účinkují například: Blue Effect a Radim Hladík, Wohnout, LIPO, Pavel Callta, Těla,
Big Band CL, Jazzová farma, Illusions, After party Pavla Cejnara a další.
Doprovodný program: jarmark, lunapark, neckiáda, půlnoční ohňostroj.
4.–5. červenec – Hejnické slavnosti
Hudební festival, řemeslný jarmark, ohňostroj... vystoupí Petr Kolář,
Jelen, Atmo music, Lenny, Dáda Patrasová, Rybičky 48, Michal Prokop...
24. červen – Dětský den – den otevřených dveří – Liberecká
kasárna
31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany pořádá „Dětský den –
den otevřených dveří“ s bohatým doprovodným programem.
8. červenec – koncert Suzanne Vega – státní zámek Sychrov

Nalezené vûci
Správní a sociální odbor Městského úřadu Hrádek nad Nisou eviduje
v období od 1. 1. 2015 do současnosti níže uvedené nalezené věci:
Datum nálezu
21. 01. 2015
19. 02. 2015
26. 03. 2015
27. 03. 2015
31. 03. 2015
10. 04. 2015
06. 05. 2015
08. 05. 2015
12. 05. 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
Dámské jízdní kolo – zn. Super de Lux, červené
Jízdní kolo – zn. Martes City, černé
Klíče – 12 ks +2 ks malé – poutko na krk Heineken
+ 2x otvírák na láhve + zelený přívěsek ještěrky

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.

9

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

70 let
80 let
82 let
83 let
84 let
86 let
88 let
91 let
92 let
93 let

Zdenka Pejchová, Jana Tacincová
Marie Jandová
Milan Veselý
Božena Petržilková
Zdeňka Vondráčková, Václav Dragoun
Miluše Machková, Marie Štekrová
Božena Zemanová, Lisa Tuhá,
Anna Reichelová, Jarmila Kolocová
Vladimír Miklošín
Františka Čechová
Božena Hošková
Marie Zimová,
matrikářka

Mûstská policie v domech
s peãovatelskou sluÏbou
Dne 13. 5. 2015 se konala v domech s pečovatelskou službou beseda
s velitelkou Městské policie v Hrádku nad Nisou s paní Ivou Krňákovou.
Senioři byli v obou domech s pečovatelskou službou upozorněni na svoji
vlastní bezpečnost, ale i na opatrnost v silničním provozu. Klienti DPS
byli vyzváni k velké obezřetnosti a v případě setkání s různými nedůvěryhodnými osobami byli poučeni, aby toto ihned nahlásili pečovatelské
službě nebo přímo zavolali na městskou policii. Tato beseda se koná
v pravidelných intervalech, abychom předcházeli případným nežádoucím situacím týkajícím se bezpečnosti našich seniorů.

10
Hrádek nad Nisou hostil Mistrovství âech
dorostu a juniorÛ v kulturistice
Sportovní klub kulturistiky Hrádek nad Nisou byl pořadatelem Mistrovství Čech dorostu a juniorů v kulturistice, physique, bodyfitness a bikiny
fitness 2015. Na soutěž bylo přihlášeno 111 závodníků a do DK Beseda
v Hrádku nad Nisou jich nakonec 30. května dorazilo 99. Mezi soutěžícími byli také tři členové místního oddílu.
V kulturistice juniorů do 77 kg vystoupil David Varga, v kulturistice
staršího dorostu vystoupili Jiří Cáb v kategorii do 72 kg a Martin Poláček
v kategorii do 65 kg. Očekávali jsme medailový úspěch Davida Vargy, ale
nakonec jsme se museli spokojit s jedním postupem do finále, které
sledovalo 240 diváků v sále a mnoho dalších v přímém internetovém
přenosu. Finále zahájil skvělou exhibicí mistr ČR Petr Března, který se
připravuje na amatérskou soutěž Mr. Olympia. Profesionální Mr. Olympia je nejslavnější a nejprestižnější soutěž profesionálů federace IFBB.
Mohou se jí zúčastnit jenom ti nejlepší kulturisté z celého světa, jen opravdoví šampioni. Držitelé titulu Mr. World nebo Mr. Universe, zkrátka
mistři světa kterékoliv federace.
Finálové odpoledne pokračovalo stejně úspěšně dál. Paní Ludmila
Štálíková uváděla v rychlém sledu jednu kategorii za druhou. A když

Pavel Zrnovský pouštěl hudební doprovody vystoupení jako o závod,
rozhodčí dokázali rychle hodnotit a Jan Bílý připravovat ceny pro
úspěšné finalisty, tak bylo za chvíli v DK Beseda plno nových mistrů.
Před finálovým vystoupením juniorů ještě vystoupila Tereza Sabelová
v sólovém vystoupení mažoretky s hůlkou a pak se strhl boj v nejprestižnějších kategoriích. Absolutním vítězem v kategorii juniorů se stal
Vojtěch Trnka z T&M Olympia Fitness Praha, který o týden později obhájil titul i na mistrovství ČR.
Hlavním partnerem Sportovního klubu kulturistiky byl Svaz kulturistiky a fitness ČR a město Hrádek nad Nisou, které převzalo nad soutěží
záštitu. Finále se zúčastnil starosta města pan Josef Horinka, který se také
ujal předávání medailí a pohárů vítězům. A bylo co předávat. Vždyť jen
poháry a doplňky stravy byly v hodnotě cca 35 000 Kč.
A pak už se všichni loučili. Poděkovali jsme rozhodčím, předali keramické hrnky, které pro všechny účastníky mistrovství připravili v DDM
Drak, a vrhli se na úklid. Třetí úspěšné mistrovství za posledních 5 let
skončilo opět úspěchem, což osobně vyjádřil pořadatelům i předseda
SKFČR pan Ing. Martin Jebas.
Jaroslav Poláček

XVII. roãník kynologické soutûÏe O pohár Krist˘ny
V pátek 22. května přivítal rekreační areál Kristýna 11 závodníků z různých koutů České republiky, ale i ze Slovenska, aby změřili síly na XVII.
ročníku kynologické soutěže O pohár Kristýny.
Stejně jako v loňském roce připravili tento závod kynologové SKS
TART region Liberec a Kynologického klubu Liberec-Pavlovice. Záštity
nad závodem se ujal hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta, starosta Hrádku nad Nisou pan Josef Horinka a starostka obce Chotyně
paní Jana Mlejnecká.
Během sobotního dne čekalo na soutěžící několik náročných, ale i netradičních disciplín – poslušnost, zadržení na pláži, hlídání odloženého
předmětu psovoda a asi nejveselejším cvikem byl aport za ztížených
podmínek, kdy psovod odhodil aport do ohraničeného prostoru plného

různých nástrah – hraček, masa a jiných psích laskomin.
Vítězem závodu se stal Roman Vala a belgický ovčák Quantus de ALphaville Bohemia (Celní správa ČR), 2. místo patřilo Nicole Hladíkové
s německým ovčákem Bee Dexter Neviot (SKS TART region Liberec),
která si zároveň s Romanem Valou odnesla cenu za 1. místo v soutěži
družstev a cenu za nejúspěšnější ženu závodu.
Poděkování patří sponzorům, bez jejichž pomoci by nemohl být
závod uspořádán:
Městu Hrádek nad Nisou, obci Chotyně, rekreačnímu areálu Kristýna,
společnostem Weber mlýn – výhradním dovozcem krmiv Orijen a Acana,
Ratio, Elas, Vetamix, s. r. o, Omar AS, Tropic LBC, s. r. o, Fauna – Flora,
NorthSay a Roman Vaněk (švec, sedlář, brašnář).

6. ãíslo,
ãerven 2015
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Letní biatlon se po tfiiceti letech vrátil
do Hrádku
Po třiceti letech zažil hrádecký letní biatlon 16. května svůj comeback.
V Hrádku nad Nisou se letnímu biatlonu věnovalo v minulosti poměrně
hodně lidí, takže se zde konaly celorepublikové, ale i mezinárodní
závody, tehdy pod hlavičkou Dukelského závodu branné zdatnosti.

Obnovení tradice si nenechalo ujít pět desítek závodníků, včetně úplně
nejmladší generace.
Na festivalové louce na Kristýně na všechny čekaly tři běžecké okruhy
s délkou odstupňovanou podle věku. Po prvních dvou kolech byla
vložena střelba vleže a vestoje, po třetím kole hod granátem na cíl.
Neúspěšní střelci si hned na louce odběhli trestné kolo navíc.
V krásném areálu v sousedství Kristýny, za bezchybného počasí byla
v Hrádku obnovena díky místostarostovi Pavlu Farskému, jeho ženě
a partnerům ze ZŠ a MŠ Loučná a Brány Trojzemí další tradice.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Předškolačky
Adélka Bosáková
Předškoláci
Procházka Lukáš
Žákyně 6-8 let
Farská Tereza
Žáci 6-8 let
Pávek Lukáš
Žákyně 9–11 let
Zamrzlová Lea
Žáci 9–11 let
Pávek Matyáš
Žákyně 12–14 let
Čermáková Sára
Žáci 12–14 let
Černický Radim
Dorostenci
Hoang Dominik
Ženy
Kucschki Tina
Muži
Heisch Filip

Kvûten byl pro Cviãení Lída úspû‰n˘
V sobotu 16. 5. jsme se v areálu ZŠ Zákupy zúčastnili v počtu 7 dětí atletických závodů.
Naši nejmenší, kteří jeli poprvé, obsadili překvapivě v kategorii mladších žákyň I dvě místa „na bedně“. Vyhrála Barča Vodrážková a na
3. místě skončila Eliška Křenková. Ve starších žácích III vybojoval Radovan Kryštůfek 3. místo. Hrádečtí soupeřili s 56 dětmi z Doks, Zákup,
Kvítku, Harcova a Rochlic.
Za podpory města Hrádku nad Nisou se jako každý rok jelo v neděli
17. 5. na postupovou regionální soutěž Medvědí stezka. Jde o orientační
závod dvojic s plněním různých vědomostních i sportovních úkolů v přírodě. Trasa je rozdělená podle kategorií. Mladší žactvo zdolalo vzdálenost 3 km, při níž poznávali různé živočichy, rostliny, hrady, dopravní
a turistické značky a jiné. Starší žactvo běželo 4,7 km s azimutovým
úsekem, zdravovědou a dalšími úkoly. Všem se měří čas a v cíli se připočítají trestné minuty za chybné odpovědi. Regionálního kola ve Vratislavicích se zúčastnilo 14 hlídek.
Již třetím rokem si vybojovali 1. místo ve starších žácích III Standa
Patočka a Tomáš Křenek.
Další výsledky:
3. místo starší žáci III: Radovan Kryštůfek a Pepa Straka
1. místo dorostenky: Verča Rydvalová a Anička Skalická
1. místo starší žákyně III: Zuzka Benešová a Šárka Vachková
1. místo mladší žáci I: Rostík Patočka a Eliška Křenková

2. místo mladší žákyně I: Dominika Dusová a Adélka Šrajbrová
3. místo mladší žákyně I: Šárka Čížová a Adélka Petrová
3. místo mladší žáci II: Monika Králová a Ondra Miklas
2. místo starší žákyně IV: Sarah Nováková a Tereza Arteňuková
3. místo starší žáci IV: Tomáš Holenda a Kačka Havlová
2. místo dorostenci: Jakub Podzimek a Míša Šoutová
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Mistr republiky v maratonu
trénuje pfii cestû z práce

Malevil Cup se svûtov˘m
nádechem

Na začátku května se v Praze konal Volkswagen Maraton Praha. Jeho
součástí bylo také mistrovství republiky, ve kterém jasně zvítězil Vít
Pavlišta. Závodník Dukly Liberec pracuje v hrádecké společnosti KSM
Castings CZ. Sice bydlí v Liberci, ale jeho výkon, při kterém si zlepšil
osobní rekord skoro o 3 minuty na čas 2:17:51, ocenilo před zasedáním
zastupitelstva vedení města a potleskem i zastupitelé.
Výkon je to vynikající, zvláště když uvážíme, že Vít Pavlišta trénuje jednofázově, při zaměstnání. Však také z práce domů často běhá… Jak se
ale zdá, u jednofázového tréninku i zůstane. Komentátoři přímého přenosu z Pražského maratonu sice několikrát opakovali, že by si podobná
naděje dálkového běhu zasloužila podporu, žádná oficiální nabídka ale
nepřišla. Nicméně alespoň zaměstnavatel vychází Vítu Pavlištovi vstříc,
a tak se můžeme těšit, že další zlepšování bude následovat. Přáním Víta
Pavlišty je pokoření limitu nutného k účasti na Letních olympijských
hrách v Riu, které se konají příští rok.

V sobotu 20. června se Hrádek nad Nisou stane součástí sportovní události, které se účastní řada cyklistů, kteří ve světě již něco dokázali. Populární závod Malevil Cup, který startuje v Jablonném v Podještědí, se
pro letošní rok stal jedním z 25 podniků světové maratónské série. Je
také součástí největší evropské maratonské série European Marathon
Man. Závodníky budete moci opět vidět projíždět Horním Sedlem,
Loučnou a nejlépe na Kristýně na Jihu, kde je umístěna první z občerstvovacích stanic. Přijďte je povzbudit!
Malevil Cup letos slaví 16. narozeniny. V prvním roce jej jelo přes
500 cyklistů, dnes se na startu pravidelně sejde okolo 1 200 bikerů, kteří
si vybírají ze tří tras: 40, 65 a 105 km. Trať v našich malebných Lužických
horách je pro cyklisty hodně zajímavá, plná obtížných výjezdů i sjezdů.
Na 105km trati závodníci překonají 2 800 metrů převýšení. Vyhlášenou
vrcholovou prémií je přitom Hvozd.
Malevil Cup není jen o závodění. Je o setkávání, poznávání i pohodě.
Na ranči Malevil je připraven doprovodný program pro diváky a příznivce kol od pátečního podvečera do skoro nedělního rána. V sobotu si
mohou zazávodit i děti. I pro ně je připraven Dětský Malevil cup a tradiční Čoko jízda, vše doplněno o spoustu atrakcí.

Vskutku mezinárodní festival
v Trojzemí
V uplynulých 12 ročnících festivalu Hrádecké rockové léto se na pódiu
vystřídalo hodně interpretů z mnoha zemí světa. Ale v žádném roce nebyla sestava tak pestrá jako letos. Na pódiích se letos vystřídají legendy
české rockové scény, ale i kapely, které zaujaly v minulém roce, a tak se
vrací.
Hvězdou, která láká hodně posluchačů, jsou hosté ze zahraničí, které
nám ještě poměrně nedávno bylo nejbližší: slovenští Horkýže Slíže.
Opravdu hvězdné složení má ale kapela Supergroup.cz. Je složená
z muzikantů, které vybrali posluchači Radia Beat jako mistry ve svém
oboru. Michal Pavlíček (kytara), Kamil Střihavka (zpěv) a Vladimír
Guma Kulhánek (baskytara) si už v Hrádku zahráli. V Supergroup k nim
patří ještě Roman Dragoun (klávesy), Miloš Meier (bicí) a Jan Hrubý
(housle). Těšit se můžete na program sestavený z vynikajících skladeb
české i zahraniční muziky.
Po roce se do Hrádku vrací Dilana. Vloni pro většinu posluchačů naprosto neznámá Jihoafričanka žijící ve Spojených státech během pár
písní ukázala, proč byla do Hrádku pozvána. Letos se na ni tedy můžete
těšit znovu, s kapelou ve zcela nové sestavě. Navíc zcela dívčí.
Brazilská Eminence vloni odehrála vynikající koncert v Besedě. I ti,
kteří tvrdou hudbu nemají v oblibě, museli uznat, že tolik energie se
z pódia už dlouho nevalilo. Třetí kapelou, která se po roce vrací, jsou
plzeňští Positive Mind.
Naše nejbližší sousedy budou reprezentovat Bulbulators z Polska
a česko-německá kapela Pikodeath s hrádečákem Martinem Kociánem
za bicími. Další dívčí kapelou letošního rockového léta budou The
Agony. Nejblíže to do Hrádku mají The Scoffers, kteří přijedou z Liberce.

Už třikrát se na závěr festivalu hrálo hezky pro ztišení a pro zklidnění.
Letos v této dobré tradici pokračujeme: po půlnoci udělá tečku za festivalem Dobré ráno Blues Band.
Pro návštěvníky máme letos jednu novinku. Letos vám nic neuteče
a vše uvidíte v barvitých detailech na pětimetrové obrazovce umístěné
mezi oběma pódii. Užijte si letošní Hrádecké rockové léto! Až do
26. června jsou vstupenky za 300 Kč, na místě budou o 50 Kč dražší.

6. ãíslo,
ãerven 2015
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TJ Slovan Hrádek nad Nisou ve spolupráci s městem Hrádek nad Nisou
vás srdečně zvou na oslavu

105. v˘roãí zaloÏení fotbalového oddílu TJ Slovan
Hrádek nad Nisou

Program oslav:
Pátek 19. 6. 2015
17.00 Slovan Hrádek n. N. U19 dorost vs. FK Varnsdorf U19 dorost (2. liga)

Sobota 20. 6. 2015
9.00 Mezinárodní turnaj starších přípravek U11
14.00 Slovan Hrádek n. N. st. žáci U15 vs. FC Slovan Liberec ženy (1. liga)
17.00 Slovan Hrádek n. N. A vs. FK BAUMIT Jablonec
V rámci 105. výročí založení klubu přivítáme 3. tým Synot ligy 2014/15,
finalistu Poháru FAČR a účastníka 3. předkola Evropské ligy
17.45–18.00 V přestávce utkání fotbalové školičky U8
Soutěž přesnosti střelby na branku
Losování tomboly
15.00–17.00 Vystoupení countr y skupiny VOBUT Y
19.00–20.30 Vyhodnocení a ukončení sezóny mládežnických mužstev
20.30–23.00 Diskotéka – 80., 90., 00. léta

Neděle 21. 6. 2015
9.00 Mezinárodní turnaj mladších přípravek U9
13.00 Slovan Hrádek n. N. ml. žáci U13 – MKS Granica Bogatynia U13
15.00 Slovan Hrádek n. N. B vs. Hrádek Stars

Středa 1. 7. 2015
17.00 FC Slovan Liberec vs. WKS Slask Wroclaw
Přátelské utkání vítěze Poháru FAČR a účastníka 3. předkola Evropské ligy proti 4. týmu polské ligy
Po utkání bude možnost vyfotit se s Pohárem FAČR i hráči Slovanu

Sobota 4. 7. 2015
14.00 Slovan Hrádek n. N. U45 vs. NFV Gelb-Weiss Görlitz U45 (SRN)
17.00 Slovan Hrádek n. N. Old Boys vs. SK Slavia Praha Old Boys
Legendy československého a českého fotbalu na stadiónu v Doníně!

Ceny vstupenek:
Permanentní vstupenka pro kompletní program oslav na jméno Muži/ženy: 150 Kč/110 Kč
Důchodci a studenti od 15 let: 100 Kč
Denní vstup: muži/ženy: 60 Kč/40 Kč
Důchodci a studenti od 15 let: 40 Kč, děti do 15 let a ZTP: ZDARMA

Výtěžek ze vstupného bude určen na rozvoj mládežnického fotbalu v Hrádku.
Hlavní partner oslav – Město Hrádek nad Nisou
Sponzoři: Pivovar Svijany, restaurace Zatáčka, Mirka Sport, stavebniny HRAK, Multikino Cinesta,
hospoda Sokolovna, FK Baumit Jablonec, FC Slovan Liberec

14
Kamenictví – Jakub Jurek
Telefon: 739 132 634, e-mail: kolabaze@seznam.cz

Právě nabízí:
Pečicí kámen
30/40cm tl. 3 cm za 450 Kč

Urnový hrob
půdorys 80/80 cm, tl. rámu 6 cm, zdobná nápisová deska profilovaná tl. 7 cm, mat. Silver grey za 23 000 Kč (pečicí kámen v ceně)

Urnový hrob
půdorys 100/80 cm, tl. rámu 6 cm, zdobná nápisová deska profilovaná tl. 8 cm, mat. Multicolour za 25 000 Kč (pečicí kámen
v ceně)
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.

6. ãíslo,
ãerven 2015
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