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Letní kino na
náměstí

Na sklonku léta, bezprostředně po
městských slavnostech, přijížděl do
Hrádku Kinematograf bratří Čadíků.
I letos se letní kino chystá, ale bude to
na začátku léta. Kinematograf do
Hrádku přijede už v pondělí 24. čer vna. Zdrží se čtyři dny a opět bude hrát
české filmy, které měly v loňském roce
svoji premiéru.
Těšit se můžete na komedii Chata
na prodej, která se bude hrát v pondělí, a dramatického Hastrmana, naplánovaného na úterý. Středa bude patřit
komedii Po čem muži touží a v předvečer rozdávání vysvědčení, tedy ve
čtvrtek, se bude promítat pohádka
Čertí brko. Promítat se začne vždy za
soumraku, tedy někdy před desátou
hodinou. Na náměstí jako obvykle
bude připraven omezený počet lavic
a židlí. Letní kino bratří Čadíků je pro
diváky zdarma. Vybírá se ale dobrovolné vstupné do zapečetěné pokladničky, které je každým rokem poskytnuto na Konto bariéry, které je nejdéle
trvající veřejnou sbírkou v České republice.

Projekt bydlení ve starém kině
dostal zelenou

Budova starého kina v ulici 1. máje svému účelu neslouží už dvacet let. Na často kladenou otázku „co
s ním“ nyní přichází odpověď: vyrostou zde nové byty, kterých je ve městě nedostatek. Stavět se
začne ještě letos.
Na jaře v roce 1999 se ve starém kině naposledy promítalo. Pak sice ještě po nějakou dobu v sále
a v předsálí fungovalo kulturní centrum, nesoucí stejný název jako hrádecké prvorepublikové kino,
tedy Olympia, ale tím využití těchto prostor definitivně skončilo. Po vystěhování nájemníků z bytů
zůstal objekt definitivně prázdný a další ránu mu zasadila povodeň v roce 2010.
Vzhledem ke stavu domu a obtížné využitelnosti sálové části byla v roce 2016 představena studie,
která do prostoru bývalého sálu, jeho zázemí a přilehlé parcely navrhuje umístit byty a plochu s parkovacími místy. Studie se stala základem pro vypracování potřebné stavební dokumentace a přípravu
žádosti o dotaci. Ta byla podána vloni v létě, hned první den, kdy začaly být žádosti přijímány. Nyní,
téměř po roce, má město potvrzené spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu.
Na rozdíl od uvažované výstavby v Legionářské ulici jsou plánované byty v lokalitě bývalého kina
plánovány v rámci dotačního programu jako sociální. Budou mít tedy omezenou výměru i regulované
nájemné. Sociální bydlení přitom zahrnuje celou škálu různých skupin obyvatel od seniorů, matek
samoživitelek, mladých rodin až po sociálně vyloučené skupiny. Město takový druh bydlení potřebuje.
Realizací projektu získá město k dispozici celkem 7 bytových jednotek pro 13–16 osob. Zvýší tak
dostupnost bydlení pro domácnosti, které jsou nyní bez domova a v nejistých či nevyhovujících podmínkách.
Projekt počítá s demolicí té části objektu, ve které se nachází kinosál. V jeho místě bude domovní
blok ukončen nadstavbou. Velkou část vnitrobloku zaujímá dům, k němuž je dnes jediný přístup veden úzkým průjezdem z ulice 1. máje. Součástí nového projektu je vybudování nové komunikace, která
by umožnila přístup do vnitrobloku.
Pokračování na straně 3

V červnovém čísle:
—
—
—
—
—
—

9. Benefiční koncert
Školky mají nové zahrady
Cirkus na Kristýně
Gallasové a Clam-Gallasové
Sběr odpadu
Kulturní kalendář

Příloha: Z nádraží do města –
Bahnhofstrasse
a Bautzenstrasse 3
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Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: strupl@branatrojzemi.cz,
tel./fax: 725 357 278 nebo písemně na MěÚ.
Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ.
Internetová podoba časopisu vychází na www.hradek.cz.
Uzávěrka prázdninového čísla je 28. 06. 2019.
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 15. 07. 2019.
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lnformace z radnice

Usnesení rady města

14. schůze rady města
14. schůze rady města v roce 2019, konaná dne 15. května, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila zadání zakázky Rekonstrukce učeben pro výuku AJ a přírodních věd na ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou – Administrace dotace
v průběhu realizace projektu společnosti Energy Benefit Centre, a. s.,
za celkovou cenu 223 850 Kč vč. 21 % DPH
— schválila podanou žádost o dotaci na projekt Řemeslné sympózium
v Trojzemí 2019 do Fondu malých projektů v Programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020,
o celkových výdajích ve výši 19 285,85 Eur (482 146,25 Kč), požadované dotaci ve výši 15 000 Eur (375 000 Kč) a vlastním podílu ve výši
4 285,85 Eur (107 146,25 Kč)
— schválila rozdělení finančních prostředků z Dotačního programu města
Hrádek nad Nisou pro rok 2019 jednotlivým žadatelům v Podprogramu
na projekt a v Podprogramu na podporu volnočasových aktivit
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Multisport Team,
z. s., ve výši 20 000 Kč na úhradu nákladů spojených se sportovní činností spolku (týmové oblečení, úhrada startovného, doprava)
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Sportovní oddíl
Goodway, z. s., ve výši 30 000 Kč na realizaci 18. ročníku tradičního
mezinárodního horského MTB marathónu ALISY Bike babí léto dne
17. 8. 2019
— schválila poskytnout Lince bezpečí finanční příspěvek ve formě daru
ve výši 5 000 Kč na poskytování služeb prostřednictvím bezplatné
telefonní linky, e-mailu a chatu dětem i dospělým, kteří hledají pomoc
při řešení negativních životních situací
— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Herní
prvky na dětské hřiště – sídliště Pod Tratí dodavateli herních prvků, společnosti TR Antoš, s. r. o., s celkovou nabídkovou cenou 370 934 Kč vč. DPH
— schválila zadání prací na zpracování investičního záměru možného řešení vodní plochy – lokalita Loučná prostřednictvím dílčích objednávek na inženýrskogeologický průzkum, zaměření dané lokality vč. toku,
inženýrskou činnost, koordinaci všech aktivit a dodavatelů
— schválila přidělení zakázky Opravy výtluků komunikací metodou ITHR
za 1 m2 firmě Street, s. r. o., Praha 8, Libeň, která nabídla nejnižší cenu
za 1 m2 ve výši 605 Kč včetně DPH
— schválila přidělení zakázky Předláždění propadlých a nerovných chodníkových těles z materiálu města v rozsahu cca 500–1000 m2/rok firmě
Baslet, s. r. o., za cenu ve výši 330 Kč včetně DPH/m2
— rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Hrádek nad Nisou, koupaliště Kristýna – plovárna a schválila opětovné vypsání zadávacího řízení na tuto zakázku
— schválila přidělení zakázky na odstranění náletových dřevin a stromů
do obvodu 0,5 m v místě nově vznikajících cest v rámci projektu Park
Cihelna Hrádek nad Nisou – II. etapa., firmě SKJ, s. r. o., Hrádek nad
Nisou s nabídkovou cenou 231 329,01 Kč včetně DPH.
15. schůze rady města
15. schůze rady města v roce 2019, konaná dne 22. května, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila návrhy dohody o poskytnutí příspěvku na mzdové náklady
zaměstnavatele se společností Sdružení TULIPAN, z. s., na projekt „Pracovní uplatnění není samozřejmost“
— schválila finanční dar ve výši 10 000 Kč společností Sdružení TULIPAN,
z. s.
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Hrádek nad Nisou ve výši 50 000 Kč
na zajištění úhrady nákladů pro stavbu pergoly (nákup materiálu)
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Outdoor Challenge, z. s., ve výši 20 000 Kč na podporu akce „Triatlon Hrádek nad
Nisou 2019“
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli, panu Honkovi,
ve výši 15 000 Kč na organizační zajištění 12. ročníku Rockmoto vejkendu, který se bude konat v termínu 24.–26. 5. 2019
— schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města 4 žadatelům na úhradu
nákladů spojených se sportovní činností pro rok 2019 – motorsport,
enduro v celkové výši 25 000 Kč

z radnice
— schválila dodavatele pro realizaci veřejné zakázky „Spojka ul. Žitavská
a Větrná – oprava stávající komunikace“, a to firmu EUROVIA CS, a. s.,
za celkovou cenu 4 072 860 Kč s DPH
— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Herní
prvky na dětské hřiště – Václavice u dodavatele herních prvků společnosti TR Antoš, s. r. o., Turnov, s celkovou nabídkovou cenou
108 293,79 Kč vč. DPH
— schválila realizaci zakázky Dosadba a úprava veřejného prostranství
před prodejnou Železářství firmou SunGarden cz., s. r. o.
— schválila realizaci zakázky Dosadba a doplnění veřejného prostranství
před DPS ul. Žitavská firmou SunGarden cz., s. r. o. za celkovou částku
54 163 Kč
— souhlasila s návrhem opatření na organizaci tzv. „sanitárního dne“, který
bude probíhat vždy poslední pátek v měsíci a spočívá v uzavření městského úřadu pro veřejnost, mimo podatelnu, a to z důvodu přípravy
a dopracování potřebných záležitostí úřadu s účinností od června 2019
— vzala na vědomí petiční iniciativu proti rušení stavebních úřadů z působností obcí zaštítěnou Sdružením místních samospráv České republiky prostřednictvím pana Stanislava Polčáka, europoslance a předsedy SMS ČR, který je součástí petičního výboru dané petice. Vyjádřila
nesouhlas s rušením a odebráním výkonu působnosti stavebních úřadů
obcím, zároveň podpořila „Petici obcí a měst proti rušení stavebních
úřadů z působností obcí“.
16. schůze rady města
16. schůze rady města v roce 2019, konaná dne 29. května, se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila dodavatele pro realizaci veřejné zakázky „Rozšíření učeben
přístavby ZŠ T. G. M. v Hrádku nad Nisou, vybavení učeben“, a to společnost MY DVA group, a. s., za celkovou cenu 865 020,53 Kč vč. DPH
— rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Instalace systému nuceného větrání s rekuperací do budovy ZŠ T. G. Masaryka
v Hrádku nad Nisou (opakované zadání) vítěznému uchazeči PULSKLIMA, spol. s r. o., Liberec XII – Staré Pavlovice, s celkovou nabídkovou cenou 8 850 609,34 Kč s DPH.

Ze zasedání zastupitelstva města

5. zasedání zastupitelstva města
5. zasedání zastupitelstva města v roce 2019, konané dne 29. května, se
zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo prodej vodohospodářské infrastruktury Hrádek n. Nisou,
K Bytovkám, p. p. č. 381 – kanalizace ve vlastnictví města formou
přímého prodeje společnosti Severočeská vodárenská společnost, a. s.,
za kupní cenu 229 600 Kč plus zákonná sazba DPH v souladu s podmínkami návrhu Kupní smlouvy
— schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Orel jednota
Hrádek nad Nisou ve výši 160 000 Kč na úhradu nákladů na energie
ve sportovním areálu jednoty
— schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Římskokatolická
farnost Hrádek nad Nisou ve výši 170 800 Kč na restaurování souboru
kamenné architektury u kostela sv. Bartoloměje
— schválilo Závěrečný účet města Hrádek nad Nisou za rok 2018, vzalo
na vědomí obsah Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření města Hrádek nad Nisou za rok 2018, a to bez výhrad,
schválilo účetní závěrku města Hrádek nad Nisou za rok 2018, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018
— schválilo změnu rozpočtu města 2019 č. 4. Rozpočet města Hrádek nad
Nisou 2019 po změně č. 4 má stanoven celkový objem příjmů částkou
230 456 757,78 Kč, celkový objem výdajů částkou 355 043 572,78 Kč
a salda ve výši 124 586 815 Kč ve třídě financování
— podpořilo z důvodu logické dostupnosti a sounáležitosti změnu zařazení města Hrádek nad Nisou ze senátního obvodu č. 36 (Česká Lípa)
do senátního obvodu č. 34 (Liberec).
Termíny schůzí rady města v 2. pololetí roku 2019
3. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8., 4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10., 6. 11., 20. 11., 11. 12.,
kdy se i v termínech konání zasedání zastupitelstva města budou
automaticky konat jednání rady města před zastupitelstvem,
nebude-li takové jednání rady města odvoláno.

Termíny zasedání zastupitelstva města v 2. pololetí roku 2019

28. 8., 25. 9., 23. 10., 27. 11., 18. 12.

z radnice

Projekt bydlení ve starém
kině dostal zelenou

Dokončemí ze strany 1

V místech, kde dnes stojí sálová část objektu bývalého kina, bude podle
projektu plocha s parkovacími místy, kterých se v této lokalitě nedostává.
Počítá se i se zelení a plochou pro kontejnery na tříděný odpad. V současnosti je navíc městský pozemek za bývalým kinem rozdělen ploty na
menší parcely. Projekt počítá s jejich proměnou do parkové podoby.
Budova bývalého kina se sice nachází mimo městskou památkovou
zónu, ale vzhled ulice 1. máje zůstane zachován. Projektový Ateliér
David počítá v projektu s tím, že podoba domu bude citlivě upravena
do stylu odpovídajícího době jeho vzniku, se zachováním původní tváře,
včetně fasády a rozvržení oken. Obojí doznalo změn při poslední přestavbě.
Na projekt Sociální bydlení – Hrádek nad Nisou (CZ.06.2.56/0.0/0.0/
18_104/0008795) poskytne dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládané náklady
na projekt jsou 28 805 743,23 Kč, dotace 11 604 955,50 Kč. Nyní se připravuje výběrové řízení, ze kterého vzejde dodavatel stavby. Stavět by se
mělo začít ještě letos a projekt má skončit do října roku 2021.

Dopravní úpravy u MŠ Donín
U mateřské školy v Doníně proběhlo několik úprav, jejichž výsledkem
je jednak navýšení kapacity parkovacích míst a také zvýšení bezpečnosti
u školky.
V první fázi byla vybudována nová parkovací místa na břehu Nisy v Rybářské ulici. Na jaře k nim přibyla další místa v Železné ulici. Zároveň zde
byl připraven bezpečnější přístup pro chodce. Úpravy byly dokončeny
vodorovným dopravním značením – vyznačením přechodu pro chodce.

6. ãíslo,
ãerven 2019
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V obou velkých školách panuje
čilý stavební ruch
Zatímco ve většině škol začne za pár dnů dvouměsíční klid, v obou velkých hrádeckých školách bude letos naopak rušno. Projekty, které školy
zásadně promění, běží naplno.
Realizace projektu nástavby, která vyrůstá nad šatním pavilonem
ZŠ Lidická, je už vidět i z ulice. V první fázi, kdy bylo potřeba řešit především statické zabezpečení přístavby, tomu tak nebylo. V nástavbě budou
umístěny učebny a kabinety pro výuku jazyků a technických předmětů.
Dvě jazykové učebny s kabinety budou sloužit především pro setkávání
žáků v rámci česko-německé výuky a učebna robotiky bude sloužit pro
rozvoj technického vzdělávání žáků všech ročníků.
Práce v budově ZŠ T. G. Masaryka probíhají už od dubna. Přístavba
ZŠ T. G. Masaryka z roku 1982 už vyžadovala vnitřní rekonstrukci. Žáci se
učí ve staré budově a v náhradních prostorách klubu důchodců. Z prostředků Ministerstva financí vzniká nová učebna z bývalé družiny a rekonstruovány jsou rozvody kanalizace, vody, elektřiny, podlahy, stěny
i osvětlení v učebním traktu přístavby. Díky další dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu vzniká moderní jazyková multimediální učebna. V obou budovách školy se budují výtahy, čímž se stane
škola prakticky bezbariérovou.
Projekty modernizace škol jsou spolufinancovány z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.
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Pokračující rekonstrukce Schubertovy vily

Při procházce kolem Schubertovy vily ve Václavské ulici je patrné, že
stavba pokračuje naplno. Vybudovány jsou nové opěrné zdi u přístupové cesty. Pokračují práce na rekonstrukci mansardové střechy. Opraveny jsou vikýře a na bednění je pokládána původní krytina, kterou byla
břidlice.
Práce probíhají ale i uvnitř. Ve druhém patře jsou už kompletně
dokončeny omítky. V podkroví jsou položeny rozvody a budují se nové
příčky.
Na dokončení rekonstrukce Schubertovy vily zbývá půl roku. Využita
bude jako komunitní centrum.
Projekt Komunitní centrum v Hrádku nad Nisou (CZ.06.2.56/0.0/0.0/
16_052/0002431) je spolufinancován Evropskou unií.

Stavba nové knihovny finišuje

Nová knihovna, která se ve dvoře Brány Trojzemí staví od loňského roku,
už má ze tří stran hotovou fasádu a dokončují se i práce uvnitř budovy.
Stavbaři nyní postupně staví fasádu v průčelí knihovny. Ta bude tvořena
rastrem ze starých cihel, které evokují knihy umístěné v regálech.
Uvnitř budovy se dokončuje instalace svítidel, zásuvek a dalších
prvků elektroinstalace. Osazen je výtah, který stavbu činí bezbariérovou.
Z betonových stěn se vyloupla řada citátů.
Ze stavebních prací uvnitř zbývá ještě zakomponovat prvky z archeologického průzkumu, který byl na místě bývalé „pekárny“ prováděn.
V příštích dnech začne montáž vybavení knihovny. Bezprostředně po
dokončení stavby se do knihovny začnou postupně stěhovat knihy, převádět do nového knihovního systému a umísťovat do regálů. To si samozřejmě vyžádá nějaký čas, protože aktuálně knihovna disponuje více
než 23 tisíci knihami.
Čtenáři se mohou těšit na knižní novinky, které jsou postupně
doplňovány, stejně tak na oblíbené časopisy. Nový knihovní systém
bude přehlednější a pro čtenáře přístupnější. Jeho velkou výhodou

bude, že bude stále on-line přístupný a přizpůsobený k využívání nejen
z počítačů, ale i mobilních zařízení.

ze společnosti
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9. Benefiční koncert Ostrova života opět
přepisoval rekordy

Po několika deštivých a chladných dnech v sobotu 18. května 2019
vysvitlo slunce a vylákalo řadu lidí na Hasičskou louku v Hrádku nad
Nisou, kde se konal v pořadí už 9. Benefiční koncert Ostrova života. Návštěvníci si užili pestrý program, kterým organizátoři už tradičně děkují
svým příznivcům za podporu a přízeň. Dobrovolné vstupné je veřejnou
sbírkou „OSTROV POMÁHÁ“ a je určené na pomoc vážně nemocným
spoluobčanům. Do pokladen u vchodu lidé vhodili rekordní sumu, nejvýše v historii se vyšplhala i částka získaná v dražbě. Na sbírkové konto
tak putuje více než 133 000 korun.
V letošním roce se pořadatelé vrátili k osvědčenému programu a dali
prostor méně známým a začínajícím kapelám a účinkujícím. Koncert
odstartovala vystoupení dětí z hrádeckých mateřinek, zazpívala talentovaná Luisa Jírová, která ohromila porotu v loňském ročníku talentové
soutěže, vystoupili členové baletní školy Malex ballet school, kapela
z Jedličkova ústavu Rachot band, své vystoupení s dětmi přímo na místě
nacvičil a předvedl také nadaný zpěvák a tanečník Petr Faltus a publikum potěšili tanečním číslem i členové B-soul academy. Odpolední a večerní program obstarali členové vokálního uskupení KrisKros a capella
a skupiny Šťastnej den, MAREKs, Soumrak Band a Cover Power. Celé
odpoledne se neslo v duchu pohodové rodinné zábavy, ke které přispělo i slunečné a teplé počasí. Lidé mohli tradičně přispět libovolným
obnosem do zapečetěných pokladniček u vchodu, nakupovat ve stánku
s rukodělnými výrobky a zúčastnit se každoročně očekávané dražby.
Výsledek pořadatele ze spolku Hrádek nad Nisou – Ostrov života opět
překvapil.
Pokladny u vchodu: 83 480 Kč
Prodej ve stánku: 32 244 Kč
Dražba: 18 200 Kč
Na konto veřejné sbírky „Ostrov pomáhá“ tak letos putuje celkem
133 920 korun.

Stejně, jako každým rokem, nedokážeme najít dost slov na to, abychom všem poděkovali. Mozaiku úspěchu tvoří účinkující, desítky dobrovolníků, kteří pomáhají s organizací a zajištěním hladkého průběhu
koncertu a samozřejmě návštěvníci a naši podporovatelé. Jim všem patří naše velké poděkování. Výsledek deváté benefice je závazkem do další
práce a už teď začínáme s přípravami na jubilejní 10. Benefiční koncert,
který se uskuteční v příštím roce, tradičně o třetí květnové sobotě.
Na organizaci koncertu finančně přispěli: město Hrádek nad Nisou,
obec Chotyně, DEAN, s. r. o., Thermo Home, s. r. o., SVS, a. s., KSM Castings CZ, s. r. o., Bar Panorama, Autolakovna Halala, Autoškola Zrnovský,
Jiskra Václavice, Balónková Adélka a další dárci. Děkujeme také sponzorům za věcné dary, za pohoštění pro účinkující a předměty věnované do
dražby.
Za Hrádek nad Nisou – Ostrov života, z. s.
Věra Baumgartnerová
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Školky v Doníně a na Oldřichovské mají
revitalizované zahrady

Na jaře letošního roku se objevil v mateřských školách v Doníně a na
Oldřichovské ulici zákaz vstupu do části školních zahrad. Začala naplánovaná rekonstrukce herních prvků, částečně se měnila ale i dispozice
zahrad. A vzhledem k velkým plochám, na kterých se zahrady rozkládají,
šlo o první etapu revitalizace.
Nejcennějším prvkem zahrady na Oldřichovské je její „zelený“ charakter s řadou vzrostlých stromů a keřů. Nešlo tedy o to, zaplnit zahradu
herními prvky, ale spíše o vytvoření zázemí pro pobyt na zahradě. První
etapa revitalizace se týkala plochy nalevo od hlavního vstupu a plochy
za budovou školky. Vznikl nový altán, jakási venkovní učebna. Doplnil jej
živý altán z vrbového proutí. Zcela novým prvkem jsou úkryty pro
drobné živočichy, krmítka a ptačí budky. Pro hry a pohybové aktivity
poslouží písková duna s budkami, úkryt nabídne jeskyně vybudovaná ve
skluzavkovém svahu. Přibyly ale i herní prvky. Přibyl také smíšený živý
plot.

Zahrada MŠ Donín se od té na Oldřichovské zásadně liší. Zeleň je zde
přirozeně zastoupena podstatně méně a převládají na ní jen herní
prvky. V 1. etapě obnovy školkové zahrady v Doníně byl proto více tvarován terén a také se více sázelo. Přibyly terénní vlny s písečnou dunou,
několika pahorky a úkryty. Zachována byla oblíbená svahová skluzavka.
V teplých dnech se dětem bude určitě líbit vodní svět s balančními kameny a vodní pumpou. Přibyl také vrbový tunel a dvě vrbové chýše.
I v Doníně má zahrada „živou“ část v podobě hmyzích domečků
a „jedlé zahrádky“ s kruhovými záhony a živým plotem z jedlých keřů.

Projekty Revitalizace části herní zahrady při MŠ Donín a Revitalizace
části herní zahrady při MŠ Oldřichovská, byly financovány z Ministerstva
životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
ČR – Národního programu Životní prostředí.

Mezinárodní turnaj fotbalistů
do 12 let

FK Slovan Hrádek nad Nisou připravil na poslední květnový víkend
mezinárodní fotbalový turnaj hráčů do 12 let. Fotbalisté z 12 klubů přijeli do Hrádku nejen za sportem, ale připraven pro ně byl i doprovodný
a naučný program, který měl za úkol přispět k rozvoji vzájemné spolupráce mezi zástupci jednotlivých měst, organizátory akcí, vedením sportovních organizací a spolků.
Kromě žáků domácího Slovanu se turnaje zúčastnila mužstva z Bogatynie, Žitavy, Oderwitz, města Gorzów Wielkopolski, Liberce, Jablonce
nad Nisou, Železného Brodu, Náchoda, Ruprechtic a také Boleslawiece,
který bylo partnerem společného česko-polského projektu.
Celkovým vítězem turnaje se stali hoši z FK Jablonec nad Nisou. Domácí FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 se ve své skupině po dvou remízách a jedné výhře umístil pátý. V nedělním finálovém turnaji hraném
systémem play off se mu ale nedařilo a celkově skončil poslední.
Česko-polský projekt Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže Hrádek
nad Nisou 2019 reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001730, je spolufinancovaný Evropskou unií, prostřednictvím Programu přeshraniční spolupráce Intereg V-A Česká republika – Polsko).
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Cirkus na Kristýně

Oslava Dne dětí na hrádecké Kristýně byla letos inspirována cirkusem.
Pro děti, kterých dorazilo téměř sedm set, bylo připraveno deset stanovišť, kde si mohly vyzkoušet svoji obratnost, šikovnost, rovnováhu, nebo
něco vytvořit. Projít se po zavěšené kladině, udělat pár kroků na chůdách, proskočit „ohnivou“ obručí, to vše pod vedením desítek klaunů,
akrobatek, cvičitelů a dalších postav, se kterými se běžně setkáme jen
v… cirkuse.
Ať už děti úkoly splnily nebo ne, čekaly na ně sladké odměny, v cíli
možnost opéct si buřt a samozřejmě stánek s hračkami.

Poděkování partnerům:
EUROVIA CS, a. s.; 1. jizerskohorská stavební společnost, s. r. o.; ARTMETAL ČECHY, s. r. o.; Projektový ateliér David, s. r. o.; Jiří Bistiak autodoprava; Blanka Böhmová – ČS PAP OIL; Iva Červená; EFTEC (Czech
Republic), a. s.; Václav Větrovský V+V ELMAR; Energy Benefit Centre,
a. s.; Ernst Bröer, spol. s r. o.; Pavel Farský; Hagal, s. r. o.; Miroslav Hochman – střechy; Josef Horinka; Hrádek potřebuje změny!, z. s.; Jaromír
HREHA, HR – GRIL; INPLYTO –- Raban a syn; Baslet, s. r. o.; SKJ, s. r. o.;
KORTAN, spol. s r. o. Hrádek nad Nisou; KOVÝROBA Peřina, s. r. o.;
KSM Castings CZ, a. s.; Lersen CZ, s. r. o.; LTL KOVO, s. r. o.; MAXEL,
s. r. o.; NISAP CZ, s. r. o.; NÝDRLE – projektová kancelář; Progres Liberec, s. r. o.; PULSKLIMA, spol. s r. o.; Michal Raichl; Výroba stuh – ELAS,
s. r. o.; Rolf Bartosch – Pohřební služba; Ing. Radovan Novotný UNIRELAX; František ŽÁNA – AUTOŠKOLA;
Na organizaci dětského dne se podíleli:
Brána Trojzemí; Dům dětí a mládeže Drak – jeho pracovníci, externisté, přátelé; Kristýna, a. s.; město Hrádek nad Nisou; Klub horolezců
Hrádek nad Nisou; Klub seniorů Hrádek nad Nisou; MŠ Oldřichovská;
MŠ Liberecká; MŠ Donín; ZŠ a MŠ Loučná, ZŠ T. G. Masaryka Hrádek
n. N., Volnočasový klub Vagon; hasiči z Hrádku nad Nisou.
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Kdo měl soutěžení za sebou, mohl se vydat třeba na nafukovací horolezeckou stěnu, řetízkový kolotoč, projet se na segway. V obležení byla
jako už tradičně horolezecká lanovka. Jedna lanovka je sice ve městě
nově na stálo na novém hřišti na Oldřichovské ulici, ale ta na Dni dětí,
ta je delší, vyšší a navíc obsluhovaná pány, kteří se jen tak něčeho nezaleknou. Po hladině jezera se proháněly hned dva motorové čluny, protože ani ty nemají při oslavě na Kristýně chvíli klidu.
Za ukázky tance se psem v průběhu odpoledne děkujeme Veronice
Klimešové a její border kolii Miley. Samotný závěr letošního Dne dětí na
Kristýně obstarali hasiči a jejich ukázka likvidace požáru auta.
Poděkování patří všem sponzorům, bez jejichž přispění by oslavy Dne
dětí na Kristýně nebyly možné v takovém rozsahu uspořádat, a také
všem dobrovolníkům, kteří se do příprav a organizace dětského dne zapojili.
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Gallasové a Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech

Letošní rok připravil Národní památkový ústav sezonní projekt Gallasové
a Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech. Tematický rok byl oficiálně
zahájen v březnu 2019 jako pokračování tradičního cyklu Po stopách
šlechtických rodů, kterým NPÚ každoročně přibližuje jednotlivé šlechtické rody a témata šlechtického života.
Letošní rok je úzce spojen s územím Libereckého kraje, protože právě
zde se nacházejí tři zpřístupněná bývalá sídla rodu: Frýdlant, Grabštejn
a Lemberk. Právě za účelem zvýšení povědomí o sounáležitosti těchto
tří hradů a zámku nabízí NPÚ možnost uplatnit slevu na Grabštejně či
Lemberku po prokázání návštěvy (vstupenkou z roku 2019) jednoho ze
zbylých tří objektů. Pro posílení turistické zajímavosti regionu byly
vytvořeny clam-gallasovské sběratelské vstupenky, dále turistické vizitky,
známky a suvenýry – oplatky, hrnečky, lízátka a maskoti roku, tedy plyšový papoušek, který je k dostání na hradě Grabštejn a potom zmenšená
kopie hračky sedmi dcer Franze Clam-Gallase, „pana koblížka“ podle
originálu z frýdlantského zámku. Vše výše uvedené lze zakoupit na
hradě Grabštejn, zámku Lemberk a hradě a zámku Frýdlant. K připomínání clam-gallasovských stop se připojily další státní a nestátní organizace, jako jsou Lesy České republiky, chrám Navštívení Panny Marie
v Hejnicích s rodovou hrobkou, Šámalova chata a další. Na projektu se
velkou měrou podílí například také Liberecký kraj, statutární město
Liberec, město Frýdlant. Ze zámků je to Sychrov, Krásný Dvůr, Libochovice, Opočno a Rokytnice v Orlických horách.

předměty z rodových objektů návštěvník bude moct komplexně seznámit s rodem.
O úplném přehledu o akcích roku Clam-Gallasů se lze dozvědět na
stránkách Národního památkového ústavu: https://www.npu.cz/cs/
ups-sychrov/Tema-roku-2019, aktualizovaný přehled změn a vývoje
potom na facebookové stránce „clamgallasove“ (https://www.facebook.com/clamgallasove/).
Kdo byli Gallasové a Clam-Gallasové?
Původem italský rod z Tridentu se v Čechách usazuje kvůli probíhajícím
bojům v první polovině 17. století. Prvním zástupcem byl Matyáš Gallas,
Valdštejnův generál, který dokázal umně využít pád svého vůdce po
roce 1634 a položil základy rodové držby na Frýdlantu. Rod poté
úspěšně pokračoval v budování své severočeské domény (roku 1704
koupili od Trautmansdorffů hrad Grabštejn a roku 1726 od Bredů Lemberk). Z rodu vynikl zejména diplomat Jan Václav Gallas, který byl
dokonce jmenován vicekrálem Neapole, kde také roku 1719 zemřel. Po
polovině 18. století však rod po meči vymřel, proto došlo při vypořádání
dědictví ke spojení jmen Clamů a Gallasů. V 19. století se do dějin zapsal
generál Eduard Clam-Gallas, který slavil vítězství pod maršálem Radeckým roku 1848, ovšem za prusko-rakouské války utrpěl vážné porážky.
Posledním svého jména byl Eduardův syn Franz (zemřel 1930), který se
zaměřil na racionální správu statků a svoji rodinu, tedy výchovu sedmi
dcer. Jeho smířlivý přístup mu přinesl mnohé uznání, včetně čestného
občanství města Hrádek nad Nisou. Po Franzově smrti se clam-gallasovské statky dělily mezi dcery (a jejich rodiny), ne však na dlouho, roku
1945 došlo ke konfiskaci podle Benešových dekretů. Potomci rodu díky
Nadačnímu fondu Clam-Gallas spolupracují se stáními správci bývalých
rodinných majetků.

Noc kostelů

Adam Rejha

Oba hrádecké kostely se letos opět otevřely všem, kteří chtějí třeba alespoň nahlédnout. V Chrámu Pokoje koncertovali žáci Základní umělecké
školy z třídy dechových nástrojů pod vedením pana učitele Lachmana.
Hostem byl biskup Církve československé husitské Pavel Pechanec, který
zahájil interaktivní výstavu Víra Naděje Láska.

Díky téměř třiceti zapojeným subjektům celoročně probíhají zvláštní
akce, ať již pro děti, dospělé či odborníky. Z nich je asi největší letošní
Hradozámecká noc 31. 8., kde program začne již dopoledne na Lemberku,
poté naváže frýdlantské odpoledne a v noci se den uzavře na Grabštejně. Pro sportovněji založené jsou na dny 14. 7., 28. 7. a 11. 8. připraveny
cykloprohlídky po okolí zmiňovaných hradů a zámku. Pravidelně probíhají také přednášky v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Vyvrcholením
roku bude výstava Spravedlnost bez bázně: Gallasové a Clam-Gallasové
v Čechách, která bude probíhat 13. 12. 2019 – 30. 3. 2020, kde se skrze

Noc kostelů pokračovala v katolickém kostele sv. Bartoloměje. I prostor barokního kostela zaplnila po většinu času hudba. Z kůru zazpíval
hrádecký Chrámový sbor od sv. Bartoloměje a po exkurzi do historie
a umění, kterého je kostel plný, zakončili večer manželé Bendovi. Opět
byly vystaveny liturgické předměty a knihy, které jsou běžně zrakům
ukryty. A kdo chtěl, mohl si kostel prohlédnout z místa, které běžně přístupné není, a sice z oratoře, kterou v minulosti využívalo především
panstvo. V letošním roce se chystá oprava žaluzií v oknech věže kostela,
takže příštím rokem by Noc kostelů mohla být završena i pohledem na
centrum města z výšky.

6. ãíslo,
ãerven 2019
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Nadace EURONISA uspořádá sbírku „Pozvedněte
slabé“ v Hrádku nad Nisou
Ve středu 19. června uspořádá Nadace EURONISA 17. ročník veřejné
sbírky „Pozvedněte slabé!“ v ulicích města Hrádek nad Nisou. Sbírka je
typická tím, že co bude v konkrétním městě vybráno, tak tam také bude
poté rozděleno. Záštitu nad celou sbírkou přijali hejtman LK Martin Půta
a jeho statutární náměstkyně Jitka Volfová.
V Hrádku se do sbírky zapojí ZŠ Lidická Hrádek n. N. Žáci budou prodávat magnetky a zrcátka za 30 Kč. V letošním ročníku bude podpořena
Jednota bratrská Hrádek nad Nisou. Vybrané peníze použije na projekt
Podpora rodin a mládeže, konkrétně na nákup sportovního vybavení,
motorové pily na tábory, ručního nářadí apod.
Přispět lze také buď přímo na číslo účtu vedeného zdarma u UniCredit Bank v Liberci. Číslo účtu je 705 705 705/2700. Další možností je
zaslání dárcovské SMS ve tvaru: DMS EURONISA 30 (ekvivalent je místo
30 napsat 60 nebo 90) na číslo 87777. Příspěvek se tak navýší dvoj až
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trojnásobně. Novinkou je možnost zaslání dárcovské SMS v podobě
trvalého příkazu, a to ve formátu: DMS TRV EURONISA 30 (60 či 90).
Sbírka se letos uskuteční v Liberci, Jablonci n. N., České Lípě, Novém
Boru, Tanvaldu, Frýdlantě, Turnově, Semilech, Hrádku n. N., Varnsdorfu
a Rumburku. Kromě letní části bude také zimní část a po sečtení obou
se peníze slavnostně předají na jaře příštího roku v Liberci za účasti
představitelů Libereckého kraje.
Významnými partnery celého projektu jsou UniCredit Bank,
inetprint.cz, Jizerské pekárny, spol. s r. o., COPIA Liberec, spol. s r. o.,
Pytloun Grand Hotel**** Imperial, Kancl.cz a Václava Appeltauerová –
pojišťovací makléř.
Nadace EURONISA založená v roce 1995 z podnětu libereckého
sboru Jednoty bratrské od svého založení rozdělila potřebným přes
35 milionů korun a podpořila z nich 1661 projektů 324 organizací.
Finanční prostředky nadace získává nejen z výnosů nadačního jmění, ale
i z darů firem a jednotlivců či z benefičních akcí. Další aktivitou je veřejná sbírka „Pozvedněte slabé!“, jejímž patronem je herec Jiří Lábus.

Zahradní slavnost

Sešel se rok s rokem a dne 19. 5. 2019 se opět konala Zahradní slavnost,
kterou každoročně pořádá Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou v prostorách zahrady DPS Nádražní. Zúčastnilo se jí cca 50 seniorů, za město
byl přítomen p. starosta Horinka. Kulturní vystoupení nám zajistily hrádecké mažoretky, pak následovalo vystoupení pražské taneční skupiny
Iris, která předvedla barokní tance.
Na závěr naší slavnosti vystoupil revival Michal David v podání Jana
Bartoše. V průběhu odpoledne bylo pro návštěvníky slavnosti a pro
hosty připraveno malé občerstvení a také se již tradičně podávaly
grilované buřty. Reprodukovanou hudbu nám zajistila p. ředitelka
Mgr. Látová ze ZŠ Loučná. Slavnost se vydařila a ke vší spokojenosti přispělo i pěkné počasí. Takže zase za rok...
Mgr. Šárka Jeníčková, ředitelka PS

polečenská
rubrika
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci květnu 2019
oslavili významné životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let
80 let
81 let
82 let
83 let
84 let
86 let
88 let
92 let
95 let
96 let
97 let

Josef Chmela, Lubomír Strya,
Stanislav Horálek
Ema Vrtalová, Václav Bartoš,
Štefan Lipták
Otilie Šimková
Milan Faltus
Drahoslava Kotenová, Ludvík Pálka
Marie Jandová
Milan Veselý
Zdeňka Vondráčková
Božena Zemanová, Jarmila Kolocová,
Lisa Tuhá
Vladimír Miklošín
Františka Čechová
Božena Hošková
Monika Korbelářová, matrikářka
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80 km okolo 80 dubů

Silniční cyklistický závod Okolo 80 dubů má za sebou třetí ročník. Letos
na něj vyrazilo přes sto třicet cyklistů v kategorii dospělých a čtyři desítky
dětí.
Nejrychleji se s tratí vypořádal Jiří Šorm z týmu Cyklolive, který cílovou pásku proťal za 2 h, 1 minutu a 51 sekund. Jen o pět sekund později
přijel Jakub Svoboda z Kolokrámu a další tři sekundy nabral Vojtěch Jonáš z týmu Lawi Stars Giant. Mezi ženami, které jely o dvě kola méně,
byla nejrychlejší Elizabeth Ungermanová z TJ AŠ Mladá Boleslav před
Ivanou Loubkovou z Rohozec Amulet teamu a Nicole Hartychovou z Mitas Mercedes-Benz Praha. Letošní novinkou byla sprinterská prémie
v prvním kole před průjezdem Pekařkou. Nejrychleji na ní byl Martin
Čech. Naopak od prvního ročníku sbírají závodníci každým rokem body
do vrchařské prémie na Mur de Grabštejn, neboli na stoupání od Grabštejnského rybníka do cílové brány umístěné na parkovišti před vojenskou posádkou. Vítězem vrchařské prémie se stal letos Vojtěch Jonáš. Pro
zajímavost, vítěz projíždí tento úsek s 18% stoupáním průměrnou rychlostí kolem 35 km/h!
Připravit a organizačně zajistit silniční závod není jednoduché. Kromě
spousty administrativních kroků je potřeba se postarat o bezpečnost
a řadu dalších náležitostí, bez kterých by závod nemohl proběhnout.
Jednou z nich je trpělivost obyvatel, protože po dobu závodu jsou nevyhnutelná jistá dopravní omezení. Silničních závodů už je dnes pomálu, o to více si pořadatelé váží toho, že na okruhu s bezvadnými silnicemi, umístěném navíc v pěkné krajině, závod mohou pořádat.
Název získal závod podle osmi desítek dubů, které byly v roce 1885
vysazeny na počest osmdesátin hraběte Eduarda Clam-Gallase mezi
Grabštejnem a Bílým Kostelem. Z původních dubů už v lese mnoho nenajdeme, ale místo má svůj název v mapách stále a závod kolem něj
hned šestkrát krouží. A ti, kteří se odhodlají vyrazit na hlavní závod, najezdí symbolických 80 km.
Závod pořádal s podporou města Hrádek nad Nisou Team KSM Hrádek. Dalšími významnými partnery závodu byly společnosti KSM Castings CZ, Jiří Sváda, Pivovar Rohozec a KM Trading CZ.

ze společnosti

Cvičení Lída na závodech

Děti z Cvičení Lída se i letos zúčastnily celostátní soutěže Medvědí
stezka. Jde o orientační závod dvojic s plněním různých vědomostních
i sportovních úkolů v přírodě. Mladší žáci zdolávali vzdálenost 3 km, při
níž poznávali různé živočichy, rostliny, hrady, dopravní a turistické
značky. Starší žactvo běželo 4,7 km s azimutovým úsekem, zdravovědou,
slaňováním a dalšími úkoly.
Regionální kolo se konalo 11. května ve Vratislavicích. Již poosmé
vybojovali první místo, tentokrát v kategorii dorostu, Standa Patočka
a Tomáš Křenek. Mezi mladšími deseti let vyhrála dvojice Matyáš Konývka, Valerie Suková. O kategorii starší jsou kluci Marek Šedivý a Filip
Paseka, kteří skončili druzí. Rostík Patočka s Jindřichem Čížkem byli
nejrychlejší mezi staršími žáky a Sabina Pikorová s Šárkou Čížovou mezi
nejstaršími žáky.
Krajské kolo soutěže se konalo v Kytlicích o dva týdny později.
V areálu U Skály se akce konala po celý víkend, takže byl čas i na odpolední hry a společný večer u ohně. Dvojice na prvních dvou místech si
zajistily účast v celorepublikovém kole Medvědí stezky. mezi staršími
žáky vyhráli Jakub Vích s Barborou Vodrážkovou, následováni Veronikou
Heislerovou s Adélou Kyzljakovou a třetí dvojicí Rostík Patočka, Sandra
Doležalová. Ve starší kategorii doběhly druhé Sabina Pikorová a Šárka
Čížová. Stejně jako v regionálním kole, i v krajském poosmé vyhráli mezi
dorostenci Standa Patočka s Tomášem Křenkem.
V týdnu mezi oběma koly Medvědí stezky vyrazilo Cvičení Lída na atletické závody v ZŠ Broumovská. I když panovalo špatné počasí, přivezli
děti řadu medailí. Zlatou vybojovala ve starších žácích Barča Vodrážková, stříbrnou v mladších žácích I Alžběta Müllerová, Jarda Stránský
a bronzové medaile Toník Feix, Kristýna Bobajevská a Šárka Čížová.
Další atletické závody se konaly v Zákupech. Mezi 39 dětmi bylo i 17
z Hrádku. Zlato si přivezl z nejmladších žáků Jaroslav Stránský. Stříbro
vybojovali Alžběta Müllerová, Toník Feix, Kristýna Bobajevská a Barča
Vodrážková. Třetí místa patřila Valerii Sukové, Vaškovi Vyhlasovi, Natálii
Fořtové a Petru Feixovi.
Účast Cvičení Lída na atletických soutěžích i na Medvědí stezce podpořilo město Hrádek nad Nisou.
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Pozvánka k sousedům

Léto je tady! Prázdniny, dovolené a spousta zábavy. Užijte si tento nádherný čas na některé z akcí kolem nás. Je libo městskou slavnost, festival,
hrady a zámky nebo něco úplně jiného? Stačí si jen vybrat. Nabídka je
opravdu pestrá, tak si namíchejte svůj letní koktejl podle nálady.
21. červen – 4TET Jiřího Korna – zámek Lemberk
Koncertní vystoupení známého vokálního uskupení v nádherných zámeckých prostorách.
22.–23. červen – Food Park – Park Nové Vratislavice
Letní gurmánský festival v originálním prostředí Parku Nové Vratislavice.
Své umění předvedou vyhlášení šéfkuchaři Robert Sklenář, Marcel Ihnačák, Ivan Rusina a Michal Nevtípil. Užijete si víkend s parádním masem
z grilů, výborným pitím a stánky.

Tip na výlet

Dnešní tip na výlet je trochu netypický. Nepojedeme daleko a ani nebudeme zdolávat kilometry pěší túry. Pojedeme do města a přesto do přírody. Vyrazíme si do Liberce do volnočasového EKOParku. Možná už jste
o něm slyšeli, ale často je to tak, že to, co máme „u nosu“, pro nás není
tolik atraktivní. A to je v tomto případě opravdu škoda. Je to skvělý projekt, který se mi jednoduše líbí a myslím, že si trochu té propagace u nás
zaslouží.
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22.–23. červen – Dny města Mimoň
Tradiční městské slavnosti s bohatým hudebním programem. Hlavními
hvězdami jsou kapely MIRAI a Mydy Rabycad.
22.–23. červen – Truck trial – Stráž pod Ralskem
Nákladní vozidla v extrémním terénu motokrosové tratě Luhov.
Mistrovství České republiky a Německa.
22. červen – Zámecké slavnosti – zámek Svijany
Zámek slaví 3. výročí od otevření. Připravený je bohatý program pro
celou rodinu. Pohádkoví průvodci, jízda na ponících, dobový kolotoč
a další atrakce. Ochutnáte krajové a kulinářské speciality a těšit se můžete i na vystoupení kouzelníka, klauna, kejklíře či šermířů.
28. červen – JBC Street fest 2019 – Jablonec nad Nisou
V areálu Eurocentra a na náměstí dr. Farského na třech pódiích vystoupí
Krucipüsk, Gaia Mesiah, Jiří Schmitzer, Eridu a mnoho dalších.
29. červen – Dětský den v Bredovské zahradě – zámek Lemberk
Akce pro rodiny s dětmi. Historie a přírodopis zábavnou formou.
29.–30. červen – Lanochodci na Troskách – hrad Trosky
Letos již potřetí budou mladí provazochodci neboli chodci po slackline
přecházet 100metrovou vzdálenost mezi věžemi atraktivní zříceniny.
Odvážlivci si budou moci vyzkoušet chůzi na tréninkové lajně nízko nad
zemí.

EKOPark Liberec
EKOPark najdete nedaleko stadionu Slovanu Liberec. Vstup do něj je
z cyklostezky podél Nisy. Těšit se můžete na 5 000 m2 originálních interaktivních přírodních prvků. Najdete tady houpací sítě a další relaxační
prvky, piknikové paloučky a ohniště, obří pískoviště, knihobudky, hmyzí
hotel, mini zoo, čapí hnízdo z větví, přírodní bludiště, stezku pro chůzi
naboso, kreativní javorový altán, tajuplnou jeskyni s pokladem, originální dřevěné sochy, domek děda Vševěda, blátivý chodníček, trávošlapy, ekodílničky, vyhlídkové plošiny pro pozorování a naslouchání
zvukům přírody, venkovní pódium a mnoho dalšího.
Celý park je zároveň koncipován jako jedna velká „lesní kavárna“
s dostatkem míst k sezení. Můžete si tady ve stínu stromů posedět s knížkou, vychutnat si dobrou kávu, nebo se jen tak zaposlouchat do šumění
listů. Děti tu jsou nadšené a šťastné. Absolutním hitem je blátivá
kuchyně a vodní ekohrátky. Můžete tu být celý den a neomrzí vás to.
Můžete tu jen tak odpočívat nebo se dobře pobavit. Ohromí vás preciznost, s jakou jsou všechny „atrakce“ pojaté. Vše čistě přírodní, ze dřeva,
s citem pro přírodu a ekologii… a jednoduše krásné. Ne náhodou se
EKOPark stal Dřevěnou stavbou roku 2019 v kategorii „Dřevěná hřiště
velká“.
To, co se majiteli, otci myšlenky a tvůrci projektu Standovi Šťastnému
podařilo vybudovat na místě, které bylo původně útočištěm bezdomovců a narkomanů, je obdivuhodné. Park stále rozšiřuje a vymýšlí
nové a nové věci, jak ho ještě více vylepšit. Nejlepší odměnou za jeho
úsilí jsou spokojení návštěvníci. Ale věřte, že odměněni budete především vy sami.
Věra Baumgartnerová

5.–6. červenec – Móda sedmi staletí – Hrubý Rohozec
Tradiční kostýmované prohlídky zámku, kdy v každé místnosti uvítá návštěvníky průvodce v kostýmu z jiné doby.
6.–7. červenec – Hejnické slavnosti
Městské slavnosti s nabitým kulturním programem v centrální části před
areálem Baziliky, ohňostrojem, atrakcemi a stánkovým prodejem v ulicích, doplněné o řemeslný jarmark před kostelem. Hlavní hvězdou hudebního programu je kapela Mandrage. Vystoupí také Sebastian, Žlutý
pes a další.
6.–7. červenec – Létohrátky aneb Clam Gallasovská (za)hradní
slavnost – hrad Grabštejn
Tradiční letní festival plný hudby, tance, rozverných kejklířských kousků
a další zábavy. Tentokrát v duchu posledních majitelů – doby Franze
Clam-Gallase a jeho sedmi dcer.
11. červenec – Divokej Bill – kemp Sedmihorky
Vystoupení legendární kapely v rámci programu Sedmihorského léta.
Věra Baumgartnerová

Vítězové krajského kola
robotické soutěže jsou
ze ZŠ Lidická
V květnu se žáci 6.–9. ročníku ZŠ Lidická zúčastnili krajského kola
robotické soutěže VEX IQ CUP. Soutěž se konala na ZŠ nám. Míru
v Novém Boru a deset žákovských týmu muselo prokázat své dovednosti nejen v konstrukci a programování robota, ale také schopnost
spolupracovat se třemi náhodně vybranými družstvy v takzvaných
aliancích. Po několikahodinovém úsilí bylo vše jasné. S mnohabodovým náskokem zvítězil jeden z hrádeckých týmů ve složení Jakub Jirkal, Maxim Matouš a Josef Straka a mohl se radovat z hodnotných
cen. Všem tímto děkujeme za reprezentaci školy a města a přejeme
mnoho úspěchů i na červnovém celorepublikovém finále v Praze.
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Letní prázdniny – pozor na úrazy!

Je to každý rok stejné. S volnými dny a sluníčkem jako by lidé zapomněli
na opatrnost a Zdravotnická záchranná služba vyjíždí se zvýšenou
frekvencí k úrazům. Teplé dny lákají ke hrám a sportovním aktivitám.
Hlavními příčinami dětských úrazů jsou většinou nedostatečný dohled
dospělých, přecenění vlastních schopností, podcenění rizika či chybějící
bezpečnostní pomůcky.
Právě absence ochranných pomůcek je opravdu nejčastějším důvodem zranění dětí při sportu a venkovních aktivitách. Pokud by je děti
měly, helma nebo chrániče v případě pádu dokáží úrazu mnohdy zcela
zabránit nebo alespoň rozsah zranění zmírnit. Základní, a pro děti
povinnou ochrannou pomůckou je přilba – a to nejen při jízdě na kole.
Měla by být naprostou samozřejmostí také při jízdě na koloběžce,
skateboardu nebo bruslích. A to nejen při delších vyjížďkách či výletech,
ale i při projížďkách po vesnici nebo okolí domu, kde mají děti pocit
bezpečí.
Letní zdravotní rizika se však nevyhýbají ani dospělým. Tento trend je
obecně ovlivněn zvýšenou aktivitou všech obyvatel – cestováním, sportováním, při kterém lidé neodhadnou své síly, zahrádkařením, kutilstvím.

Nepodceňujte bezpečnost a používejte ochranné prostředky, například
přilby a chrániče.
KOUPÁNÍ
Dbejte na dodržování známých pravidel: neskákat do neznámé vody či
nechodit do vody rozehřátí. Opatrní by měli být především kardiaci,
epileptici, lidé s vysokým krevním tlakem a všichni, kdo trpí nějakým
chronickým onemocněním. Malé děti u vody vždy hlídejte. Kruhy na
koupání a rukávky nejsou v žádném případě plnohodnotnou ochranou
neplavců.
POBYT NA SLUNCI
Vystavení pokožky slunečním paprskům by nemělo být naráz, ale postupné. Nezapomínejte na kvalitní opalovací krémy, čepici a sluneční
brýle. Vyhnete se tak spáleninám, úžehu, který vzniká při pobytu na
slunci, či úpalu, který je způsoben pobytem v horkém prostředí. Nepodceňujte svůj aktuální zdravotní stav a dodržujte pitný režim, úměrně
se oblékejte, noste pokrývku hlavy.
DOPRAVNÍ NEHODY
O prázdninách vyjíždí na silnice mnoho řidičů, kteří nejsou zvyklí na
běžný provoz a často nedokážou odhadnout své schopnosti. V letním
horku se navíc i nejzkušenější řidič mnohem rychleji unaví a ztratí na
ostražitosti. Jakmile za volantem pocítíte únavu nebo slabo z přehřátí,
zastavte, nadýchejte se čerstvého vzduchu, napijte se, udělejte si přestávku nebo si i na chvíli zdřímněte.
ALKOHOL
Především o prázdninách mládež experimentuje s drogami a alkoholem, a tak naši záchranáři často ošetřují nezletilé intoxikované osoby.
Alkohol snižuje odhad míry rizika a lidé pod jeho vlivem přeceňují své
schopnosti i síly.

Nabízíme k pronájmu bezbariérový byt 2+kk
s asistenční službou

Nezapomeňte, že opatrnosti není nikdy dost. Na co dbát především?
SPORT
Nepřeceňujte své síly, zejména pokud během roku pravidelně nesportujete.
Pro sport si vybírejte terén, který odpovídá vašim silám a schopnostem.

v krásném prostředí v Senior parku
v Hrádku nad Nisou.
Veškeré dotazy na telefonním čísle
605 590 001.
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Sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu
Vážení občané, město Hrádek nad Nisou ve spolupráci se Severočeskými komunálními
službami, s. r. o., pořádá sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, který se
uskuteční v sobotu 22. června 2019 dle tohoto časového harmonogramu:
8.00–8.10
8.15–8.25
8.30–8.40
8.45–8.55
9.00–9.10
9.15–9.25
9.30–9.40
9.45–9.55
10.00–10.10
10.15–10.25
10.30–10.40
10.45–10.55
11.00–11.10
11.15–11.25
11.30–11.40
11.45–11.55
12.00–12.10
12.10–13.10
13.15–14.15
14.20–14.30
14.35–14.45
14.50–15.00
15.05–15.15
15.20–15.30
15.35–15.45
15.50–16.00
16.05–16.15
16.20–16.30
16.35–16.45
16.50–17.00
17.05–17.15
17.20–17.30
17.35–17.45

D. Suchá
D. Suchá
D. Suchá
D. Suchá
Donín
D. Sedlo
D. Sedlo
H. Sedlo
Donín
Donín
Donín
Loučná
Loučná
Loučná
Loučná
Loučná
Hrádek I.
Hrádek I.
Hrádek I.
Hrádek I.
Hrádek I.
Hrádek I.
Hrádek I.
Hrádek I.
Hrádek I.
Hrádek I.
Oldřichov n. H.
Oldřichov n. H.
Václavice
Václavice
Uhelná
Václavice

bytovky
rozcestí u Teubnerů
autobusová otočka
bývalá ZŠ
Za Školou – ZŠ
restaurace U Řeháčků
hasičská zbrojnice
autobusová otočka
Souběžná – u p. Sedmidubského
Železná – park u p. Uhla
Turistická – u p. Raidla
Lipová – p. Hlůže
Lipová – rozcestí u Bistiaků
U Bažin – rozcestí
Lidická – u p. Peukera
U Koruny – restaurace
U Koupaliště – zahrádky
bezpečnostní přestávka
Sběrný dvůr
Starý dvůr
Václavská – plynárna
Dolní náměstí – Hovorkův statek
Sokolská – hasiči
Školní – park ZŠ
Zlatá výšina – park
Horní sídliště – ruská vila
Oldřichovská – Tristone
restaurace U Zvoníčků
autobusová otočka
rozcestí – pískovny
rozcestí u Špičky
rozcestí – vodárna
restaurace U Slunce

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem
označeném stanovišti (info leták). Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky naší společnosti.

Přijímány budou následující druhy odpadů:
– Nepoužitá léčiva (léky)
– Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olej. filtrů
– Oleje a tuky
– Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
– Barvy, lepidla, pryskyřice

– Rozpouštědla
– Kyseliny
– Zásady (hydroxidy)
– Pesticidy (hnojiva)
– Akumulátory, baterie, články a zářivky

POZOR:
Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a v objemu a množství odpovídajícím provozu běžné domácnosti.

Nebude přijímáno následující:
– Elektro
– Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
– Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Další informace poskytne Váš městský úřad nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb, s. r. o.,
Žitavská 689, 463 34 Hrádek n. N., na telefonním čísle 485 140 159. Severočeské komunální služby, s. r. o.
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