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Jaký bude Hrádek za deset let?
V minulém roce zastupitelstvo města schválilo vytvoření rozvojového plánu města v průběhu roku 2005. Prozatím
vznikla osnova, podle které by měl plán vznikat. V ní je stanoven časový harmonogram jednotlivých etap tvorby
plánu a také jsou stanoveny pracovní skupiny podle odvětví. V sobotu 8. ledna proběhlo školení garantů 
pracovních skupin.

Vytvořením strategického plánu rozvoje by město mělo získat dokument, podle kterého se bude rozvíjet 
v dalších letech nezávisle na tom, jak se bude měnit vedení města ve čtyřletých cyklech komunálních voleb. Proto
by se do tvorby rozvojového plánu mělo zapojit co nejvíce lidí z města. „Měli by zastupovat například spolky, ale
také různé věkové a zájmové skupiny. To dává naději, že vznikne dokument, který bude všeobecně podporován 
a bude jakousi vodící linkou v dalších letech. Zároveň by se měli s tvorbou plánu průběžně seznamovat i zastupi-
telé a připomínkovat jej, aby se při jeho schvalování v září nestalo, že nebude přijat,“ říká místostarostka města 
ThMgr. Hedvika Zimmermannová.

Na tvorbě rozvojového plánu se bude podílet i několik externích odborníků. RNDr. Blažena Hušková, která již má
zkušenosti se vznikem rozvojových plánů za účasti veřejnosti, se bude zabývat především prací s lidmi. Spolu-
pracovat bude dále Ing. Kroutil,
který pomůže především při hod-
nocení konečné podoby doku-
mentu a doporučí, co bude 
potřeba do plánu přidat, jaká
témata rozšířit, nebo naopak ze-
stručnit. Koordinátorem celého
projektu bude Ing. Romana Cer-
manová. 

Jednotlivé pracovní skupiny
vytvořené podle toho, čím se
budou zabývat, mají své garanty. 
„Z původních dvanácti skupin,
které byly úzce vyhraněné, jsme
po konzultacích s odborníky
vytvořili šest skupin. Sloučili jsme
ta témata, která k sobě mají 
v rozvojových plánech většinou
blízko. Dříve stanovení garanti
zůstali, takže se dnes mohou ve skupinách doplňovat, jelikož jsou vždy dva,“ říká místostarostka Hedvika
Zimmermannová. Pracovní skupiny by měly mít alespoň šest členů. Pokračování na straně 3

V lednovém čísle:
— Tříkrálové koledování
— Sportoviště u bývalého koupaliště
— Památky v Hrádku nad Nisou
— Příprava rozpočtu města
— Mrazík 2005
— Úprava křižovatky Žitavská
— Terminál veřejné dopravy
— Kulturní a sportovní kalendář 2005
— Misatr Evropy ze Suché

Oblastní charita Chrastava
10. výročí založení Domova sv. Vavřince
V loňském roce oslavila 10. výročí svého fungování 
Oblastní charita v Chrastavě. V roce 1994 byl totiž 
zahájen provoz jejího projektu s názvem Domov sv. Vav-
řince. Jelikož si projekt předsevzal péči o staré a ne-
mohoucí, zařadil se tak do počtu charitních domů pro
seniory v celé České republice s přízviskem „domov
pokojného stáří“. Obyvatelé chrastavského domova
pocházejí nejen z Chrastavy, ale i z jejího okolí, včetně
Hrádku nad Nisou. 

Rádi bychom při této příležitosti připomněli několik
okamžiků z historie domova.

Chrastavská fara sloužila po tři sta let zdejšímu fa-
ráři, farním rolníkům a sedlákům, kteří se starali o cír-
kevní hospodářství a její duchovní bohatství.

V posledních dobách totalitního komunistického 
režimu sloužil objekt i celý areál řádovým sestrám
Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské. Ty byly
do Chrastavy odsunuty ze svého kláštera z Opavy. Více
než dvacet let se staraly o farní hospodářství a kostel.
I když zde sestry byly ve vyhnanství, neúnavně rozši-
řovaly do svého okolí pohodu, přijetí a lásku. Vzpomínky
na ně dodnes žijí v srdcích mnoha a mnoha obyvatel
nejen z Chrastavy, ale i Hrádku nad Nisou a okolních
obcí, nejen v srdcích farníků, ale též v nitru mnoha
obyvatel z veřejnosti. Pokračování na straně 4

Novoroční projev
Pokojný nový rok, přelom času je neoddělitelně spojen s hodnocením vykonaného a plánu do budoucnosti. Jeden
z takových okamžiků, kdy jsme oslavovali příchod nového roku 2005, máme jistě všichni ještě v živé paměti. Po-
slední dny minulého roku však poznamenaly události v jihovýchodní Asii, nesmírná lidská katastrofa na jedné 
straně a solidarita dárců na druhé straně. Opět se tak potvrdilo, že ani ta nejvyspělejší technika není všemocná. 

Pokud se tedy v tuto chvíli ohlížíme zpět na rok 2004, musíme v prvé řadě říci, že jsme vděční za to, že naše
město nepotkala žádná velká přírodní či lidská katastrofa.

Pod úhlem těchto skutečností se stávají mnohé události, které jsme prožívali a považovali za zásadní, zcela nicotné.
Možná, že někteří z vás viděli reklamu, na jejímž konci zazněla věta: „Co všechno se musí stát, abychom byli ochotni

udělat něco pro druhé.“ Abychom dokázali otevřít oči, zvládli respektovat rozdílnost a přijali i to, že ke společnému cíli
jde každý jinou cestou, abychom dokázali dělat věci společně, a ne proti sobě, s vědomím jednoty v různosti.

Naše dosavadní zkušenosti nám dávají naději, že se snad nemusí stát nic strašného, že ve většině z nás je za-
kořeněn ten pocit, že nežijeme pouze v ulitě a že mnozí z vás dokáží překročit svůj stín – své předsudky, že si uvě-
domují, že nejde jen kritizovat a hodnotit, ale je také potřeba něco udělat.

Existuje kampaň, která se jmenuje „30 hodin pro neziskový prostor“ – a těch třicet hodin za rok pro druhé zas
opravdu není tak moc. Všichni jistě známe lidi ve městě, kteří tento kredit naplňují několikanásobně (a tak vylep-
šují naše společné celkové skóre). Pokračování na straně 3



Informace z radnice
Ze zasedání rady města
21. schůze rady města
Rada města se na své 21. schůzi dne 24. listopadu zabývala těmito záležitostmi:
— schválila výpůjčku v objektu Václavská ul. č. p. 471 příspěvkové organizaci Dům

dětí a mládeže DRAK
— schválila správce objektu Sokolovna, p. Jirků Zdeňku
— souhlasila se zakoupením 200 kusů stromků na sportovní hřiště na Dolním Sedle

v hodnotě 19 971 Kč z finančních prostředků OV Dolní Sedlo
— schválila částku 15 720 Kč na generální opravu veřejné studně naproti p. Vrab-

covi na Dolním Sedle z finančních prostředků OV Dolní Sedlo
— souhlasila, aby do rozpočtu města na rok 2005 bylo zahrnuta bezúročná půjčka

pro občany s trvalým bydlištěm na Dolním Sedle na 4–5 ks vrtů
— souhlasila se zakoupením 70 m obrubníku a zámkové dlažby 96 m2 na vybudo-

vání parkoviště na sportovním hřišti do 37 000 Kč z finančních prostředků OV 
Dolní Sedlo

— schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč na odstranění živelné
katastrofy na Slovensku

— souhlasila se záměrem pořádání závodů rallye v Hrádku nad Nisou v r. 2005
— schválila zpracovatele plánu odpadového hospodářství města Hrádek nad Nisou –

firmu ISES, s. r. o., Praha za cenu 117 134 Kč vč. DPH
— schválila objednávku energetického auditu pro objekty ve vlastnictví města Hrá-

dek nad Nisou, zpracovatel Ing. Pavel Staněk, TERMO/KLIMA dle předložené 
nabídky – ZŠ Lidická, ZŠ T. G. Masaryka a ukládá OŽPaV připravit návrh smlouvy
a zařadit částku do rozpočtu města na r. 2005

— schválila nákup papírových sáčků na psí exkrementy v počtu 1 500 sad za cenu
23,79 Kč/sadu vč. DPH. Schválila poskytnutí 1 sady (25ks)/1 psa vedeného v evi-
denci.

22. schůze rady města
Rada města se na své 22. schůzi dne 8. prosince zabývala těmito záležitostmi:
— souhlasila s pytlovým svozem komunálního odpadu u rekreačních objektů a ob-

jektů, kde není trvale hlášena žádná osoba v jednotlivých katastrálních územích
obce Hrádek nad Nisou, a ukládá p. Součkové informovat obyvatele o způsobu
svozu s platností od 1. 1. 2005

— vzala na vědomí vysvětlení Povodňového plánu města a uložila p. Řeháčkovi 
vytvoření vzoru a pravidel pro upozornění obyvatel SMS infokanálem. Rada města
uložila p. Řeháčkovi vypracování nového dotazníku pro obyvatele, kteří žijí v Povodí
Nisy, pro potřeby Povodňového plánu.

— schválila rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2005 do doby schválení roz-
počtu města na r. 2005. Uložila předložit návrh ke schválení na jednání zastupi-
telstva města dne 13. 12. 2004.

— uložila vedoucí FO zpracovat seznam nedobytných pohledávek z poplatků a před-
ložit radě města k projednání dalšího postupu

— projednala návrh vyhlášky o užívání veřejného prostranství, upravila výši poplatku
a doporučila předložit na ZM 13. 12. 2004

— zmocnila místostarostku města k zastupování při jednání o realizaci rekonstrukce
Horního náměstí v Hrádku nad Nisou

— vzala na vědomí zápis z komise pro kulturu, sport a zájmové organizace a návrhy
opatření komise. Uložila OVV připravit systém spolupráce podpory kulturních, spor-
tovních a společenských akcí mezi městem a firmami (tzv. Sponzorský fond).

— na základě žádosti Sokolu Václavice souhlasila s převodem finančních prostředků
ve výši 28 497 Kč na účet TJ Sokol Václavice. Prostředky budou sloužit k úhradě
vlastního podílu na projektu rekonstrukce opravy kabin a potřebných úprav 
areálu, na které byla získána dotace od MŠMT. Jedná se o složení podílu žadatele 
o dotaci z kapitoly OV Václavice a z kapitoly Sokol Václavice. 

— po projednání schválila uzavření nájemní smlouvy mezi městem Hrádek nad Nisou
a Orel jednota Hrádek nad Nisou. Předmětem nájmu jsou movité věci, umělé klu-
ziště a přetlaková hala, doba nájmu s ohledem na poskytnutí státní dotace 20 let,
nájemné 11 000 Kč/rok.

— projednala otevřený dopis ZŠ Lidická ohledně konání prodejních akcí ve Školní
ulici v Hrádku nad Nisou, uložila starostovi města odpovědět na tento dopis a celý
materiál předložit na ZM 13. 12. 2004 a vyvolat diskusi k umístění tržiště

— rada města ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací města stanovila postup
při podávání žádostí o granty – příspěvky takto: před podáním žádosti o příspěvek –
grant je nutné předchozí projednání se zřizovatelem, toto platí zejména v přípa-
dech, kdy je požadováno spolufinancování města. Zástupcem zřizovatele rada
města určuje paní místostarostku. Rada města uložila místostarostce sdělit toto
rozhodnutí všem ředitelům příspěvkových organizací.

— vzala na vědomí informační materiál – porovnání nákladů a výnosů společnosti 

TS Hrádek, s. r. o., k 31. 10. 2004 a uložila starostovi města projednat s jednate-
lem společnosti kumulovanou ztrátu vzniklou za toto období a její příčiny

— na základě předloženého materiálu k automobilové soutěži Rallye Lužických hor
v Hrádku nad Nisou schválila pořádání této akce za podmínek stanovených v tomto
materiálu a uložila OŽPaV, aby zadokumentoval současný stav trati, stav trati před
a po uskutečnění závodu.

Ze zasedání zastupitelstva města
10. zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města se na svém 10. zasedání dne 13. prosince zabývalo těmito zá-
ležitostmi:
— složením slibu se stal novým členem zastupitelstva města za volební stranu KDU-

ČSL Ing. Jiří Pokorný
— schválilo firmu Severočeské komunální služby, s. r. o., se sídlem Smetanova 91,

Jablonec nad Nisou, jako poskytovatele komunálních služeb v Hrádku nad Nisou
v letech 2005 – 2008 a uložilo radě města projednat a uzavřít příslušné smlouvy 

— vzalo na vědomí písemnost nazvanou PETICE občanů Václavic se žádostí o vybu-
dování vodovodu a kanalizace v obci Václavice a uložilo odboru ŽPaV zadat zpra-
cování studie proveditelnosti vybudování vodovodu a kanalizace v obci Václavice 

— vzalo na vědomí petici občanů proti stavbě větrných elektráren určenou hejtma-
novi Libereckého kraje a Krajskému úřadu Libereckého kraje

— schválilo rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2005 do doby schválení roz-
počtu města na rok 2005

— schválilo příspěvek ve výši 400 tis. Kč pro správu a užívání sportoviště ve spor-
tovním areálu Orel U Koupaliště (přetlaková tenisová hala a umělé kluziště) a ulo-
žilo zařadit tuto částku do návrhu rozpočtu na rok 2005. Pověřilo Orel, jednotu
Hrádek nad Nisou, výběrem vstupného do tohoto sportoviště. Vstupné bude pře-
účtováno městu Hrádek nad Nisou.

— schválilo Obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku ve městě Hrádek nad
Nisou přepracovanou na základě upozornění KÚLK s účinností od 1. 2. 2005 a ulo-
žilo Ing. Kumpovi, vedoucímu odboru ŽPaV, zpracovat přílohu č. 2 OZV do 15. 1. 2005
vymezující lokality, ve kterých je zakázáno volné pobíhání psů a jiných chovných
zvířat bez vlivu jejich držitelů

— uložilo projednat návrh Statutu Projektového fondu příspěvkových organizací
města Hrádek nad Nisou finančnímu výboru včetně případného návrhu o přidělení
finančních prostředků z rozpočtu města na rok 2005 a zahrnout do tohoto mate-
riálu připomínky tak, aby mohl být materiál předložen na lednovém jednání zastu-
pitelstva města

— vzalo na vědomí zprávu o systému ocenění za činnost pro město a representaci
města a uložilo místostarostce H. Zimmermannové a vedoucímu správního odboru
P. Grimovi předložit zastupitelstvu města seznam osob doporučených k ocenění
za dlouholetou činnost pro město

— vzalo na vědomí otevřený dopis adresovaný všem zastupitelům města Hrádek nad
Nisou ze dne 8. 11. 2004

— pověřilo předsedy zastupitelských klubů MUDr. Sekvarda R., p. Krejčíka V., p. Schie-
rla A., Ing. Faltuse M., Ing. Pokorného J. jednáním se správcem konkursní podstaty
družstva Nové bydlení o mimosoudním vyrovnání a podáním informace o tomto jed-
nání na zasedání zastupitelstva města dne 24. 1. 2005

— schválilo příspěvek pro TJ Slovan Hrádek nad Nisou ve výši 90 tis. Kč jako podíl
na poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na vnitřní vybavení sporto-
viště z rozpočtu r. 2004.

strana 2

Termíny zasedání zastupitelstva města na první pololetí 2005:
24. 1., 28. 2., 21. 3., 18. 4., 23. 5., 20. 6.

Daň z nemovitosti – připomínáme
K datu 31. ledna běžného roku jsou všichni plátci daně z nemovitosti povinni 

nahlásit finančnímu úřadu změny údajů rozhodujících pro výpočet daně 
(nákup nebo prodej nemovitosti) a případné změny adresy. 

Při všech jednáních uvádějte rodné číslo plátce.
Splatnost daně z nemovitosti je k 31. květnu, finanční úřad rozesílá složenky

na adresu plátců.

Termíny schůzí rady města
leden–červen 2005

55..  11..,,  1122..  11..,,  22..  22..,,  1166..  22..,,  99..  33..,,  2233..  33..,,  66..  44..,,  2277..  44..,,  1111..  55..,,  2255..  55..,,  88..  66..,,  2222..  66..



Tříkrálové koledování 
Oblastní charity Chrastava
Období kolem svátku Tří králů patří již tradičně tříkrálové sbírce. Naše charita pořádala
dvě odlišné sbírkové akce. Jejich průběh, smysl a výsledky Vám nyní předkládáme.

První sbírka probíhala v rámci Tříkrálového koncertu v kostele sv. Vavřince 
v Chrastavě. Benefice proběhla v pátek 7. ledna a byla velmi zdařilá. Kostel byl prak-
ticky plný. Tato akce nespadala do celonárodní tříkrálové sbírky sdružení Česká kato-
lická charita, která je v tomto období též prováděna. Protože byla sbírka prováděna
samostatně, požádali jsme v listopadu 2004 nadaci Divoké husy o zařazení do pro-
gramu Zdvojnásobení výtěžku benefice. Záměr byl nadací dne 9. 12. 2004 schválen.

Výtěžek benefice činil 7 812 Kč, po zdvojnásobení tedy 15 624 Kč. V souladu se
záměrem o využití prostředků budou finance využity ve prospěch dostavby podkroví
hlavní budovy Domova sv. Vavřince. Tuto budovu za pomoci mnoha takových sbírek
společně s Vámi již sedmým rokem opravujeme. K celkovému dokončení zbývá již
zmíněná dostavba a následné využití podkroví a fasáda objektu.

Druhou akcí byla celonárodní tříkrálová sbírka na charitu. Tuto sbírku již tradičně
organizovalo sdružení Česká katolická charita. Sbírka je tedy povolena na území celé
ČR a má jednotná pravidla. Naše chrastavská charita podnikala sbírku jako obvykle
v Chrastavě a Hrádku nad Nisou. Poprvé proběhla v Chotyni. Se třemi králi či mudrci,
které představovali dobrovolníci z řad dětí, chodil po koledě i vedoucí skupinky z řad
dospělých. Ten měl viditelně umístěné pověření Diecézní charity a biskupa z Litomě-
řic ke konání této sbírky.

V Chrastavě se nám podařilo sestavit jednu skupinku. V Hrádku nad Nisou kole-
dovali díky hrádeckým skautům skupinky tři. V Chotyni měli tři králové premiéru, k vi-
dění tam byla jedna skupinka. 

Tato sbírka neznamená zdaleka jen vybrat peníze. Smyslem této sbírky je přede-
vším rozdávat radost, návrat krásného lidového obyčeje, potěšit opuštěné lidi. Tři krá-
lové na veřeje příbytků i obchodů píší ono známé K+M+B 2005, které vychází z la-
tinského Christus mansionem benedicat – Kristus ať požehná tento příbytek.

Zároveň mají navštívení lidé možnost podílet se na charitním díle nejen v ČR, ale 
i ve světě. Podle jednotného klíče budou prostředky rozdělovány takto:

65% se vrátí do míst, kde se prostředky vybraly,
15% použijí diecézní charity (Diecézní charita Litoměřice),
10% jde na humanitární pomoc do zahraničí (dnes jihových. Asie),
5% zůstane na sekretariátu sdružení Česká katolická charita,
5% se využije na režii sbírky.

MMííssttoo  ssbběěrruu ČČáássttkkaa  vv  KKčč
Chrastava 4 288,50
Chotyně 2 871,50
Hrádek nad Nisou 13 319,50
Jitrava 7 186,00
Celkem 27 665,50

Do tříkrálové sbírky je možné přispět též složenkou, která by měla přijít do každé do-
mácnosti v ČR. Klíčem k rozdělení výnosu ze složenek je procento podílu na celkové
sumě vybrané z pokladniček.

Velké poděkování tedy patří vedoucím skupinek, kteří dobrovolně na sebe vzali
zodpovědnost za vedení skupinek s dětmi. Jde o Věru Smolovou, Karla Halbu a hrá-
decké skauty Tomáše Pleštila a Ivu Zwingerovou. Dík patří všem dětem i jejich rodičům
za možnost vytvoření tříkrálových skupinek. 

Tak jako tři vysoce postavení a vzdělaní mudrci, kteří putovali dlouhou cestu, aby
pokorně složili hold prostičkému novorozeněti v chlévě, přeji i Vám mnoho pokoje,
míru, vzájemné úcty a lásky ve Vašich rodinách a příbytcích. 

Matouš Kirschner, ředitel Oblastní charity Chrastava
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Jaký bude Hrádek za deset let?
Pokračování ze strany 1
Celý projekt je naplánován do devíti měsíců, což je poměrně časově náročné. „Většina
lidí, kteří povedou pracovní skupiny, je velice vytížená, a tak jsme zvolili raději 
intenzivní práci v menším počtu termínů, ale třeba po celý den.“

Tak jak budou vznikat dílčí dokumenty, budou zveřejňovány, aby mohli všichni
zájemci vkládat své připomínky. Počítá se s využitím HRÁDECKA, webových stránek
města a rozšířením nástěnkových ploch v přízemí radnice. Jelikož nejvíce se stále
osvědčuje osobní sdělení, budou výsledky práce postupně veřejně prezentovány. 
V závěrečné fázi budou spolupracovat i členové jednotlivých pracovních skupin tak,
aby se mohli vyjádřit k závěrům z jiných odvětví.

Garanti jednotlivých skupin budou proškoleni v umění moderovat, seznámí se 
s tím, co vlastně je rozvojový plán, strategie udržitelného rozvoje, SWOT analýza. 
K dispozici budou mít také potřebné materiály.

Na základě strategického plánu rozvoje, který vznikne za spoluúčasti veřejnosti 
a bude jí podporován, by měly být seřazeny priority do dalších let. Senioři, maminky
s dětmi, podnikatelé a další skupiny obyvatel mají rozdílné potřeby a rozdílné vidění
toho, co podle nich ve městě chybí, nebo co je ve městě naopak již na dobré úrovni.
Od rozvojového plánu se bude odvíjet i tvorba rozpočtu města. „Především ale 
přinese kontinuitu rozvoje. Některé záležitosti jsou opravdu dlouhodobé, například
urbanistika, doprava, průmyslové zóny, energetika a navíc spolu provázané,“ zdůvod-
ňuje smysl jeho vzniku místostarostka města. 

Své strategické rozvojové plány již mají všechna větší města z okolí: Liberec,
Jablonec, Turnov, Žitava. Obdobu má Liberecký kraj, Mikroregion Hrádecko-Chra-
stavsko a vzniká i plán svazku Malý trojúhelník. Vít Štrupl
Pracovní skupiny:

PPrraaccoovvnníí  sskkuuppiinnaa GGaarraanntt
II.. Ekonomická základna v obci – Pokorný – Slabý

podnikání a průmysl
IIII.. Rozvoj, urbanistika – doprava Heřmánek – Krečman
IIIIII.. Životní prostředí a zemědělství – Dlouhý – Zuzka

energetika 
IIVV.. Sociální služby, bezpečnost – Grim – Sekvard – Poláček

zdravotnictví – vzdělání, školství
VV.. Kultura, historické dědictví, Poupová – Timulák

tradice – sport, mládež, volný čas
VVII.. Informace, prezentace – Štrupl – Zimmermannová

vnější vztahy města

Novoroční projev
Pokračování ze strany 1
Lidi, které potkáváme na dětském dnu a při ostatních programech pro děti, lidi, kteří
se celoročně věnují práci s dětmi a mládeží. Lidi, kteří dají k dispozici svůj čas a zna-
losti a hledají v různých komisích a pracovních skupinách řešení, aby se nám všem
žilo v Hrádku lépe. Těm všem patří dík za to, co dělají, protože bez nich by se mnohé
akce a projekty neuskutečnily. 

S jednotlivými aktivitami a projekty města jste seznamováni průběžně v HRÁDECKU,
a tak asi není třeba je zde všechny vyjmenovávat. Přesto bychom rádi zmínili jeden
projekt, který se dotýká nás všech a který by měl ovlivnit rozvoj našeho města do
budoucnosti. V roce 2005 by měl vzniknout plán rozvoje města – tedy dokument,
který se dotkne každého z nás. Byli bychom rádi, aby se na jeho vzniku podílelo co
nejvíce z vás. Aby tento dokument vyjadřoval názory co největšího počtu obyvatel
města, a tak měl naději na to, že neskončí v šuplíku, ale bude naplňován.

Přejeme Vám všem pokojná rána, zajímavé dny a klidné večery v roce 2005.
Martin Půta – starosta 

ThMgr. Hedvika Zimmermannová – místostarosta

Autodoprava Jiří Bistiak 
Hrádek nad Nisou

hledá nové zaměstnance.
Požadavek: řidičský průkaz skupiny C, 

vše ostatní dohodou.

Kontakt na telefonu 482 757 507 
nebo přímo ve firmě ve Vulkanu.
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Pkračování ze strany 1
V období, kdy sestry ve farnosti pobývaly, staraly se o své staré a doprovázely

je i v hodinách smrti, zasely na místě myšlenku, kterou po jejich odchodu zpět do
svého kláštera v Opavě dále ve farnosti rozvinula Česká katolická charita. Semínko
zapustilo kořínky, když správce farnosti P. Tomáš Genrt s farníky a Diecézní chari-
tou ještě v témže roce založili Oblastní charitu Chrastava a v následujícím roce 
9. října 1994 Domov svatého Vavřince – domov pokojného stáří.

První čtyři měsíce života Oblastní charity stál v jejím čele pan Aleš Caletka. Po
jeho odchodu se ujala funkce paní Pavla Zbrojová. Paní Zbrojová nese největší 
podíl na vzniku domova. Se svou rodinou a farníky připravili svépomocí dům pro
14 seniorů. Příprava spočívala v provedení zednických prací pro nově vzniklé pokoje,
zajištění vybavení a financování. V rozjezdu nově vznikajícího projektu velmi pomohla
Liberecká charita pod vedením paní MUDr. Purové,
Okresní úřad Liberec, Město Chrastava, Diecézní
charita i římskokatolická církev.

Charitní rodina se brzo rozrostla do plného
počtu. Obyvatelé domu byli natolik schopní, že
budovu i pozemky spolu s personálem sami
zvelebovali a starali se o ně. Charakter péče byl 
v té době obdobný s městskými pečovatelskými
domy. To znamená, že personál byl v domově pří-
tomen pouze ve všedních dnech na ranní či max.
odpolední službu. Na obyvatele se proto kladl ná-
rok, aby byli schopni se obsloužit, sami provést
osobní hygienu apod. Již na počátku provozu do-
mova bylo však zřejmé, že tento stav nebude
možné udržet nastálo. Cílem projektu nebylo totiž
poskytnout péči seniorům jen po určité období,
ale doprovodit je až do konce jejich pozemské 
pouti stejně tak, jako se umíralo v dřívějších 
dobách mezi svými nejbližšími, stejně tak jako to
uměly řádové sestry před námi. 

V době, kdy je medicína schopná nabídnout
člověku stále lepší a kvalitnější pomoc, zvyšuje se
též jeho průměrný věk. A s tím je spojená zvýšená
potřeba tzv. ošetřovatelského lůžka, tj. lůžka, které
bude schopno umožnit pobyt částečně či plně
bezmocnému obyvateli. Návaznými potřebami je
bezbariérový přístup, možnosti provedení hygieny u ležícího, dostatek personálu pro
nepřetržitý provoz apod. Proto ještě v roce 1996 vznikla studie, která počítala 
s demolicí stávajících hospodářských budov a výstavbou nových, bezbariérových
prostor. Ty měly umožnit péči o vozíčkáře i plně ležící obyvatele.

V letech 1997 až 1998 probíhala jednání o financování a realizaci studie novo-
stavby. Veškeré snahy na mnoha úrovních byly neúspěšné. Protože se obyvatelé
postupem stávali méně mohoucími, bylo nutné stav budovy (bariéry, nevyhovující 
hygienické zařízení...) rychle řešit. Jelikož realizace novostavby byla v té době v nedo-
hlednu a vznikaly první vážné problémy s financováním provozu domova (všichni
vzpomínáme na vládní balíčky), uvažovali jsme o ukončení projektu. Druhou varian-
tou byla rekonstrukce barokní budovy. Tím by nebyla situace vyřešená na stálo, ale
umožnila by záchranu domova a zavedení nepřetržitého provozu, i když ne v zcela
ideálních podmínkách.

Rozhodnutí padlo na záchranu projektu. Po vytvoření projektu rekonstrukce
proběhla jednání o financování. To se podařilo zajistit především díky pomoci
organizace Renovabis z SRN a nemalého finančního daru obyvatel domova,
především manželů Kuchtových. Rekonstrukce započala na podzim 1999, ukončena
byla v březnu 2000. V jejím rámci bylo zvětšení a vybavení koupelen, veškeré 
obklady, odstranění některých bariér, zřízení umyvadel do všech pokojů, nové
ústřední topení, rozvody vody, nová kotelna a čistírna odpadních vod.

Tolik očekávaná stálá přítomnost sester a pečovatelek byla zahájena na jaře 2000
s kapacitou domova 19 lůžek.

V sočasné době je naší snahou dokončit celkově opravy barokní budovy. V uply-
nulých dvou letech se nám podařilo zrekonstruovat střechu se statickými opravami
krovu a podlahy. Nyní máme v úmyslu využít podkrovní prostory pro rozšíření 
kapacity domova a zrealizovat opravu fasády. Financování podkroví i fasády není 
zatím zajištěno.

V oblasti péče o naše obyvatele mohu s radostí konstatovat, že se v poslední
době podstatně zlepšila. Mám na mysli péči zdravotnickou a pečovatelskou, kterou
má na starost vrchní sestra, i péči sociální, kterou vede naše sociální pracovnice.
Ve spolupráci s lékařem a Charitní ošetřovatelskou službou Liberec jsme schopni
přímo v domově realizovat rehabilitaci, aplikovat infuzi, injekční léčbu a provádět
odběry. Sociální otázku již rok spravuje samostatná pracovnice. Péči přiblížila 
standardům kvality sociální péče daným ministerstvem práce a sociálních věcí, 
vytváří nabídku volnočasových aktivit, pomáhá s vyřizováním úředních záležitostí 
klientů atd.

Možnost takové zdravotní i sociální péče není však jednoduché nabídnout. Je 
k tomu potřeba perfektní souhry ošetřujícího personálu v čele s vrchní sestrou,
lékaře, rodiny i samotného seniora. Jde především o chvíle odchodu člověka, kdy

je potřeba rozhodnout o hospitalizaci či poskytnutí
příjemných posledních chvil na svém lůžku a ve
svém pokoji. Zažíváme zde obě varianty a činí nám
upřímnou radost v srdci, můžeme-li s obyvatelem
prožít poslední okamžiky života, někdy za přítom-
nosti rodiny, můžeme-li být u dopsání poslední věty
v knize života člověka, ve které můžeme jen tušit,
co všechno je. Matouš Kirschner

Při příležitosti 10. výročí otevření Domova 
sv. Vavřince se v září loňského roku konaly oslavy.
Staly se příležitostí k setkání příznivců charity,
rodinných příslušníků obyvatel, dárců apod.

Zahájeny byly mší sv. celebrovanou biskupem
litoměřickým ThDr. Josefem Kouklem. Po té byl
vysvěcen nově otevřený park, který bude po vět-
šinu roku volně přístupný veřejnosti. Odpolední
program zahájil prezident Rotary klubu Liberec –
Jablonec nad Nisou pan Stanislav Vohlídal. Více
jak roční jednání charity s klubem o pomoci při
obstarání určitých potřeb pro Domov sv. Vavřince
přineslo srpnu a září své plody. Pan Vohlídal
nejprve Rotary klub představil. Poté symbolicky 
za přítomnosti veřejnosti předal domovu výsledek
spolupráce. Šlo o dodání šesti elektricky polo-
hovatelných postelí pro bezmocné, kutr na mletí

stravy pro 5–7 porcí, antidekubitní matraci, 4 termoporty a dvě nerezové várnice,
průmyslové pračky a myčky na nádobí. Na paměť této velké události a nádherného
činu vysadili čeští i němečtí hosté Rotary klubu na připraveném místě v parku 
strom – jilm.

Následoval další bohatý program. Podobně jako na činnosti charity, budování
parku i na pořádání oslav se podílela řada dobrovolníků a firem, bez kterých by
podobné projekty nefungovaly. Jim všem patří poděkování.

Oblastní charita Chrastava
10. výročí založení Domova sv. Vavřince

VVýstýst aavva fa foottogrografií Nejen horafií Nejen hor y světy svět aa
Zveme vás na výstavu fotografií Ing. Zdeňka Skořepy 

s názvem Nejen hory světa

Fotografie budou umístěny v 1. patře městského úřadu a výstava bude 
zahájena vernisáží v pátek 14. února v 16 hodin.

Autor na výstavě představí fotografie z cest po celém světě. 
„V každé zemi mne zajímají největší či nejvýznamnější kopce,“ 

říká Ing. Skořepa k tématu, které tvoří dvě třetiny jeho fotografií.
Autor fotografií v minulosti vedl řadu přednášek s promítáním diapozitivů

z cest po Americe, Africe, Austrálii i Asii. Publikoval hodně v časopisech 
a je autorem knihy Přehrada v klínu hor, která se věnuje přehradám 

v Jizerských horách a především té jablonecké. 
Spolupracuje rovněž na reportážích pro pořady ČT 1 (Objektiv) i Novu.
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V průběhu let 2003 a 2004 vznikl v areálu jednoty Orel u bývalého koupaliště 
komplex několika sportovišť, která jsou k dispozici široké veřejnosti. Majiteli sportovišť
jsou hrádecká jednota Orel a město Hrádek nad Nisou. Vztah mezi oběma subjekty
by měla vyřešit smlouva, kterou zastupitelstvo města projednávalo v prosinci. K jejímu
schválení ale nedošlo. Následně se zastupitelé města sešli k této otázce ještě jednou
na semináři a do lednového zasedání by měl být připraven na základě diskuse zastu-
pitelů nový text smlouvy. Na jejím vzniku se podílí externí právník. 

Jak už bylo výše uvedeno, sportoviště patří dvěma subjektům. Vznikala postupně
ve třech etapách. První dvě etapy se věnovaly výstavbě vlastního areálu: na pozemku
jednoty Orel vzniklo pět tenisových kurtů, minigolfové hřiště, ubytovna pro 20 osob 
a Orlovna. V Orlovně se nachází v přízemí recepce, šatny, toalety a technická 
místnost. V patře je kuchyňka, kancelář, počítačová učebna s pěti počítači a toalety.
Vybudovány byly také přípojky médií. Jako součást první etapy vznikly ještě dva kurty
na beachvolejbal v severní části areálu Kristýna. Objekty jednoty Orel jsou v sou-
časnosti zkolaudovány, rozjíždí se provoz. Všechna sportoviště jednoty Orel v Hrádku
byla vybudována bez finanční spoluúčasti města z dotace, kterou poskytlo ústředí Orla.

V další etapě výstavby pronajala hrádecká jednota Orel městu Hrádek nad Nisou
některé pozemky. Město totiž získalo v loňském roce účelovou dotaci na pořízení
přetlakové tenisové haly kryjící všech pět kurtů a výstavbu umělého kluziště. Podmín-
kou ale bylo vlastnictví nebo dlouhodobý pronájem ploch, kde budou sportoviště
umístěna. Jednota Orel proto pronajala městu plochy za symbolickou částku 1 Kč/1 m2

a následně bylo za peníze z dotace městem postaveno kluziště (na jehož místě je 
v teplejších měsících plocha s umělým povrchem) a přetlaková hala. 

V poslední fázi na sklonku loňského roku vznikla ještě konstrukce nad umělým
kluzištěm, která by jej po dokončení měla krýt před zasněžením a před přímými
slunečními paprsky. Tento projekt podpořilo opět ústředí Orla a poskytlo dotaci (bez
spoluúčasti města).

„Zastřešení již bylo prakticky dokončeno, zbývala jeho kolaudace. Před vánočními
svátky dělníci odjeli domů. Silný vítr, který v Hrádku foukal 25. prosince, způsobil, že
se jedna z rohových patek konstrukce vytrhla (patrně díky špatně zhotovenému
betonovému základu),“ popsala situaci ze svátečního dopoledne starostka jednoty
Orel v Hrádku ThMgr. Hedvika Zimmermannová. Částečně uvolněná krycí fólie se za-
čala postupně odtrhávat od konstrukce, až se uvolnila z celé jedné poloviny. Občané
na to brzy ráno upozornili městkou policii. Snaha fólii zabezpečit však byla v silném
větru marná. V průběhu dopoledne dorazil zástupce firmy, která zastřešení stavěla, 
a po zklidnění větru byla fólie hrádeckými hasiči z konstrukce stažena. V současnosti
se chystá oprava zastřešení, aby kluziště mohlo být co nejdříve k dispozici. Techno-
logie, která jej bude chladit, umožňuje využití, pokud venkovní teploty nepřesáhnou
15°C. 

Zastupitelstvo města schválilo, že do konce roku bude hradit náklady spojené 
s provozem kluziště a přetlakové haly město. Jednota Orel je pověřena k vybírání
vstupného v areálu a zajišťuje správu sportoviště. Na základě smlouvy, která bude ře-
šit vztah mezi Orlem a městem a která by měla být schválena v lednu, by město mělo
přispívat částkou 400 tis. Kč ročně na provoz sportovišť a jednota Orel by se měla stát
správcem městských sportovišť (tedy haly a kluziště). Město bude mít samozřejmě
podle smlouvy možnost kontroly na využití dotace. Přibližně stejnou částku dostává
ročně TJ Slovan, Sokol Václavice má roční příspěvek asi 50 tis. Kč. 
Jednota Orel v Hrádku
Hrádecká jednota byla založena v dubnu roku 2003. Organizačně je začleněna pod
župu sv. Zdislavy se sídlem v Lomnici nad Popelkou a stejně jako všechny ostatní
jednoty spadá pod ústředí Orla, které sídlí v Brně. Právně má statut občanského
sdružení, které se řídí stanovami společnými pro všechny složky od jednot přes župy
až po ústředí. Orel je křesťanská zájmová, především sportovní organizace, členem
se může stát každý, kdo souhlasí s cíli Orla a jeho stanovami. Sdružuje členy všech
věkových kategorií od dětí po důchodce. Není zaměřená na sport vrcholový, i když jej
nevylučuje. 

Hrádecká jednota má v současné době 52 členů, z toho je 28 dospělých a 24 dětí.
Je zaměřena především na tenis, florbal, volejbal, minigolf a horská kola. Členové
hrádecké jednoty se od roku 2003 zúčastnili několika soutěží v beachvolejbale,
závodů horských kol a turnaje v tenise. Sami pořádali v rámci Oslav Trojmezí závod hor-
ských kol na Kristýně, turnaj v minigolfu a v tenise. Na podzim pak pořádala hrádecká
jednota celostátní tenisový turnaj Orla s nominací na mezinárodní reprezentaci Orla. Na
konec ledna je připraven kroužek, ve kterém se děti ve věku 5–10 let budou moci
seznámit s dějepravou, základy práce na počítači a věnovat se hrám a sportu. Orlovna
či minigolf již několikrát posloužily rodičům s dětmi k vzájemnému setkávání. Areál je
přístupný široké veřejnosti – vedle škol a Tenisového centra Euroregionu Nisa jej 
využívají nejen obyvatelé Hrádku, ale i širokého okolí. Vít Štrupl
Jaký máte názor na provozování a správu sportovišť u koupaliště?
Daniela Bartošová, radní a zastupitelka HPZ
Myslíme si, že když se přispívá na provoz Slovanu, na provoz sokolovny, tak by bylo
správné, aby se adekvátně přispělo také na rozběh sportovišť v areálu jednoty Orel.
O další sumu se musí postarat jednota Orel. Důvodem je i to, že kluziště i hala jsou
veřejně přístupné všem zájemcům. Pokud bude podepsán návrh smlouvy, bude mít
město kontrolu i nad vyúčtováním vybrané částky a provozních nákladů. Za nešťastné
považuji, kdyby areály mělo provozovat město. To by znamenalo další náklady na
správce a také úhradu úplně celých provozních nákladů.

Josef Růžička, zastupitel ČSSD
Nikdy v předchozích letech se do Hrádku nedostalo tolik peněz na vybudování
sportovišť pro děti i dospělé jako v posledních dvou letech. Byly to naprosto legální
způsoby získání prostředků. Je nutné si uvědomit, že kdyby je nezískal Hrádek,
sportoviště by za tyto peníze byla postavena v jiných městech a také, že tyto peníze
nešly použít na nic jiného. Proto si vážím všech lidí, kteří se o výstavbu sportovišť
zasloužili, ať už jsou to sportovci bývalí, nebo současní či lidé, kteří nikdy příliš
nesportovali.

Jak doladit kritizovanou smlouvu mezi městem a jednotou Orel, je podle mě pouze
technická záležitost, o které mohou rozhodnout nejen zastupitelé, ale všichni
Hrádečáci, kterým záleží na dětech a jejich volnočasovém vyžití.

Kdo je vlastníkem sportovišť
u bývalého koupaliště
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Hrádek nad Nisou patří k nejstarším a historicky nejzajímavějším městům Liberecka.
Z urbanistického hlediska lze vysoce hodnotit dochovanou původní strukturu zástavby
kolem ohrazeného kostela sv. Bartoloměje a pravděpodobně původní středověkou
tvrzí v místech dnešního Azylu. Jádro města se dále utvářelo kolem Horního náměstí.
Až v novověku vzniklo současné dolní centrum. 

Lze jen vítat, že město bylo
vyhlášeno městskou památ-
kovou zónou . Mnoho lidí asi
bude přesvědčeno, že vše
nyní bude jednodušší, že s po-
mocí peněz z nejrůznějších
fondů na opravy památek již
nic nestojí v cestě město opra-
vit do původní krásy. Pravdě-
podobně nastane, vlastně již
asi nastalo, bolestné hledání
toho, co to vlastně  je ta pů-
vodní krása. Jde totiž o hle-
dání tak marné, jako bylo po-
šetilé hledání elixíru mládí
středověkými alchymisty. 

Dovoluji si připomenout vý-
znamného památkáře, profe-
sora Maxe Dvořáka. Se svými
myšlenkami předběhl dobu 
o téměř století, uznáván je
dodnes víc za hranicemi své
vlasti než u nás. Dvořák for-
muloval a – bohužel v Ra-
kousku, a ne u nás – uvedl do
praxe myšlenku ceny stáří
památek a konzervace pamá-
tek. Takto formulovaná pa-
mátková koncepce je dnes
přijímána v celosvětovém mě-
řítku a postupně opět proniká
i k nám. Krásu památek viděl
zejména ve vrstevnatosti je-
jich postupně vzniklé struk-
tury, v užití ušlechtilých mate-

riálů zpracovaných s neobyčejným řemeslným umem a ve viditelném odrazu doby.
Odmítal radikální nákladné obnovování památek novodobými metodami, které ne-
zřídka vede ke zničení nebo nevratnému poškozování podstaty památek. 

Krásu domu tak od té doby vnímáme nejen jejím architektonickým a urbanistic-
kým výrazem, ale také kvalitou a zejména původností provedení kamenných prvků
portálů, okenních ostění i dalších konstrukčních či dekorativních prvků. Dnes je
nemožné něco podobného znovu vyrábět. Původní lomy na jemné pískovce jsou

uzavřeny a také již není nikdo, kdo by něco podobného dělal. Staré kamenné prvky
jsou proto dnes již pouze restaurovány a konzervovány, nové věci se již téměř 
nesekají.  Stejně tak je tomu s dřevěnými prvky domů, jako jsou tesané krovy, dřevěná
okna a ostatní výplně. V naší oblasti se navíc vyskytuje jeden z typů podstávkového
domu jedinečný pro celou Evropu. V jednom jediném domě se tak můžeme setkat 
s technikami roubení typického pro sever a východ kontinentu, hrázdění typického
pro západ Evropy a se zděnou částí, která svou podstatou vychází z evropského jihu.
Nesmírně cenné mohou být i před celými staletími vzniklé fasády, předmětem ochrany
jsou i keramické části staveb, jako jsou střešní tašky, dlažby, kachle či cihly. Důvodem
ochrany původní hmotné substance staveb je jednak estetická hodnota ručně for-

movaných výrobků, ale také prostý fakt, že současné stavební materiály, hmoty a tech-
nologie nemohou vydržet celá staletí, jako je to naprosto běžné u velké části histo-
rických domů. Proto je pro zachování památky důležité zachování maximální možné
původní hmoty a struktury, která nás může na rozdíl od novodobých materiálů přežít.
To vyžaduje vysoce odborný přístup techniků a kvalifikovaných řemeslníků. Šetrná
konzervace a rekonstrukce je výhodná i pro investory, neboť je zpravidla výrazně lev-

nější než plošně provedená obnova. Není to však výhodné pro dodavatele a projek-
tanty stavebních prací. Pro ty je výhodnější maximalizovat objemy prací a provádět je
s co nejméně kvalifikovanými silami, aby co nejvíce maximalizovali svůj zisk. 

Nedomnívám se však, že by za neutěšený stav památek mohla nějaká stavební
firma nebo nekompetentní odborník. Příčiny současného stavu domů jsou rovněž 
výrazně mimo odbornou, technologickou nebo finanční rovinu. Profesor Dvořák to
kdysi formuloval tak, že užitek z domu patří vlastníkům, krása všem. Naše domy jsou
tedy krásné tak, a pouze tak, jaké je mít chceme, jak jsme schopni krásu vnímat, nebo
do jaké míry je nám to jedno. Ty podle mého soudu krásné výjimky jsou na několika
dalších fotografiích. Jan Sedlák

Hrádek nad Nisou a jeho památky

Dům na Uhelné sice nepatří mezi kompletní podstávkové domy, ale měl štěstí na majitele,
který jej vysoce fundovaně opravuje. Množstvím dochovaných autentických prvků 

a kvalitou prvků nových je dům unikátní. 

Detail hrázděné stavby (Uhelná). Vyjímka potvrzující
pravidlo. Nové okno nemusí být ani ošklivé, 

ani drahé a ani z umělé hmoty. 
Tepelně izolační vlastnosti okna jsou ve srovnání 
s podobnými továrními výrobky zcela srovnatelné, 

navíc kolem takovéhoto okna nebudou tepelné mosty 
a v bytě se tak nebude vytvářet ložisko karcinogenních

plísní. Kolem okna detail restaurovaného hrázdění, 
pod oknem výklenek se soškou Ježíše Krista. 

Podstávkový dům, spodní část téměř komplexně roubená, horní hrázděné patro nasazeno 
na podstávce. Jeden z nejzachovalejších hrádeckých podstávkových domů.

Příklad opraveného domu s dochováním architektonických prvků, 
pohledové cihelné zdivo arkýře oživuje celek a činí jej krásným.
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Původní větrný mlýn a zbořeniště poskytly prostor pro v podstatě novodobou výstavbu.
Výsledek je ale mimořádně působivý.

Jemně zdobený profilovaný portál z lužického pískovce s datací 1796

Kácet, či nekácet?
Všechny dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., 
O ochraně přírody a krajiny před poškozováním a ničením.

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení příslušného obecního úřadu.
Povolení ke kácení dřevin lze vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení

funkčního a estetického významu dřeviny. Důvodem k povolení kácení není rozhodně
zastínění objektu ani to, že ze stromu padá listí a zanáší okapy.

Zákon chrání dřeviny nejen před pokácením, ale i před poškozením. Takzvaný
„ořez“ koruny stromu nelze zákonem či vyhláškou povolit. Tyto zásahy by však měly
být vždy pečlivě zváženy a minimalizovány. Je-li takový zásah shledán orgánem
ochrany přírody (Česká inspekce životního prostředí) jako poškození stromu, může
být tomu, kdo se přestupku dopustil, uložena pokuta až do výše 10 000 Kč. Proto je
lépe zamýšlený zásah konzultovat s odborníkem. 

Bez povolení může občan (fyzická osoba) pokácet strom, který má ve výšce 130 cm
nad zemí obvod kmene menší než 80 cm, nebo vyklučit křoviny v souvislém porostu
do 40 m2.

Toto neplatí pro právnické osoby – ty musí žádat o povolení pokácení dřeviny
jakékoli velikosti. 

Povolení není dále třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, tj. za účelem 
obnovy porostů, nebo při jejich výchovné probírce a při výkonu oprávnění podle
zvláštních předpisů (silniční zákon, vodní zákon, zákon o drahách atd.). Kácení z těchto
důvodů musí být oznámeno nejméně 15 dnů předem s tím, že toto oznámení musí mít
stejné náležitosti jako žádost o povolení kácení: tj.
— jméno a adresa žadatele, č. pozemku, kat. území, počet a druh stromů navržených

k pokácení, obvod jejich kmene ve výšce 130 cm nad zemí, zdůvodnění žádosti.
— k žádosti se dále přikládá: doklad o vlastnictví pozemku, popř. nájemní smlouva 

s vyjádřením vlastníka, situační nákres.
Příslušný formulář obdržíte v podatelně městského úřadu či na odboru životního

prostředí a výstavby.

Myslivecké sdružení Soják Hrádek nad Nisou
Vás srdečně zve na

Tradiční myslivecký ples
do DK Beseda Hrádek nad Nisou – Camelot

26. února 2005 od 20 hodin
Vstupenky v předprodeji 

v Turistickém informačním centru.

Příprava rozpočtu na rok 2005
V současné době probíhá zpracování podkladů pro rozpočet města na rok 2005. Je
předpoklad, že návrh rozpočtu bude předložen ke schválení na jednání zastupitelstva
města 24. ledna 2005. Návrh byl projednán finančním výborem a radou města.

V roce 2005 bude kromě běžných příjmů město čerpat úvěr ve výši 2,9 mil. Kč –
jedná se o část úvěru z roku 2004, jejíž čerpání bylo převedeno do roku 2005. Úvěr
bude použit na realizaci investičních akcí zahrnutých do rozpočtu roku 2005 – zajiš-
tění vody pro Dolní Suchou a Sedlo, vybudování nového záchytného parkoviště u Pavka
a další akce.

Návrh rozpočtu zahrnuje ve výdajové části úhradu vratky dotace za 21 bytových
jednotek 2. etapy výstavby Starý dvůr ve výši 4,7 mil. Kč. Jak jsme vás informovali,
uhradilo již město částku 2 mil. Kč v roce 2004 na vrácení této dotace, zbývající část
je zahrnuta do rozpočtu města na rok 2005.

Finančním úřadem Liberec byla schválena žádost o posečkání splácení vratky 
dotace a penále a bylo schváleno vrácení dotace ve výši 4,7 mil. Kč ve 4 splátkách.
Žádost o prominutí zbývající dotace a penále, kterou podalo město na Finanční úřad
v Liberci, byla postoupena k vyřízení Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem, které
zatím nedalo vyjádření. 

Vyhlášení konkurzu na firmu SHS, a. s., značně zkomplikovalo finanční situaci
města v roce 2004 a bude zasahovat i do rozpočtu města na rok 2005 v souvislosti
s družstvem Nové bydlení. Stále probíhají jednání se správcem konkurzní podstaty,
odbornými poradci a právníky, aby bylo možno dokončit rozestavěné bytové jednotky.
Řešením situace se průběžně zabývá rada města, zastupitelstvo a finanční výbor. 

Po schválení rozpočtu města na rok 2005 vás budeme podrobněji informovat o slo-
žení příjmové a výdajové části a o závěrečném účtu hospodaření města za rok 2004.

Přejeme Vám šťastné vykročení do nového roku, hodně zdraví a úspěchů v osob-
ním životě i hodně pracovních úspěchů. Miloslava Hauptigová

vedoucí finančního odboru
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NarubNarubyy
Kvalita především
Se zajímavou vlastní iniciativou, jak získat alespoň část prostředků na podporu nových
sportovišť u koupaliště, přišla jednota Orel. Potřebné finance by mělo přinést provo-
zování benzinové pumpy. Jako pilotní pro tento projekt byla zvolena čerpací stanice

nedaleko za našimi hrani-
cemi. Při velké koncentraci
benzinek v okolí hranic se
Orel rozhodl konkurovat
především položením dů-
razu na kvalitu poskytova-
ných služeb. 
Slzy dojetí
Jednou fotografií se ještě
vrátíme ke květnovým osla-
vám rozšíření Evropské
unie. Několik hodin po půl-
nočním ohňostroji se na
Trojmezí setkali předse-
dové vlád ČR, SRN a Polska

doprovázení komisařem pro rozšíření EU Günterem Verheugenem a dalšími význač-
nými osobnostmi. Právě G. Verheugen jen těžko potlačoval dojetí nad dobře odvede-
nou prací a doslova zamáčkl nejednu slzu (zcela vpravo na okraji snímku), pozorován
spolkovým kancléřem Gerhardem Schröderem. Jak je patrné, historická chvíle ne-
nechala chladným ani tehdejšího premiéra ČR Vladimíra Špidlu, který byl jinak mist-
rem ve skrývání emocí. Neutrální výraz Leszka Millera lze zdůvodnit snad jedině tím,
že následující den podal demisi a rozšířenou Evropskou unii sI vychutnává jako její
běžný, neutrální obyvatel.

Stromům se daří
Projektem roku 2004 bylo oživení městského parku. Realizace vyvrcholila 28. října,
kdy byly v parku vysazeny tři desítky stromů, pořízených ze sponzorských darů.
Pozvání při takových slavnostních příležitostech vždy přijímají představitelé zbývají-
cích měst ze svazku Mały Trójkąt. Ostatně o tom, že společně se starostou Hrádku
nad Nisou Martinem Půtou vysadili lípy a habry darované městy Malého trojúhelníka,
jsme již psali. Na snímku právě soustředěně absolvují školení o zacházení se zcela
novými lopatami, postupně překládané do všech třech úředních jazyků svazku Klei-
nes Dreieck. Jak se práce podařila, uvidíme zanedlouho, až jaro otevře na stromcích
nové lístky.

Cesta za hvězdou
Adventní cyklus Cesta za hvězdou, který začal zdobením vánočního stromu na 
náměstí a zpěvem koled v podání dětí ze ZŠ Lidická, ZŠ Donín a ZvŠ, pokračoval
druhou adventní neděli v Chrámu Pokoje hvězdou pro Mikuláše a o týden později
vernisáží výstavy vánočních stromků. 

Třetí výstava se po roce vrátila do Chrámu pokoje. V kostele bylo k vidění 11 origi-
nálně nazdobených stromků, u kterých bylo velmi těžké rozhodnout, který je ten nej-
hezčí. Proto se také ocenění dočkají všichni, kteří strom na výstavu připravili. Stromky
zdobily všechny školky i školy (některé ve více exemplářích) a také DDM Drak, senioři
a lékárna Alfa. Velikostí rozhodně dominoval strom ZvŠ Loučná, jejíž žáci využili právě
zahájené výstavby hřiště u své školy, jeden z pokácených stromů ozdobili a vlastno-
ručně dopravili do kostela. Protože návštěvníci výstavy, kterých přišlo 290, měli mož-
nost hlasovat, je možné vyhodnotit divácky nejúspěšnější stromek. Před stromkem 
1. stupně ZŠ T. G. M. (154 hlasů), a stromkem ZŠ Donín (161 hlasů) zvítězil stromek
ZvŠ Loučná s 202 hlasy. Vernisáž zahájily sbory Cantemus a Gaudea.

Poslední neděle před Štědrým dnem patří Jesličkové slavnosti v kostele 
sv. Bartoloměje. Zpěvem se na ní podíleli členové sboru sv. Bartoloměje a žáci 
ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Lidická pod vedením svých učitelek Marie Plášilové a Jany
Večerníkové. 

Adventní akce se pomalu stávají ve městě tradicí. Kapacita Chrámu Pokoje pře-
stává stačit, Jesličková slavnost také dokáže zaplnit lavice kostela sv. Bartoloměje. 
I přesto, že letos si příchozí nemohli domů odnést světlo betlémské, protože bylo do
republiky dopraveno až o několik dní později.

Mrazík 2005
Ahoj člověče,

je Ti líto trávit dlouhé zimní večery u televize, nemáš do čeho píchnout, ve skříni Ti
leží pohory a křičí: „vem nás ven!," ale nevíš jak, protože se Ti nechce samotnému?

Takže, 4. února odpoledne zvedni zadek, obuj pohory, zabal si věci do zimy a možná
i mrazu, do termosky udělej horký čaj (nebo co uznáš za vhodné) a přijď si s námi
zahrát Mrazíka 2005. Protože je to první ročník a doufáme že ne poslední, měj
pochopení pro mnohé dostatky i nedostatky. 

— O co jde: Mrazík je obdobou nočního výsadku, ale je určen pro dvojice (trojice) do-
spělých. Jejich úkolem bude vrátit se podle mapy na základnu z místa výsadku,
cestou vyhledat indicie schované na kontrolách a z nich uhodnout tajenku. Jde 
o soutěž: kdo dřív přijde s tajenkou…

— Svou účast ve hře potvrď SMS na tel. č. 608 418 613, ve tvaru: MRAZÍK jméno,
věk, výška (např. MRAZÍK Jerry Houba, 99, 150) do 25. ledna 2005!

— Startujeme 4. února ve 20 hodin
— Startovné 50 Kč se vybírá při prezentaci, zahrnuje večeři (snídani?) a cenu pro

vítěze. POZOR – v případě malé obleženosti (méně než 30 lidí) se navyšuje
startovné. V opačném případě se zvyšuje cena za 1. místo a vylepšuje večeře (proto
sežeňte co nejvíce sněhuláků).

— V den konání se dostav nejméně 30 min. před startem před vchod Orlovny na
bývalém koupališti, kde bude objasněn postup hry.

Instrukce, které jsou důležité pro zdar celé hry, najdete na www.hradek.cz.
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V loňském roce byla provedena změna dopravního značení na křižovatce ulic 
Žitavská a Nádražní u Národního domu. I přesto, že zde bylo umístěno dopravní
značení upozorňující na změnu přednosti v jízdě, se zde již stalo několik dopravních
nehod. Z tohoto důvodu bude v brzké době (podle klimatických podmínek) provedeno
na této křižovatce ještě několik úprav. 

Na Žitavské ulici ve směru z města bude posunuta dopravní značka Stůj, dej
přednost v jízdě směrem k obrubníku chodníku. V opačném směru od hraničního
přechodu bude opatření hned několik. Právě v tomto směru se totiž nejčastěji stává,
že si řidiči změny přednosti v jízdě nevšimnou. Svislá značka Stůj, dej přednost v jízdě
bude umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, takže bude daleko
výraznější. Navíc bude provedena před hranicí křižovatky i na asfaltový povrch 
vozovky. Sto metrů před křižovatkou přibude dopravní značka upozorňující na
„stopku“. Tato opatření posílí ještě realizace takzvané optické psychologické brzdy.
Toto vodorovné značení bude sestávat z 10 příčných pruhů provedených na vozovku
ve zkracujících se vzdálenostech. Ani tato opatření nemohou patrně zabránit tomu,
aby si nepozorní řidiči nevšimli změny přednosti v jízdě. Každopádně se ale zvýší
pravděpodobnost, že značení nepřehlédnou.

Tato úprava dopravního značení na křižovatce u Národního domu bude stát přes
33 tisíc Kč a bude ji provádět firma SaM Varnsdorf. Loňské změny na křižovatce si 
vyžádaly částku bezmála 147 tisíc Kč. Prováděla je firma Strabag. Kromě nového
svislého a vodorovného dopravního značení a instalovaného zrcadla byly v této ceně
započteny i úpravy chodníku a části parkoviště před městským bytovým domem,
montáž zábradlí a úpravy svítidel na křižovatce. Pro obě etapy byly firmy provádějící 
realizaci vybírány z více nabídek. Vít Štrupl

Náklady na úpravu křižovatky Žitavská x Nádražní: odbor ŽPaV oslovil 3 firmy, 
z nichž nakonec vybral nejnižší nabídku na provedení fa STRABAG, a. s., za cenu 
146 932 Kč včetně DPH ve výši 19 %, tedy 23 460 Kč. Budu-li popisovat jen položky
nad 3 000 Kč, tak bylo provedeno: odstranění krytu chodníku, kryt z bet. dlaždic,

kryt z bet. dlaždic pro nevidomé, dopravní značky, dopravní zrcadlo, zábradlí, vodo-
rovné dopravní značení, přezbrojení svítidel, tedy nejen pár značek, dále bylo nutné
zpracovat na akci projektovou dokumentaci autorizovaným inženýrem a kompletní
inženýrskou činnost zahrnující Policii ČR a Magistrát města Liberce, odbor dopravy.
Počátkem roku 2005 se dočkáme vzhledem ke stávajícím zkušenostem s provozem
křižovatky s doplněním bezpečnostních prvků spočívajících v instalování reflexních
podkladů pod značku STOP (P6) u domu s pečovatelskou službou, předzvěstí 
P4 100 m od křižovatky ze směru od Žitavy a v jarních měsících, až počasí dovolí, 
s barevným symbolem STOP (značka P6) a optickou psychologickou brzdou V18 
z téhož směru na vozovce (způsob technologie provedení neumožňuje realizaci 
v podzimních a zimních měsících) za celkovou cenu 33 275 Kč, taktéž k této části
byla nutná samostatná dokumentace a IČ činnost. Tato anketa nedává prostor pro
více informací, a proto po dohodě s panem Štruplem se k této věci vrátíme ještě 
v HRÁDECKU. Na konec bych zde chtěl vyzvednout úsilí lidí, kteří jsou hnacím 
motorem těchto změn a bez kterých bychom možná ještě dlouho přešlapovali na
místě, tápali a váhali, především panu Ing. Kamilu Krečmanovi za vyčerpávající práci
v dopravní komisi města a Petru Dlouhému za houževnaté prosazování (i křižovatka
v Doníně u školky se dočkala obdobných bezpečnostních prvků). S přáním k pěk-
nému prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2005. 

Ing. Kumpa Petr, odbor ŽP a výstavby
Konečně se trochu situace mění k lepšímu. Jen ty náklady nejsou k pochopení.

150 tis. za křižovatku na Žitavské u hospody za 1zrcadlo (nebo 2?) a několik značek
je nekřestanská cena, je to jistě jenom desetina, kterou nám vnucovali zeshora, ale
je to stejně mnoho. Bylo by dobré do diskuse i k ostatním věcem, které se do budoucna
objeví v anketě, znát také náklady. Může radnice v konkrétním případě křižovatky po-
dat rozklad nákladů? Jinak věřím, že i ostatní změny na 2 křižovatkách – pod závo-
rami a u mostu – (změna přednosti) v roce 2005 budou dokončeny. I tady bych se
přimlouval za zveřejnění nákladů. Trkola

Úpravy křižovatky na Žitavské

SSSSMMMMSSSS    iiiinnnnffffoooo kkkkaaaannnnáááá llll     
Jak službu získat?
Služba je poskytována zdarma. Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního
telefonu, na který chcete zprávy zasílat, a registrace je hotova. Stejným způsobem
můžete službu kdykoliv zrušit.
Přihlášení 
Odeslat textovou zprávu ve znění: IK HRADEKNN REGISTRUJ (nebo zkráceně 

IK HRADEKNN REG) na telefonní číslo 605 733 680.
Odhlášení
Odeslat textovou zprávu ve znění: IK HRADEKNN ODREGISTRUJ (nebo zkráceně 
IK HRADEKNN ODREG) na telefonní číslo 605 733 680.
Pozor! Je potřeba dodržet formát zasílané zprávy včetně mezer. 
Velikost písmen nehraje roli.

městské zprávy zdarma
na váš mobil

Vánoční koncert
Boží hod vánoční si letos zpestřilo návštěvou Vánočního koncertu v kostele sv. Bar-
toloměje přes 300 posluchačů. O slavnostní atmosféru ve zcela zaplněném kostele
se postaraly Chrámové sbory kostela sv. Bartoloměje z Hrádku a od sv. Antonína 
z Liberce spolu s mezinárodním orchestrem a sólisty v čele s Luďkem Velem. 
Posluchači odcházeli spokojeni – myslím, že letošní provedení bylo jedno z nejzda-
řilejších a ještě dlouho do svátečního večera znělo v uších.

Zápis dětí do 1. třídy

pro školní rok 2005–2006 

do ZŠ Donín, ZŠ T. G. Masaryka (u pošty)

a ZŠ Lidická (u nádraží) proběhne společně

v pátek 28. ledna 2005 

od 14 do 17 hodin na ZŠ Donín.

Každá škola bude otevírat jednu první třídu,

na ZŠ Lidická bude třída česko-německá.

K zápisu prosím přineste:

rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů

Poplatky za inzerci v měsíčníku

HRÁDECKO
formát cena

6 x 2,5 cm 100 Kč
6 x 5 cm 300 Kč
A6 (čtvrtstránkový 500 Kč
A5 (půlstránkový) 1 000 Kč
formát A4 (celostránkový) 2 000 Kč
reklamní reportáž cena dohodou
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V souvislosti se snahou co nejvíce propojit autobusovou a vlakovou osobní dopravu
se v Hrádku uvažuje o přesunutí stávajícího autobusového nádraží k nádraží ČD.
Protože nápad, jehož realizace by pomohla především cestujícím, je podporován 
i zástupci ČD, ČSAD a odborem dopravy Libereckého kraje, začal Hrádek připravovat
projekt pro územní rozhodnutí. Vytvořením projektu pověřil Ing. arch. Miloslava
Heřmánka. Na financování projektu pro územní rozhodnutí se podílí mikroregion
Hrádecko-Chrastavsko. Prostředky na vlastní realizaci přemístění autobusového
nádraží se město bude snažit získat z evropských fondů.

V tomto čísle přinášíme obrazovou podobu návrhu terminálu veřejné dopravy ztvár-
něnou Ing. arch. M. Heřmánkem. Varianty dispozic stanovišť autobusů a rozmístění ná-
stupních ostrůvků vycházejí z toho, že prostory u vlakového nádraží jsou poměrně stís-
něné. Zvažovány byly i různé varianty architektonického ztvárnění zastřešení a čekárny.

„Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím projekt byl požadavek ČSAD Liberec
otáčet autobusy do zpátečního směru přímo na této ploše. Vzhledem k nejmenšímu
obvodovému průměru otáčení autobusů, který je 23 m, je tento požadavek splnitelný
pouze po odstranění části skladového objektu ČD. Zůstává však problém krátkých
nástupišť, jež nezaručují, že autobus najede k nástupní hraně rovnoběžně. Při příjezdu
k nástupnímu ostrůvku se pohybuje takřka po kruhové dráze, která již tvoří prvou část
jeho otočky. U linek, které pokračují dále ve směru, kterým na nádraží přijely, tato
komplikace nevzniká. Celkem se podařilo v souladu s požadavkem ČSAD na plochu
umístit dvě odjezdová stání a podél objektu celnice jedno stání příjezdové a jedno až
dvě odstavná. Příjezdové a odstavná stání jsou řazena jediným možným způsobem,
a to za sebou, oddělena od ulice Nádražní zábradlím. Toto řazení neumožňuje ovšem 
vyjíždění autobusů stojících za sebou, a tak zůstává ke zvážení, zda není účelnější 
vyjmout z návrhu oddělující zábradlí a oddělit celý odstavný pruh podél celnice pouze
vodorovným dopravním značením,“ popisuje návrhy Ing. arch. Heřmánek

Pokud by k přesunu nádraží skutečně došlo, musela by se zároveň přijmout i vhodná
dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti cestujících. Je možné, že právě zde by vznikl
první světelný semafor pro chodce v Hrádku, případně by byla použita světelně
zvýrazněná dopravní značka snižující rychlost projíždějících vozidel. Je na zvážení,
která z obou alternativ je vhodnější. Z ekonomického hlediska je nákladnější přechod
pro chodce se světelnou signalizací. V každém případě bude potřeba pro provoz
pěších zřídit nový přechod, vybavený prvky pro orientaci nevidomých a slabozrakých
osob, navazující na vodící proužky ostatních ploch pro chodce. 

„Architektonické řešení je vedeno snahou přizpůsobit vnější vzhled stávající okolní
zástavbě (nádraží ČD, celnice) a přitom zajistit ochranu dostatečné plochy nástupišť

před nepřízní počasí. Svislé podpory zastřešení nesmí přitom kolidovat s trasováním
příjezdů a odjezdů autobusů,“ doplňuje Ing. arch. Heřmánek.

Uvolněný prostor dnešního autobusového nádraží by se mohl stát městskou tržnicí.
Vít Štrupl

ZZ  ooddppoovvěěddíí  nnaa  aannkkeettnníí  oottáázzkkuu  nnaa
wwwwww..hhrraaddeekknnaaddnniissoouu..cczz
Nemyslím, že to je šťastné řešení.
Koncentrace dopravy na malém ob-
chvatu, který tudy vede, bude kom-
plikovat dopravu, zvláště bude-li
stoupat autobusová doprava, jakože
si myslím, že bude. Myslím si, že je
v tomto prostoru málo místa, pokud
se nedá prostor rozšířit. Vzroste neúměrně nebezpečí úrazu, zvláště při nástupu 
a výstupu školní mládeže. Neopomeňte celnici, která prostor zahuštuje kamiony při
odbavování. Trkola, 74 let
Vybudování terminálu veřejné dopravy (vlak a autobus) v prostoru autobusového
nádraží je logickým krokem ke zlepšení dopravní obslužnosti Hrádku nad Nisou 
a jeho částí. Dojde ke zkrácení přestupní doby mezi vlakem a autobusy a tím bude
umožněna lepší návaznost vlakového spojení do Liberce a Žitavy na autobusy jezdící
do Václavic, Oldřichova, Sedla a na Suchou. Výstavba terminálu je společným cílem
města Hrádek nad Nisou, ČSAD Liberec, ČD a také odboru dopravy Libereckého
kraje. Město nyní připravuje projekt do SROPu (finanční program ze zdrojů EU – zlep-
šení dopravní obslužnosti), který by měl pomoci celou akci financovat. Těším se na
vaše názory a připomínky k celému záměru. Přeji Vám pěkný prosincový den.

Váš starosta Martin Půta, 33 let
Pokud se tam vejde, není to špatný nápad. Přimlouvala bych se i za snahu odklonit au-
tobusovou dopravu z centra přes vnitřní obchvat. Podle parku je to docela nebezpečné.

Rokosová – Loučná
Dobrý nápad. J. Ráš

Terminál veřejné dopravy u nádraží ČD

Město Hrádek nad Nisou
pořádá

Ples seniorůPles seniorů
v sobotu 12. února od 17 hodin v DK Beseda Hrádek n. N.

K tanci a poslechu hrají Staropražští heligonkáři

Vstup 60 Kč – stoly číslované
Vstupenky si můžete zakoupit 
od 15. ledna v Klubu důchodců 

v úterý a ve čtvrtek od 14 hodin.
Vstupenky na balkon budou v předprodeji 

v Turistickém informačním centru.

DDěěkkuujjeemmee  vvššeemm  hhaassiiččsskkýýmm  ssbboorrůůmm  zzaa  rryycchhllýý  aa  oobběěttaavvýý  zzáássaahh  ppřřii  ppoožžáárruu..
ZZáárroovveeňň  dděěkkuujjeemmee  TTSS  HHrrááddeekk,,  ss..  rr..  oo..,,  zzaa  ppoommoocc  ppřřii  lliikkvviiddaaccii  nnáásslleeddkkůů  ppoožžáárruu..

MMaannžžeelléé  KKlliimmeeššoovvii,,  DDoollnníí  SSuucchháá

Upozornění pro uživatele
SMS infokanálu

V pátek 17. ledna 2005 obdržíte hrádeckým infokanálem SMS zprávu, 
kterou bude zjišťováno, 

zda je Vámi registrované telefonní číslo ještě platné. 
Na tuto zprávu je potřeba odpovědět do 1 měsíce, jinak bude Vaše číslo vyřazeno

z evidence zájemců o službu SMS infokanál.

Tato zpráva bude rozesílána proto, že řada majitelů mobilních telefonů 
změnila své číslo a při změně neprovedla odregistrování z SMS infokanálu. 

Na jejich telefonní čísla jsou pak SMS zprávy zasílány zbytečně.
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Velkoobchod s proutím 
Vás zve u příležitosti 

ročního působení k nákupu 

PROUTÍ a KERAMIKY
za velkoobchodní ceny!

Pondělí 7. února a v úterý 8. února 
od 9 do 17 hodin

Občerstvení zajištěno!

Pravidelná prodejní doba:
Pondělí od 14–17 hodin
Středa od 14–17 hodin

Velkoobchod s proutím
Václav Chaloupka

Donín 224
463 34 Hrádek nad Nisou

tel.: 602 965 615

Smetanova 91, 
466 01 Jablonec nad Nisou

Telefon +  fax: 483 312 403, 483 312 404

člen mezinárodní skupiny Marius Pedersen
Hledají pro posílení svého týmu 
(provozovna Hrádek nad Nisou)

řidiče nákladního vozidla na svoz odpadů 
a pracovníka svozu odpadů 

Očekáváme: loajalitu, pracovní nasazení, přizpůsobivost, 
dobrou orientaci v regionu Hrádek nad Nisou, praxi v oboru 

Nabízíme: zázemí silné společnosti,  
solidní platební podmínky, dobré pracovní prostředí 

Pokud Vás naše poptávka oslovila, 
kontaktujte: p. V. Krejčíka adresa: 

Žitavská 689, Hrádek nad Nisou (areál TS Hrádek, s. r. o.)

tel.: 485 140 159    
fax: 485 140 159

e-mail: ts.hradek@lbc.pvtnet.cz

Vaši zprávu s profesním životopisem, popř. referenci očekáváme
v brzké době. 

Mikulášská nadílka
na Dolní Suché

Dne 11. 12. 2004 uspořádal osadní výbor Dolní Suchá mikulášskou besídku pro děti
z Dolní Suché. Všechny děti prý byly po celý rok hodné, a proto jim byla všem předána
malá nadílka. 

Všichni jsme se dobře bavili, sem tam někdo uronil malou slzičku, ale přestože
čertíci vypadali zle, byli ve skutečnosti velmi hodní.

Chtěli bychom tímto poděkovat SDH z Dolního Sedla, kteří se přesvědčivě ujali role
Čerta, Mikuláše i Anděla. Dále děkujeme panu Bednářovi, který přispěl sladkostmi
pro naše ratolesti a zkrátka všem, kteří se na přípravě této akce podíleli.

za OV Dolní suchá Hana Zůčková
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Leden
Výstava fotografií 

„NEJEN HORY SVĚTA“
14. leden 

od 16 hodin – únor
Město Hrádek nad Nisou, 

p. Zdeněk Skořepa
DK Beseda�

Společenský večer města
15. ledna od 20 hodin
Město Hrádek nad Nisou

Únor
Mrazík
4. února
DK Beseda

noční výsadek pro dospělé –
1. ročník�

Ples seniorů
12. února od 17 hodin

DK Beseda
Město Hrádek nad Nisou

Rybářský ples
18. února
DK Beseda

Český rybářský svaz�

Myslivecký ples
26. února

Myslivecké sdružení Soják 
Hrádek n. N.�

Velký turnaj v šipkách
únor

Osadní výbor 
Oldřichov na Hranicích

Březen
Výstava na téma „Herci“

Březen–duben
DK Beseda

Město Hrádek nad Nisou�

Ples města
12. března
DK Beseda

Město Hrádek nad Nisou�

Dětský maškarní karneval
13. března

Městská knihovna
Město Hrádek nad Nisou�

Velikonoční výstava
březen

Město Hrádek nad Nisou�

Den učitelů
27. března

Město Hrádek nad Nisou

Duben
Ples Trojzemí

9. dubna
DK Beseda

Město Hrádek nad Nisou, 
Žitava a Bogatynia�

Noc s Andersenem
duben

Knihovna Hrádek nad Nisou
Město Hrádek nad Nisou�

Běh Císařským údolím
23. duben

Klub horolezců 
Hrádek nad Nisou�

Čarodějnice
duben

DDM Drak Hrádek n. N.�

Dětská velikonoční burza –
odívání, hračky

duben
ZŠ speciální Loučná �

Den otevřených dveří 
hasičské zbrojnice

30. duben
Dolní Sedlo – Hasičská zbrojnice
Osadní výbor Dolní Sedlo a SDH

Květen
Krajský přebor 
v přehazované

5. května
ZŠ speciální Loučná

�

4. ročník – Turnaj o pohár
starosty Hrádku n. N.

květen
Hostinec Bažiny Loučná 
Šipkařský klub Bažiny

�

Jarní divadlo
květen

Horní náměstí
Město Hrádek n. N.

�

Výstava fotografií – 
II. sv. válka v Euroregionu

6. května – červen
Město Hrádek nad Nisou

�

Lužická padesátka
7. květen

ZŠ T. G. Masaryka – jídelna – start
Klub českých turistů

�

O pohár Kristýny
13.–15. května

Rekreační areál Kristýna
Kynologický klub AČR, VZ Grabštejn

�

Jachetní závody – 
Velká cena Artexu, s. r. o

14.–15. května
Rekreační areál Kristýna

Oddíl jachtingu
�

Pouť osad
květen nebo září

Osadní výbory
�

Den dětí
28. května

Rekreační areál Kristýna
Město Hrádek nad Nisou, 

Kristýna, a. s.

Červen
Rallye Lužických hor

3.–4. června
ČMPR ve spolupráci 

s Federací 
a utomobilového sportu ČR�

Den dětí
4. června

Dolní Sedlo – hasičská zbrojnice
Osadní výbor Dolní Sedlo a SDH�

II. Ročník výstavy psů –
Hrádecký voříšek

5. června
Městský park�

Lidice
10. června

ZŠ Lidická�

Školní jarmark
17. června

ZŠ T. G. Masaryka�

Hrádecké rockové léto
18. června

Město Hrádek nad Nisou�

Ples vycházejících žáků
24. června
DK Beseda

ZŠ T. G. Masaryka�

Nisa – řeka, která nás spojuje
červen

Statutární město Liberec, 
město Hrádek n. N.�

Hudební festival Shotgun
Euro 2005

červen
Dynamic Line, Hrádek nad Nisou�

Letní série turnajů 
v plážovém volejbale

červen–srpen
Volejbalový klub, Hrádek n. N.�

Oslava Trojzemí
24.–26. června

Město Žitava
Město Žitava ve spolupráci měst

Hrádek, Bogatynia�

Oslava 95 let TJ Slovan
červen
TJ Slovan

Červenec
Výstava – Hrádek 

očima dětí“
červen–srpen 

MěÚ Hrádek nad Nisou
Město Hrádek nad Nisou�

Mezinárodní festival 
dechových hudeb

5. července
Horní náměstí

Město Hrádek nad Nisou�

Horolezecký tábor 
pro děti
červenec 

Horolezecká chata Horní Sedlo
Klub horolezců

Srpen
Městské slavnosti – 

Hrádecká pouť – 
výstava květin
27.–28. srpna
Horní náměstí

Město Hrádek nad Nisou�

Výstava chovatelů
27.–28. srpna
Dům chovatelů

Český svaz chovatelů, 
Hrádek nad Nisou

Září
Worldfest – 

divadelní představení
na Horním náměstí

září
Horní náměstí

Město Hrádek nad Nisou�

Dožínky
září

Město Hrádek nad Nisou, 
Zemědělský podnik�

Atletický pětiboj 
Mikroregionu 

Hrádecko-Chrastavsko – 
2. ročník

14. září ve 13.00
ZŠ T. G. Masaryka�

SPOLEČENSKÝ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 
města Hrádek nad Nisou na rok 2005
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Hasičská soutěž 
O pohár SHD Dolní Sedlo

17. září
Dolní Sedlo OV Dolní Sedlo a SDH�

Kynologický biatlon
září

Vojenský útvar Grabštejn

Říjen
Oslava 80. výročí 

otevření školy
1. října

ZŠ T. G. Masaryka�

Silniční běh Hrádek – Žitava
8. říjen od 10.00
Horní nám. – start

ABK Liberec�

Den seniorů
8. října

DK Beseda
Město Hrádek nad Nisou�

4. Evropská pouť
říjen

Oldřichov n. Hr.
Oldřichov n. Hr. – Kopaczów�

Velký turnaj v kopané
říjen

Osadní výbory a Kopaczów�

Oslava státního svátku –
Výstava fotografií města

28. října
Město Hrádek nad Nisou�

Výšlap na Popovu skálu
říjen

Klub českých turistů

Listopad
Den veteránů
11. listopadu

Pomník obětem všech válek
Město Hrádek nad Nisou�

Lampionový průvod 
sv. Martina
13. listopadu
Chrám pokoje

FÚ CČSH, DDM Drak�

25. Hrádecký divadelní
podzim
listopad
DK Beseda

Město Hrádek nad Nisou�

Ples HPZ
listopad
DK Beseda

Občanské sdružení HPZ�

Junirské závody v aerobiku 
listopad
Sokolovna
Fit Studio�

1. adventní neděle – 
zpívání

u vánočního stromu
27. listopadu
Horní náměstí

Město Hrádek nad Nisou

Prosinec
Mikulášská besídka

3. prosince
Dolní Sedlo

OV Dolní Sedlo a SHD�

2. adventní neděle –
Mikuláš – 

výroba vánočních 
předmětů a ozdob

4. prosince
Chrám pokoje

FÚ CČSH, DDM Drak�

3. adventní neděle – 
vernisáž ván. stromků 

a koncert
11. prosince
Chrám pokoje

Město Hrádek nad Nisou, 
FÚ CČSH�

4. adventní neděle – 
Jesličková slavnost

18. prosince
Kostel sv. Bartoloměje

Město Hrádek nad Nisou�

Půlnoční mše
24. prosince ve 20 hodin

Kostel sv. Bartoloměje
FÚ ŘKC�

Půlnoční mše
24. prosince ve 20 hodin

CHRÁM POKOJE
FÚ CČSH�

Vánoční koncert – 
Vánoční mše J. J. Ryby

25. prosince
Kostel sv. Bartoloměje

FÚ ŘKC, Chrámový sbor 
sv. Bartoloměje�

25. silvestrovský běh
31. prosince
Jachetní oddíl, 

Posádka Grabštejn

Prosincové aktualitky
v donínské škole

První adventní neděli se sešla téměř polovina dětí u MěÚ a společně s učitelkami 
a ředitelkou v červených čepičkách zazpívaly a zahrály na flétnu 5 lidových koled při
rozsvěcení vánočního stromu na náměstí.

Pro 3. adventní neděli – Vernisáž vánočních stromků – žáci 5. třídy velmi pěkně
vyzdobili svůj stromek figurkami z kukuřičného šustí.

Ve školní družině se konaly dvě „výtvarné dílny“ – výroba adventních věnců 
a tradiční pečení a zdobení vánočních perníčků. Těchto dílen se zúčastnilo mnoho
dětí i dospělých a pracovalo se s chutí a radostí při poslechu koled a vůni jehličí a per-
níkového koření. Výrobky zdobily domovy po celou dobu adventu.

Žáci 3. ročníku se přes Internet zapojili do celostátní soutěže Ozdoby z vlnité 
lepenky. S paní učitelkou vymysleli originální sestavení a namalování ozdob. Strome-
ček šli společně ozdobit do místní knihovny, kde dělal návštěvníkům radost až do 
6. ledna 2005. Fotografie stromku zaslali na Moravu a čekají, zda bude právě ten
jejich stromeček vyhodnocen.

Během posledního školního týdne proběhly veselé vánoční besídky ve všech
třídách, společně se zpívaly koledy a rozdávaly dárečky. Zvláště prvňáčkům u jejich
stromečku svítila radostně očka.

Vyvrcholením práce našeho dramatického kroužku – poslední školní den v roce
2004 – bylo předvedení pohádky Tři zlaté vlasy Děda Vševěda. Děti pohádku velmi
pěkně zahrály, většina dětí se stíhala za kulisami převléci, neboť ztvárnily i více rolí!
Upoutaly také vlastnoručně namalovanými kulisami, které stačily v průběhu pohádky
měnit podle místa děje. Všem a hlavně paní učitelce patří veliké uznání. V lednu 
pohádku předvedou ještě pro všechny děti mateřských škol a seniorům v pečovatel-
ském domě. Kolektiv ZŠ Donín

Dne 11. prosince se rozloučili s dalším ročníkem malých tanečních vycházející 
žáci základních škol v Hrádku. Tradiční součástí věnečku je soutěž tanečních párů. 

Letos se o vítězství podělily obě školy: 
Jakub Červeň za ZŠ Lidická tančil s Markétou Veroňkovou ze ZŠ T. G. Masaryka.

Taneční lekce, které jsou určeny především žákům devátých tříd, 
organizuje již řadu let p. uč. Iva Petkovová ze ZŠ Lidická.

Další náměty 
k doplnění kalendáře

jsou vítány – informace
zasílejte na e-mail: 

poupova@muhradek.cz,
libnarova@muhradek.cz
nebo předejte písemně

na podatelnu MěÚ.
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Náš první letošní rozhovor se zajímavou osobností jsme pořídili s panem Pavlem
Jindrou, který v loňském roce velmi úspěšně absolvoval řadu závodů v triatlonu. Pavel
Jindra 25 let (tedy od narození) žije na Dolní Suché. V loňském roce se stal mistrem
Evropy v terénním triatlonu ve své kategorii. Na mistrovství světa na Havaji pak 
obsadil šesté místo.

Jak se liší terénní triatlon od olympijského triatlonu?
Triatlonu je několik druhů, olympijský triatlon, dlouhý triatlon, zimní triatlon a teď
se začal jezdit terénní triatlon. Já jsem reprezentantem ČR v zimním triatlonu. Na
mistrovství světa na Havaji jsem závodil v terénním triatlonu, což bylo 1,5 km pla-
vání, 33 km na horském kole a 10 km běhu v terénu. Plavalo se v moři, pak se jelo
na sopku Halakalu a ze sopky v lávových stráních a kopcích dolů do prostoru startu
a cíle, odkud se vybíhalo na trať po pláži a v lávových polích. Specifikem závodu
bylo 45 stupňové vedro a 90–95% vlhkost vzduchu, takže úmorný hic. U nás jsou
tyto závody kratší a jak terén, tak i prostředí je daleko přívětivější pro organismus
než tam. 

Olympijský triatlon je ten, co můžete vidět v televizi, kde se vlastně taky plave 
1,5 km, 40 km na silničním kole a běží se 10 km. Tento závod trvá přibližně hodinu
a půl, terénní triatlon trvá okolo 3 hodin. Už na tom čase a přibližně stejné vzdále-
nosti můžete vidět, že terénní je těžší než ten klasický olympijský.

Olympijský triatlon absolvují závodníci po asfaltu, po zpevněných komunikacích, 
a na Havaji jsme běželi v měkkém písku, kde jsme se bořili jako ve sněhu. Na pláži
nás kolikrát smetla i nějaká vlna – udělali to opravdu těžké, běhalo se i po skalách.
To je triatlon, který se vrací ke kořenům klasického triatlonu, kdy se jezdilo bez háku
a každý za své – v olympijském triatlonu se s ním i plave. Je to obrovská skupina
lidí. Pak spolupracují i na kole a rozhodne se to vlastně až v běhu. A tady už od
začátku jedou jednotlivci, nevznikají žádné balíky. 
Jak jste se dostal na mistrovství světa?
Zúčastnil jsem se nominačního závodu, což bylo mistrovství Evropy v Hluboké, kde
jsem vyhrál a stal jsem se mistrem Evropy ve své kategorii M2. Celé se to dělí na
profesionály bez věkové kategorie, anebo podle věkových kategorií. Věkové katego-
rie jsou po 10 letech – do 20, od 20 do 30, 30–40, takhle to je odstupňované. Já
jsem v tomto závodě startoval v kategorii M2, což je 20–30 let. Nejsem tak dobrý
plavec, abych mohl soupeřit s těmi ostatními, i když na ME jsem skončil celkově
17., a to by mi zajistilo nominaci na mistrovství světa v elitní kategorii Elite. Svoji
kategorii jsem vyhrál a jako mistr Evropy jsem závodil na Havaji, kde jsem skončil
celkově 58. z 500 závodníků, kteří se nominovali z 30 závodů po celém světě.
Účastnili se jen výherci a druzí z jednotlivých kategorií nebo i z elitních závodů. Takže
tam bylo 100 profesionálů a 400 lidí bylo doplněno věkovými kategoriemi. Já jsem
byl tedy celkově 58. a ve své kategorii na šestém místě. 

Tohle všechno ale pro mě byla jen příprava. Na tyto závody se nespecializuji,
protože pro mě začínají závody ME v zimním triatlonu příští týden v německém
Freudenstadtu. Tam budu závodit v kategorii Elite.

Abych vyplnil volno a přípravu něčím zpestřil, jezdím přes léto terénní triatlony 
a samotného mě překvapilo, že jsem se nominoval na takový větší závod. Pro mě
je hlavní sezóna teď v zimě, kdy jezdím jako reprezentant. 

Jak dlouho sportujete?
V první třídě jsem začal dělat řecko-římský zápas. Dělal jsem jej 8 let a třikrát jsem
byl 3. na mistrovství republiky. Pak se mi ale v 8. třídě stal úraz páteře, kdy jsem si
zlomil 6. krční obratel a byl jsem tři čtvrtě roku nemocný, půl roku v nemocnici. Do-
stal jsem takovou šílenou konstrukci kolem těla a doktoři mi doporučili jako reha-
bilitaci plavání, kolo a to se mi docela zalíbilo. Začal jsem k tomu ještě běhat a po-
stupem času jsem se zlepšoval, až jsem začal vyhrávat závody v republice a postupně
jsem dospěl až k té reprezentaci v zimním triatlonu. Ten mě baví nejvíc. Protože
jsem začal pracovat, musel jsem skončit s plaváním, protože normální triatlon se
trénuje tak, že se ráno 2 hodiny plave – to jsem chodil 5 let ráno před školou – pak
odpoledne se běhá a jezdí na kole. Teď pracuji, takže to samozřejmě nejde chodit
před prací plavat a pak ještě odpoledne trénovat. Řeším to tak, že mi povolí dopo-
ledne hodinový trénink a pak po práci si dám 3 nebo 4 hodiny další trénink, aby to
byly alespoň 2 fáze denně. Na klasický triatlon už plavání nestíhám – chybí časově
2 hodiny, které bych musel věnovat plavání.
V čem tedy spočívá zimní triatlon?
Zimní triatlon je normální běh po rolbou upravených tratích pro bruslení na lyžích.
Po téhle trati se běží 8–10 km. Dnes se vše směřuje k 8 km běhu, pak následuje
jízda na horském kole od 12 do 15 km, teď vše směřují k 15 km, i když se to liší
podle kvality sněhu. Když je sníh měkký, tak se stalo, že jsem i 90 % trati s kolem
běžel. Když je trasa pěkně upravená, odjede se kolo během chvíle. Potom následuje
běh na lyžích s bruslením a tento závod trvá přibližně asi hodinu a 30 minut.
Minulý rok požádala mezinárodní triatlonová federace o zařazení do olympijských
her v roce 2010 do Kanady a je z devadesáti procent pravděpodobné, že to tam bude.
V roce 2010 vám bude 31 let, to byste se mohl zúčastnit. 
Myslím si, že v tomhle sportu to je ideální věk, protože je to velice těžký sport a trvá
dlouhou dobu, takže lidi kolem 30–35 let mají optimální věk a jsou v tomto sportu
na vrcholu. Nevyhrávají tedy žádní mladíci, ale lidi kolem 30 let, kteří mají nějakou
zkušenost a trochu více sil než rychlosti.
Kde v Hrádku nacházíte terén, abyste mohl trénovat?
Protože se teď chystám na zimní triatlon, tak vše trénuji v Jizerských horách. Mám
služební auto, takže tam dopoledne jedu na hodinu běhat na sníh, abych si zvykl
na techniku běhu na sněhu, a pak odpoledně tam jedu znovu a lyžuji a jezdím na
horském kole, což lyžaři nemají moc rádi, protože jim jedu ve stopě. Takže kolikrát
na mě vyjedou s hůlkami, ale nevysvětlím jim to, že na tom terénu musím trénovat,
abych si zvykl na profil trati a techniku jízdy na sněhu.
Takže až se dočteme, že...
....že mi tam někdo vypíchl hůlkou oči, tak.....
Hned jsem si říkal, že Hrádek pro tento sport nemá ideální podmínky – ales-
poň ne letos.
V zimě trénuji vše v Jizerských horách a v létě běhám a jezdím na kole hodně tady.
Ideální cesty na kolo jsou do Hrádku a do Žitavy. V Žitavě a okolí jsou nejlepší sil-
nice. U nás se na silnici jezdit téměř nedá. V Německu je profil trati taky pěkný, ale
asfalty jsou o hodně lepší. Tam jezdím bez jediné díry, krásně upravené. Dávám
přednost tréninku na silničním kole. Protože když se na horském vyjede do lesa,
tak se pokaždé musí mýt a přeci jen na silnici můžete jezdit měsíc a když budete
mít štěstí a neprší, tak můžete bez umytí kola jezdit skoro pořád. A po každém tré-
ninku v terénu ještě hodinu mýt kolo, to bych nemusel.

Mistr Evropy ze Suché
Přestože závody často bolí, těším se na další



strana 1511//22000055

Nedá mi to, abych se nezeptal, jestli jste někdy nezkoušel některý ze závodů,
jako je například čtyřiadvacetihodinovka, která každoročně startuje na 
Kristýně?
Přemýšlel jsem, že bych to s někým jel, ne samostatně, ale ve dvojici, ale myslím
si, že to pro mě nemá smysl, protože bych se zbytečně utavil. Moje závody trvají
hodinu a půl, maximálně 3, a tohle je přeci jen závod na celý den a nevím, co by
to s mým organismem udělalo. Jsem zvyklý jet třeba hodinu a půl v tepech 190 
a vydržím to, ale tohle je v o hodně nižších tepech, ale strašně dlouho a nevím, co
by to udělalo s následnou regenerací, když mám pak další závody. Spíš se toho bo-
jím. Až třeba přestanu závodit na vrcholové úrovni, tak zkusím tenhle závod z legrace.
Dost lidí to láká ke zkoušce. Řadě lidí se ten závod líbí už jen tou atmosférou, která
tam panuje.

Já se tam jezdím dívat dopoledne, odpoledne a i v noci, abych viděl jak se to
odehrává, protože tam jezdí hodně mích kamarádů i známých. A tak vždycky
pofandím, pomůžu, dovezu nějaký materiál nebo jídlo.
Máte osobního trenéra?
Trenéra mám, troufnu si říct, že to je jeden z nejlepších trenérů triatlonu. Je to Jarda
Formánek z Poděbrad, se kterým jsem každý den ve spojení e-mailem, po telefonu,
takže mu říkám své pocity z tréninku, jak k únavě, tak i k technice, a měníme trénink
ze dne na den, i když mi posílá týdenní rozpisy, ale trénink se den ke dni přizpůsobuje.
Takže takové trénování na dálku.
Je to trénování na dálku, ale vše je řízené přes sporttester, takže vycházíme z údajů
z počítače, víme, jak narůstá křivka, jezdím na testy 2x ročně do Prahy, kde se určují
moje maximální a minimální tepy a z toho vycházíme. Jsou to vlastně reprezentační
testy, podle kterých jezdí celá reprezentace v triatlonu.
Do jaké míry musíte přizpůsobit životosprávu?
Já moc životosprávu nedodržuji, ale teď před závodem se snažím už tři týdny nejíst
moc maso, jen tak jednou za tři dny, aby byla regenerace rychlejší, ale jinak jím
téměř všechno. Mám strašně rád sladké.
Takže načasování závodů po vánocích není zrovna to pravé.
Já jsem toho letos ani moc nesnědl. Byl jsem pořád na horách, doma jsem se akorát
otočil pro čisté věci a zase jsem mazal pryč.
Jak je takový sport finančně náročný?
Tohle je jediné, co mi nejvíce vadí, že je to velmi finančně náročný sport. Jsou to
vlastně 3 disciplíny. Když si vezmete, že mám vybavení na lyže za 150 000 Kč, pak
kolo – já tedy na kole moc nelpím, je mi téměř jedno, na čem jezdím, ale i to stojí
dost peněz. Pak si člověk řekne: „blbý“ oblečení na lyže, ale já třeba trénuji 2 x denně,
takže už to máte dvoje oblečení, dvoje boty a já mám bot dokonce víc, na různé
podmínky. Tenhle sport, když se dělá vrcholově, je finančně hodně náročný. Plus
výdaje na ubytování, závody...
Přispěje vám reprezentace?
Částečně. Máme nějaké diety, placené cesty, ale třeba nemáme hrazené mazání
lyží. Jedno mazání vyjde na 3 000 Kč na jeden závod. My mažeme na trénink, zvlášť
na závod a mažou se třeba 3 páry, takže to máte 9 000 příprava na jeden závod 
a těch závodů je do roka moc.

Přípravu si platíme my. Když jedeme na světový pohár, ME, MS, platí vše oni. 
Ale jak jsme povídali o těch letních závodech, to vše táhnu sám, protože nejsem 
v reprezentaci. Na Havaji jsem samozřejmě byl, ale v kategorii Elite, takže jsem vše
hradil sám a ten závod stál 80 000. Třeba český pohár v terénním triatlonu. Letos
to bylo 11 závodů, já jsem jel 8, nejbližší byl v Praze, jinak ostatní byla Morava, Ostrava,
Plzeň.
Máte vůbec čas na něco jiného?
Ne. Spíš se zeptejte slečny.
Slečně to nevadí? (otázka pro přítomnou slečnu)
Vadí.
Můžete nějak popsat svoje pocity v průběhu závodu, když musíte šplhat na
sopku, pak běžíte v písku, kde se boříte jako ve sněhu, máte někdy pocit mar-
nosti?
To je tak při 50 % závodu, kdy si říkám, že už v životě ten závod nepojedu, už se
sem nikdy nevrátím a pak doběhnete do cíle, řeknete si „no ono to docela šlo“ 
a druhý den se těšíte, že pojedete další závod. Když vám závod sedne, tak není co
řešit. Kolo vám jede samo, běh vám jde sám, ale pak přijde 50 % závodu kdy se trá-
píte, dřete se, nejde to tak, jak by mělo, protože forma se nedá naladit na určitý den,
to je o náhodě a štěstí, že se vyspíte dobře a máte ten den formu, fakt vám to běží
a jede. Ale třeba na Havaji jsem jel do toho kopce, nešlo mi to, byl jsem naštvaný
a říkal jsem si, že sem už nikdy nepojedu. A pak jsem doběhl do cíle a i když to pro
mě nebyl žádný dobrý výsledek, mohl bych na další závod přijet.

Já jsem tam jel hlavně kvůli tomu, abych se tam podíval. A byl to obrovský 
zážitek. Jak atmosféra závodu, tak to prostředí a myslím, že nikam jinam to MS
pořadatelé umístit ani nemůžou, protože lepší prostředí by nenašli. Jak divácká
kulisa, tak terén, i když tam bylo pekelné vedro. To je vidět na fotce, když jsem
doběhl, jak jsem vypadal – úplně černej – ta láva, popílek. A to nepršelo, bez jediného
bahýnka. Kdyby pršelo, bylo by to strašný.

Jak dlouho trvá, než se z toho dostanete po takovém závodě?
Člověk musí mít tak natrénováno, aby mohl jít na závod klidně za dva dny znova.
Když doběhnete do cíle a druhý den nebudete moct chodit, tak to je špatný, to
nemáte natrénováno. Organismus musí mít člověk tak připravený, že teď třeba
jedeme na ME, tam jedu v sobotu individuální závod a druhý den jsem nominovaný
do štafety, takže pojedu druhý den znovu a nesmí mi to nic udělat. Takže ta rege-
nerace musí být rychlá. V létě žádné regenerační prostředky nepoužívám, ale 
v zimě, protože to je hlavní sezóna, tak samozřejmě ano, abych se mohl připravit
na další závod. Jde i o to, že jedeme v únoru 5 závodů po sobě – ve Španělsku,
Norsku, Novém městě na Moravě, Rakousku a Švýcarsku. Takže když si vezmete,
že je to každý týden závod, to je sobota a neděle, trávíte cestu den tam a den zpátky
a pak musíte 2–3 dny trénovat a jedete znovu, musí být regenerace rychlá. Protože
sněhu už u nás ani v Evropě moc nebývá, snaží se organizátoři sezónu nastrkat do
co nejkratšího termínu, takže to jde od půlky ledna do konce února. Sice je to dobré
pro organizátory, ale pro závodníky to je náročné. Takže já teď ani nebudu chodit
do práce, abych ty závody stihl objet.
To máte nějakou dobrou práci.
Pracuji jako stavbyvedoucí a v zimě není stavební sezóna, tak se to dá nějak udělat.

Taková intimní otázka: jak řeší závodníci situace, kdy potřebují na záchod?
Člověk je během závodu tak vystresovaný, že jde třeba čtyřikrát, pětkrát před zá-
vodem, pak už si na to ani nevzpomene.
Můžete vůbec vnímat při závodě přírodu? Na Havaj jste se těšil, ale co jste 
z ní viděl?
Když jsem na Havaj přijel, tak jsem 9 dní trénoval před závodem v jednom kuse.
Pak jsem odjel závod a do odletu zbývaly 2 dny. Takže jsme den a půl nespali 
a i v noci jsme si projížděli ostrov, abychom to stihli a vychutnali si to. Tak třeba 
v půlnoci jsme vyjeli na Halakalu, kde bylo minus 10 stupňů, koukali jsme na východ
slunce, jak se nám ukazují ty okolní ostrovy, pak se sjelo dolů a objel se celý ostrov.
Bylo tam snad 3 000 vodopádů, na některé jsme si vyšli, zaplavali... Pak jsme se
potápěli. Viděl jsem hejno asi 30 karet obrovských a to byl nádherný pohled. Můžete
tam najít prales, džungli, pak úplnou poušť. Havaj je ostrov, který má sucho i tropy
dohromady. Na severu ostrova třeba každý den prší a na jihu prší jen jednou za rok.
Rozdíly jsou i teplotní. Od 0 vyjedete do 3 000 metrů. Nahoře je v noci pod nulou.
Ale závod jsme naštěstí úplně nahoru nevyjeli. Jel se po hřebeni a pak po lávových
polích dolů.
To je vlastně výhoda, mít s sebou vždycky dopravní prostředek.
Ano. Beru si kolo i na dovolenou. Ostatní jezdí autobusem – já jsem si projel celou
Malorku, Korfu, Kanáry – každou uličku. Kochám se, to už není trénink, takže mám
čas se podívat. Třeba si přivstanu, objedu si to a pak jsem tak líný, že sebou plácnu
na tři nebo čtyři hodiny a klidně v tom vedru i usnu.

Vít Štrupl a Eva Krúpová
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24. silvestrovský běh
V posledním dni roku 2004 se na Kristýně sešlo na tradičním běhu 83 sportovců. 
V kategorii žen překonala Barbora Kuncová traťový rekord.
Vítězové jednotlivých kategorií:

KKaatteeggoorriiee JJmméénnoo,,  ppřřííjjmmeenníí OOddddííll ČČaass
Batolata 50metrů 4 účastníci

Jindrák Sebastián 3:10
Předškolní 100metrů 7 účastníků

Slezák Vojtěch Orel 22:00
Žákyně mladší 400metrů 2 účastníci

Palasová Lucie ZŠ Lidická Hrádek 1:40
Žáci mladší 400 metrů 4 účastníci

Čáp Jakub 1:32
Žákyně starší 1 500 metrů – 1 kolo 2 účastníci

Sedláčková Lydie Podještěd. Gym. Lbc 7:00
Žáci starší 1 500 metrů – 1 kolo 3 účastníci

Čáp Ondřej FC Slovan Lbc 6:10
Dorostenky 1 500 metrů – 1 kolo 4 účastníci

Vaňková Renata Slovan Lbc 5:41
Dorostenci 1 500 metrů – 1 kolo 1 účastník

Schulhof Jan AC Slovan Lbc 5:18
Ženy 1 500 metrů – 1 kolo 7 účastníků

Kuncová Barbora AC Slovan Lbc 4:51
Muži 3 000 metrů – 2 kola 31 účastníků

Ježek Přemysl AC Slovan Lbc 9:32
Kola 7 500 metrů – 5 kol 12 účastníků

Zelenka Jaroslav Hrádek 15:06
Řípová Věra Oldřichov 22:53

Kombinace 6 účastníků
Zelenka Jaroslav Hrádek 26:02

Veteráni
Vaněk Václav ABK Lbc 14:00
Vaňková Irena ABK Lbc 6:09

Sponzoři
24. silvestrovského běhu 2004:
Artex Liberec, s. r. o., DDM Drak Hrádek nad Nisou, Informační centrum Hrádek n. N.,
Informační centrum Liberec, Jachetní oddíl Hrádek nad Nisou, Městský úřad Hrádek
nad Nisou, OVV LB – STO Liberec, Slovák Václav, Veterinární základna Grabštejn, VZV
Směnárna, s. r. o., 1. máje 125, Hrádek n. N., Zdeněk Vacátko, Hrádek nad Nisou.

Turnaj v šipkách
Dne 28. 12. 2004 byl v rámci programu využití volného času mládeže pořádán 
DDM Drak ve spolupráci s městskou policií další turnaj žáků základních škol, tento-
krát v šipkách. Turnaj se konal v tělocvičně sokolovny a zúčastnilo se ho celkem 
9 hráčů, kteří byli rozděleni do dvou věkových skupin.
Pořadí turnaje:

Všichni účastníci byli odměněni věcnými dary a sladkostmi a je škoda, že se ho zú-
častnilo tak málo dětí. Pořadatelé děkují všem účastníkům a těší se na další spolupráci.

Pavel Weiss

Putovní pohár již zůstane Polákům
Dne 11. 12. 2004 pořádala Městská policie Hrádek nad Nisou již VI. ročník meziná-
rodního turnaje v halové kopané O putovní pohár starosty města Hrádek nad Nisou.
Turnaj se konal v tělocvičně Sokolovna a zúčastnilo se ho 10 mužstev. Jednalo se 
o družstva složek Integrovaného záchranného systému České republiky a Polska.
Pořadí turnaje:

1. místo Pohraniční policie Sieniawka 
2. místo SDH Dolní Sedlo
3. místo Policie Hrádek nad Nisou
4. místo Městská policie Bogatynia
5. místo Městská policie Jablonec nad Nisou
6. místo VÚ Grabštejn
7. místo Městská policie Liberec
8. místo Záchranná služba Libereckého kraje
9. místo SDH Hrádek nad Nisou

10. místo Policie Bogatynia
Brankářem turnaje byl vyhlášen David Postl – SDH Dolní Sedlo.
Střelcem turnaje byl vyhlášen Michal Zielicki a Zdislav Ciestinski – oba po 6 bran-

kách – Městská policie Bogatynia.
Jelikož mužstvo Pohraniční policie Sieniawka vyhrálo potřetí v řadě, zůstává jim

Putovní pohár starosty města Hrádek nad Nisou.
Pořadatelé děkují rozhodčím p. Podlipnému a Hynkovi za nekompromisní rozho-

dování, p. Švejkovskému za možnost využití prostorů restaurace Sokolovna, p. Bílkovi
za guláš a sponzorům turnaje.
Sponzoři turnaje jsou:
město Hrádek nad Nisou, Kristýna, a. s., TS Hrádek, s. r. o., firma ELMAR a Penzion
Kristýna – Jiří Bílek. 

Dík patří i hudební skupině pod vedením p. Václava Větrovského, která se po
vyhlášení výsledků podělila o své hudební umění. Pavel Weiss, velitel MP

SSttaarrššíí  žžááccii
1. místo: Wieczorek Radim
2. místo: Timulák Filip
3. místo: Čáp Ondřej
4. místo: Sedlák David
5. místo: Hájek Zdeněk
6. místo: Vyšín Josef

MMllaaddššíí  žžááccii
1. místo: Jakubec Daniel
2. místo: Martinec Tomáš
3. místo: Chadimová Andrea

3. společenský večer
města Hrádku nad Nisou

se uskuteční pod záštitou starosty města pana Martina Půty 
v sobotu 15. 1. 2005 od 20 hod v kulturním domě Beseda 

s následujícím programem:
– Přivítání starostou města a rekapitulace roku 2004

– Zhodnocení projektu roku 2004 a vyhlášení projektu roku města na rok 2005
– Ocenění za činnost pro město za rok 2004
– Ocenění sportovců z Hrádku za rok 2004
– Hrádek nad Nisou v roce 2005 – projekty

– Volná zábava – k tanci i poslechu hraje hudební skupina Kurýr.


