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Obnova Luční ulice
Opravy komunikací každoročně ukrajují z městského rozpočtu značné částky. Zásadně mohou při zlepšování jejich
stavu pomoci mimoměstské prostředky. Město proto využilo možnosti získat grant z grantového schématu pro rozvoj
dopravní infrastruktury na rekonstrukci komunikací spojujících turistický přechod v Hartavě s Luční ulicí. Projekt 
v hodnotě přibližně 243 tis. EUR byl schválen. Město se na realizaci bude podílet jednou čtvrtinou z této částky.

Rekonstrukce stávajících komunikací přinese jednak zlepšení jejich stavu, ale také přispěje ke zvýšení bezpečnosti
cyklistů, kteří tudy hojně projíždějí. V prvním úseku Luční ulice bude nahrazen stávající povrch novou vozovkou 
z asfaltobetonu. Druhý úsek až po křižovatku nedaleko Pragy bude tvořen zámkovou dlažbou. Komunikace prochá-
zející před Pragovkou se dočká nejen rekonstrukce stávajícího živičného povrchu, ale bude do ní zároveň doplněn pruh
pro pěší a cyklisty tvořený zám-
kovou dlažbou. Pruh pro pěší 
a cyklisty bude zabudován do
šířky vozovky tak, že nebude
narušen obousměrný provoz
pro automobily, zároveň ale
zámková dlažba výrazně oddělí
prostor pro automobily a cyk-
listy či pěší. V posledním úseku,
kde je stávající povrch v dob-
rém stavu, bude vybudován
pouze pruh pro pěší a cyklisty 
v šířce 1,5 m.

Partnery projektu se stal 
jednak Liberecký kraj, který
spravuje část komunikací, a také
město Žitava, které již podob-
nou trasu z centra města až ke
státní hranici má vybudovanou. Rekonstrukci jistě přivítají kromě obyvatel Hrádku i obyvatelé přilehlých obcí 
v Německu, kteří hojně využívají komunikaci jak pro turistiku, tak pro využití služeb v našem městě. Pro Hrádek jsou
přeshraniční styk a turistika jedním ze základních ekonomických faktorů, návštěvníci restaurací, obchodů 
a konzumenti služeb  jsou významnou klientelou podnikatelů Hrádecka. Realizací rekonstrukce těchto komunikací
Hrádek zlepší spojení s Německem. Vít Štrupl

V únorovém čísle:
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— Městská policie v roce 2004
— Parkování na Horním náměstí
— Loňský rok u hasičů
— Rozpočet města 2005
— O centru vzdělanosti na Kristýně
— Sanitky již rok na Hrádecku
— Český svaz včelařů
— Společenský večer

Mikroregion
Přehled získaných a podaných

projektů mikroregionu 
Hrádecko-Chrastavsko 

v roce 2004 a 2005
Vážení čtenáři místních, obecních a městských perio-
dik, jako každý rok se Vám snažíme přinést základní in-
formace o činnosti a projektech v rámci mikroregionu
Hrádecko-Chrastavsko, kterého je i Vaše obec součástí.
Jak jistě víte, obce jsou sdruženy v mikroregionu, aby
postupovaly společně při rozvoji celého našeho kraje,
dále společně vystupují na veletrzích cestovního ruchu
jako atraktivní turistická a rekreační oblast. Mikrore-
gion také získává finanční dotace z různých fondů 
a grantů jak pro obce, tak i pro ostatní organizace na
území mikroregionu, které k rozvoji chtějí přispět.

V roce 2004 jsme se zúčastnili jako vystavovatelé
velkého veletrhu cestovního ruchu v Brně a také na re-
gionálním veletrhu cestovního ruchu v Jablonci. Tento
rok se obě výstavní akce uskuteční znovu a my budeme
při tom.

Co se týče dotací, jistě jste si všimli, že některé věci
ve Vašem okolí se změnily. Již v roce 2003 se nám 
podařilo získat finanční podporu na odpočívadla po-
dél cyklotras a v roce 2004 jsme byli znovu úspěšní. 

Pokračování na straně 3

V Doníně vznikne
výukové centrum
Učitelé a žáci donínské školy se mohou těšit na to, že jejich škola získá
nový kabát, bude opravena vodoinstalace, ale přibude také nová 
učebna vybavená počítači. Stane se tak díky projektu podanému do
grantových schémat Phare CBC 2002, který již byl schválen. Projekt
byl hodnocen velmi vysoko – jako druhý nejlepší na celé česko-saské
hranici.

Projekt je směřován ke zřízení výukového centra zaměřeného na
osvojení si základních znalostí a dovedností, které jsou nezbytné 
k úspěšnému uplatnění na přeshraničním trhu práce – znalosti jazyků
(především němčiny) a práce s PC včetně osvojení si práce s Interne-
tem. Celkovým cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost budou-
cích i současných pracovníků na trhu práce skrze osvojení si základ-
ních dovedností a znalostí, které současný trh práce v příhraničním
regionu požaduje: základních jazykových znalostí, znalosti práce 
na počítači včetně práce s Internetem a schopnost samostatného 
vystupování na trhu práce. Pokračování na straně 7



strana 2

Informace z radnice
Ze zasedání rady města
23. schůze rady města
Rada města se na své 23. schůzi v roce 2004 dne 22. prosince zabývala těmito zále-
žitostmi:
— souhlasila s provedením odpisu nedobytných pohledávek za místní poplatky dle

Vyhlášek o místních poplatcích za odpady a poplatky za psy dle přiložených
seznamů – celková výše nedobytných pohledávek za odpady je 199 899 Kč,
celková výše za psy je 5 250 Kč

— schválila vícepráce ve výši 84 612 Kč – oprava fasády a střechy objektu č. p. 71
na Horním náměstí 

— uložila OŽPaV projednat s Telecomem stav komunikace po uložení kabelu – Hrá-
dek n. N., Dolní Sedlo – a sjednat v celé záležitosti nápravu

— vzala na vědomí kulturní akci města – Ples seniorů dne 12. února 2005 v DK Be-
seda a schvaluje vstupné ve výši 60 Kč

— vzala na vědomí informaci o přípravě výstavby v lokalitě Hovorkův statek a uložila
starostovi města připravit na lednové jednání ZM odpovídající materiál ve spolu-
práci s investorem

— vzala na vědomí dohodu o odstoupení od smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi městem Hrádek nad Nisou a Skate bike clubem uzavřené dne 17. 12. 2004

— vzala na vědomí průběžnou zprávu č. 2/04 o výsledcích přezkoumání hospoda-
ření města vykonavatelem Ing. E. Duškem

— rada města v působnosti valné hromady TS Hrádek, s. r. o., uložila starostovi města
projednat s jednatelem společnosti současný nevyhovující stav zimní údržby 
a předložit do 5. 1. 2005 doklady o provedených nákupech posypové soli a jejím
využití za období říjen–prosinec 2004 

— vzala na vědomí informaci o předpokládaném hospodaření dopravy raněných, 
nemocných a rodiček v r. 2005. Uložila starostovi města předložit tuto informaci
na lednovém jednání ZM s přehledem připravovaných kroků, tzn. změny ve statu-
tárních orgánech společnosti.

— uložila tajemnici úřadu připravit do 31. 1. 2005 návrh provedení personálního 
auditu na městském úřadu

— po projednání neschválila zrušení kumulovaného funkčního místa bezpečnostní 
a požární technik na odboru životního prostředí a výstavby.

1. schůze rady města
Rada města se na své 1. schůzi v roce 2005 dne 5. 1. zabývala těmito záležitostmi:
— uložila starostovi města vydat pokyn Technickým službám Hrádek na odejmutí 

popelnic u rekreačních objektů a uložila p. Součkové připravit dopis těmto osobám
o možnosti doplňkových služeb u SKS

— schválila zveřejnění pronájmu prostor č. p. 71, Horní náměstí v Hrádku nad Nisou,
včetně změny stavebního určení, za podmínek vlastní investice do prostor formou
zápočtu proti nájemnému a dodržení podmínek pro městskou památkovou zónu

— schválila tvorbu rozpočtu pro okrajové části města pro rok 2005 dle důvodové zprávy
— vzala na vědomí rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí,

oddělení státní památkové péče z 20. 12. 2004 ve věci odstranění špatného tech-
nického stavu krovů a krytiny a stavu nosných obvodových konstrukcí pod nimi 
u objektu Asyl č. p. 65 a č. p. 66 v Hrádku nad Nisou. Schválila zhotovitele tech-
nologického postupu, PD pro rozebrání konstrukcí objektu Asyl č. p. 65 a č. p. 66.
Pověřila odbor vnějších vztahů města Hrádek nad Nisou podáním žádosti o po-
skytnutí finančních prostředků z havarijního programu. 

— schválila omezení parkování ve středu Horního náměstí v Hrádku nad Nisou osa-
zením květináčů v horní části náměsti

— souhlasila s postupem ve věci prodeje objektu Legionářská 630, Hrádek nad Ni-
sou za cenu 200 000 Kč

— po projednání zamítla námitky společnosti AVE CZ, odpadové hospodářství, 
Rumunská 1, Praha 2 proti úkonům zadavatele veřejné zakázky „Provádění 
komunálních služeb v Hrádku nad Nisou“ a pověřila starostu města k odpovědi ve
stanovené lhůtě.

2. schůze rady města
Rada města se na své 2. schůzi v roce 2005 dne 12. 1. zabývala těmito záležitostmi:
— schválila úhradu spotřeby plynu pro objekt tenisové haly z rozpočtu města Hrádek 

nad Nisou a uložila správě majetku provést převod plynoměru na město Hrádek n. N.
— pověřila místostarostku města k přípravě 25. ročníku HDP a 60. výročí Vojanu 

v r. 2005
— vzala na vědomí zrušení Obecně závazné vyhlášky města Hrádek n. N. č. 5/2004

o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů za pobyt
dětí v mateřských školách a školních družinách z důvodu přijetí nového zákona –
Školský zákon č. 561/2004

— schválila bezúplatné užívání klubu Florian občanskému sdružení Klub důchodců

Hrádek nad Nisou na akce sdružení: Josefovská zábava – březen, Májová vese-
lice – květen, Václavská zábava – říjen, Mikulášská zábava – prosinec

— schválila program prevence kriminality ve městě Hrádek nad Nisou a jmenuje pana
Pavla Weisse – velitele Městské policie v Hrádku nad Nisou – jako zodpovědného
pracovníka za prevenci kriminality ve městě

— souhlasila s obnovením společenské rubriky v měsíčníku HRÁDECKO a pověřuje mat-
rikářku p. Zimovou vedením této společenské rubriky podle schválených pravidel.

— jmenovala vedoucím finančního odboru Ing. Pavla Jindru nejpozději od 1. 4. 2005
— souhlasila s převodem částky 15 000 Kč na účet TJ Sokol Václavice. Jedná se 

o část finančních prostředků, které město Hrádek nad Nisou poskytuje na údržbu
a provoz sportovního areálu ve Václavicích na r. 2005.

— souhlasila s přípravou projektu „Příprava přeshraniční průmyslové zóny svazku
měst Malý trojúhelník Bogatynia–Hrádek nad Nisou–Zittau“, na který bude podána
žádost o podporu do česko-saského programu INTERREG III. A.

3. schůze rady města
Rada města se na své 3. schůzi v roce 2005 dne 26. 1. zabývala těmito záležitostmi:
— schválila rozeslání podkladů pro zpracování povodňových plánů pro všechny oby-

vatele města 
— uložila p. Řeháčkovi jednat s Povodím Labe ve směru sjednocení vyhlašovaných

povodňových stupňů na toku Lužické Nisy v Hrádku nad Nisou podle aktuálního
stavu povodňového plánu města Hrádek nad Nisou

— uložila OŽPaV předložit porovnání nabídkových cen společností SAM a SKS na
opravy komunikací pro účely stanovení dodavatele v r. 2005 a zajistit přehled kon-
krétních akcí na opravách komunikací ze smlouvy s TS Hrádek, s. r. o., i s ostat-
ními dodavateli rozdělením na jednotlivá katastrální území města. Po projednání
uložila OŽPaV předložit zprávu o stavu převodu komunikací z Libereckého kraje
na město. Týká se to hlavně komunikací Liberecká, Husova, Žitavská, Gen. Svobo-
dy, 1. máje, Horního náměstí, Loučná směrem k hraničnímu přechodu v Hartavě.

— uložila veliteli MěP zajistit kontroly dodržování městských vyhlášek včetně vyhlášek
nově přijatých v lednu 2005 (Vyhláška o veřejném pořádku a Vyhláška o využívání
veřejného prostranství). Uložila veliteli MěP zajistit kontrolu dodržování zákona 
č. 128/2000 Sb. O obcích § 32 odst. 1 – dodržování povinnosti vlastníka nemovi-
tosti označit budovu čísly určenými obecním úřadem a podat informaci o průběhu
kontroly do konce prvního čtvrtletí r. 2005.

— uložila OŽPaV zajistit reklamační řízení na opravu komunikace Václavská ulice 
v co nejkratším termínu s tím, že o průběhu tohoto reklamačního řízení bude rada
města informována na dalších jednáních 

— schválila uzavření mandátní smlouvy s p. Janem Blechou, Hodkovice nad Mohel-
kou na výkon odborného dozoru pro město Hrádek nad Nisou na stavbě kanalizace
stoka C č. 01/2005

— projednala přípravu realizace úprav parkovacích ploch na Horním sídlišti v Hrádku
nad Nisou a uložila OŽPaV vypsat výběrové řízení na tuto veřejnou zakázku 
v termínu do 28. 2. 2005 

— schválila smlouvu o dílo na zajištění komunálních služeb ve městě Hrádek nad Ni-
sou na období únor–březen 2005 s firmou Severočeské komunální služby, s. r. o.
Souhlasila, aby TS Hrádek, s. r. o., uzavřely smlouvu o podnájmu s firmou SKS Jab-
lonec n. N. a pověřuje jednatele TS Hrádek, s. r. o., k podpisu této smlouvy.

— vzala na vědomí rozpočet na dobudování veřejného osvětlení mezi sídlištěm 
pod tratí a Sokolovnou a ukládá OŽPaV projednat se společností Elmar variantní
řešení „vrchní vedení“ a předložit radě města možnosti rozpočtu města na r. 2005
a řešení tohoto problému 

— vzala na vědomí návrh a připomínky k uzavření smlouvy mezi Autoklubem ÚAMK
M. J. L Sportklub Frýdlant a městem Hrádek nad Nisou za účelem vzniku muzea
v prostoru Cihelny a uložila místostarostce města připravit principy smlouvy 
a tajemnici úřadu připravit smlouvu

— na základě projednání uložila komisi životního prostředí zabývat se počtem sta-
novišť velkoobjemových kontejnerů, četností jejich vyvážení s ohledem na existenci
dvou sběrných dvorů ve městě a s ohledem na to, že probíhají dvakrát ročně svo-
zové dny po celém městě, a předložit radě města návrhy na další řešení odpado-
vého hospodářství v termínu do 30. 3. 2005 před uzavřením dlouhodobé smlouvy
mezi městem a SKS Jablonec n. N. 

— vzala na vědomí stanovisko představenstva a. s. Kristýna, uložila tajemnici úřadu
prodloužit dohodu se správcem do 28. 2. 2005 a místostarostce předložit na RM
16. 2. návrh provozního řešení skateparku od 1. 3. 2005 včetně financí

— vzala na vědomí stanovisko představenstva a. s. Kristýna ke společnému provo-
zování parkovacího automatu na Horním náměstí a uložila starostovi města upřes-
nit předložené podmínky (na principu příjem – provozní náklady včetně leasingu 
a poté dělení v poměru dle důvodové zprávy)

— vzala na vědomí informaci firmy Poltes, s. r. o., Liberec o výstavbě bytových jednotek
v areálu Bekonu v Hrádku nad Nisou

— schválila jmenování na místo vedoucího Zahradnictví, příspěvkové organizace, 
v Hrádku nad Nisou p. Františka Zezulu na dobu určitou do 30. 6. 2005.
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Pokračování ze strany 1
Proto jsou na několika místech v každé obci vidět opravené, a někdy moc pěkné,
autobusové zastávky, na které jsme získali dotaci ve výši 150 000 Kč z POV (Pro-
gram obnovy venkova) při vlastním podílu mikroregionu 150 000 Kč. Dále jsme 
z tohoto programu získali dotaci 36 000 Kč na provoz mikroregionu.

Jako v roce 2003 jsme v roce 2004 též získali dotaci na podporu místního part-
nerství mezi organizacemi z různých oblastí. Díky této podpoře z programu Leader+
jsme připravili vznik Místní akční skupiny Hrádecko-Chrastavsko (MAS H-CH), ve
které je zastoupen jak ziskový, neziskový, tak i veřejný sektor, který se bude do 
budoucna podílet na plánech rozvoje našeho kraje. V rámci tohoto projektu jsme
získali finanční podporu 350 000 Kč při vlastním podílu 150 000 Kč a z těchto 
peněz jsme podpořili projekty a přípravy na projekty několika organizací:

SSeekkttoorr PPooččeett  pprroojjeekkttůů VVýýššee  ppooddppoorryy
Obce a města 4 189 000 Kč
Neziskové organizace 2 13 000 Kč
Soukromý sektor 1 17 000 Kč
Celkem 7 219 000 Kč

Zbytek finanční dotace projektu byl použit na vznik MAS H-CH, na vznik propa-
gačních materiálů, informačních zdrojů a na ostatní činnosti mikroregionu a MAS 
H-CH. V rámci projektu také vznikly i společné mikroregionální internetové stránky
www.mikroregion.info, které se budou nadále vyvíjet a jejich obsah rozšiřovat. K jejich
zhlédnutí vás tímto zveme.

A co do roku 2005? Podali jsme dva projekty v programu Phare CBC, o kterých
již víme, že prošly schvalovacím procesem a dostaneme na ně tedy finanční pod-
poru ve výši cca 468 tis Kč a vlastní podíl mikroregionu bude činit cca 52 tis. Kč.
Projekty jsou zaměřené na rozvoj cestovního ruchu a v rámci jednoho bude vytvo-
řena kniha s historickou hodnotou, protože ukáže obce mikroregionu na starých 
pohlednicích. V rámci druhého projektu bude vytvořena mapa s vyznačením stáva-
jících cyklotras mikroregionu a vytipováním zajímavých okruhů kolem obcí, ke kterým
bude zpracován popis výletů.

Dále žádáme v programu POV o téměř milionovou dotaci na investice obcí, které
budou chtít zlepšit a nově vybudovat svou občanskou vybavenost. Žádat budeme 
i do jiných programů, jako do Grantového fondu Libereckého kraje apod., ale na vý-
sledky posouzení projektů a na výši finanční podpory si budeme muset ještě něja-
kou dobu počkat. 

Pokud byste měli i vy čím přispět mikroregionu nebo jen měli nějaké dotazy, ná-
pady a projekty, napište nám na: hradecko.chrastavsko@seznam.cz. Jiří Timulák

Přehled získaných a podaných projektů mikroregionu
Hrádecko–Chrastavsko v roce 2004 a 2005

Z knihovny
V roce 2004 navštívilo Městskou knihovnu v Hrádku n. N. 6 258 uživatelů a zaregistro-
váno bylo 576 čtenářů, z toho 203 dětí. Naší nejstarší a nejvěrnější čtenářce je 85 let.
Čtenáři si celkem vypůjčili 26 837 titulů a knihovní fond byl rozšířen o 561 nových 
svazků.

Knihovna zaznamenává u mužské části čtenářů zájem především o odborné pub-
likace a časopisy, dále pak o literaturu faktu, detektivní, válečné romány a sci-fi. U žen
mírně převažuje literatura krásná, a to milostné, historické a společenské romány.
Značně se zajímají i o časopisy. U dětí a mládeže souvisí poptávka s věkem. Po čtení
pohádek u nejmenších se u starších zájmy dělí – chlapci čtou spíše odbornou litera-
turu, dívky preferují dívčí romány, mládež si půjčuje také encyklopedie. 

V knihovně mohou čtenáři i návštěvníci využívat zdarma dvě internetové stanice.
Během loňského roku jsme pro naše malé čtenáře uskutečnily řadu besed, výstav, 
výtvarných a literárních soutěží.

Naše knihovna se zapojila do celostátní ankety o nejoblíbenější knihu českých
čtenářů „Moje kniha“, kterou pořádal Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.
Ankety se aktivně zúčastnilo více než 93 000 obyvatel republiky. V Týdnu knihoven
byly vyhlášeny výsledky a nejoblíbenější knihou v České republice se stala pětidílná
sága Joanne K. Rowlingové Harry Potter, na druhém místě skončil Pán prstenů Johna 
R. R. Tolkiena a třetí místo obsadila kniha knih – Bible. Z českých autorů se umístil
Zdeněk Jirotka a jeho Saturnin na čtvrtém místě.

Na závěr malé zamyšlení. „Co je to knížka?“ ptá se ve své básničce F. Hrubín dětí.
Položíme-li tuto otázku dospělému, co odpoví? Knížka? Vkladní, detektivka, 

román, slovník, encyklopedie, sbírka veršů, přítel pro hezké chvíle v soukromí,
památka, relikvie. Tím vším pro nás může být. Záleží na nás, po které sáhneme, která
je v životě důležitá, důležitější, potřebná. pracovnice knihovny

Optimalizace objemu
odpadových nádob

Počátkem roku 2005 došlo na území města Hrádek nad Nisou k realizaci další etapy
optimalizace objemu odpadových nádob, při které bylo přistoupeno k nepříjemnému,
ale nutnému kroku, tedy odebrání odpadové nádoby umístěné u rekreačních a trvale
neobydlených nemovitostí. Tento nepopulární krok si vyžádalo srovnání ekonomic-
kých ukazatelů, kdy náklady převyšovaly více než dvojnásobně příjmy na zajištění této
služby. 

Vzhledem k nedokonalosti stávajícího zákona o odpadech bude město Hrádek nad
Nisou řešit tento neúnosný stav oboustrannou dohodou.

V současné době poskytne obec ke každé rekreační a trvale neobydlené nemovi-
tosti igelitové pytle, jejichž počet a hodnota je rovna částce stanovené na úhradu 
nákladů systému nakládání s komunálním odpadem na území obce, který řeší vyhláška
města.

Jsme si vědomi toho, že některým z vás můžeme tímto krokem způsobit nepří-
jemnosti, a to hlavně v otázce, kam s množstvím odpadu, který vyprodukujete a který
je nad limit stanovený vyhláškou obce. 

Komise životního prostředí navrhla model, který umožní občanům s trvalým po-
bytem na území obce i vlastníkům rekreačních a trvale neobývaných nemovitostí na
území obce tento problém řešit. 

Řešení spočívá v možnosti objednat si tzv. doplňkovou službu. 
Ve spolupráci se svozovou firmou (SKS Jablonec nad Nisou), bude zájemcům 

o tuto úplatnou doplňkovou službu navržen a po vzájemné dohodě a uhrazení vykal-
kulované finanční částky realizován individuální způsob řešení. Předpokládá se, že
tato služba začne plně fungovat v průběhu 1. čtvrtletí 2005. Kontaktní místem je areál
technických služeb, Žitavská ulice 689, Hrádek nad Nisou. 

Tato úplatná doplňková služba nenahrazuje současný platný systém nakládání 
s komunálním odpadem na území města Hrádek nad Nisou a neosvobozuje od úhrady
vyhláškou stanoveného poplatku. 

Cílem výše uvedené doplňkové služby je v případě zájmu nabídnout možnost, jak
legálním způsobem ukládat a likvidovat tuhý domovní odpad, který domácnost vypro-
dukuje nad vyhláškou stanovený limit.

Zároveň si dovolujeme upozornit majitele psů, že si v podatelně městského úřadu
mohou vyzvednout sadu pro uklízení exkrementů.

Firma Lersen CZ, s. r. o. 
ppřřiijjmmee  nnaa  ppllnnýý  úúvvaazzeekk  sseekkrreettáářřkkuu  ssee  zznnaalloossttíí  pprrááccee  nnaa  PPCC..

NNáássttuupp  mmoožžnnýý  iihhnneedd..

TTeell..::  773366  448833  005533
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— 174 přestupků bylo řešeno domluvou 
— 175 přestupků bylo řešeno v blokovém řízení v cel-

kové výši 66 100 Kč (140 přestupků bylo řešeno blo-
kovou pokutou na místě zaplacenou v celkové výši
45 700 Kč a 31 přestupků bylo řešeno blokovou 
pokutou na místě nezaplacenou ve výši 20 400 Kč)

— 68 přestupků bylo písemně zpracováno a postoupeno
k dalšímu projednání příslušným správním orgánům

— na Policii České republiky byla postoupena dvě pí-
semná oznámení, a to z důvodu podezření na spá-
chání trestného činu a několik poznatků o páchání
trestné činnosti

— během služby bylo zjištěno 21 odstavených vraků
osobních vozidel. V jednom případě se jednalo o od-
stavené vozidlo připravené k opravě na Oldřichovské
ulici, ostatní vraky byly po upozornění městské poli-
cie odklizeny.

— občanům bylo doručeno 93 písemností
— bylo provedeno 95 výjezdů ohledně zvěře – jednalo

se o zaběhlé, zanedbané, zraněné psy, koně, pora-
něné labutě, uhynulé srny, kočky, psy, včelí a sršní
roje, roztrhanou kozu, nalezenou fretku. Do útulku 
v Ostašově bylo odvezeno 15 zvířat. 

— byla nalezena 3 jízdní kola, doklady, batoh, peněženka
— na osobní svobodě byly omezeny 4 osoby podezřelé

z páchání trestné činnosti
— městská policie prováděla šetření ke zjištěným čer-

ným skládkách za účelem jejich likvidace
— bylo provedeno 38 dopravně bezpečnostních kon-

trol zaměřených na cyklisty a chodce
— v místních barech, hernách a restauracích bylo pro-

vedeno 74 kontrol se zaměřením na podávání alko-
holu nezletilým osobám a hru na výherních automa-
tech. Během těchto kontrol byly řešeny 2 případy
podávání alkoholu osobám mladších 18 let.

— v jednom případě bylo řešeno zjištění prodeje alko-
holu osobám mladších 18 let v obchodě

— ve Zvláštní škole v Loučné proběhlo šetření k případu
použití omamné látky u žáka

— byly zmapovány výtluky na komunikacích v katastru
města

— na žádost ředitelů škol byly prováděny kontroly v ro-
dinách problémových dětí

— byly prováděny pravidelné kontroly u ZŠ ve městě 
a v Chotyni a dále v lokalitách, kde se zdržuje mlá-
dež – v parcích, v hale ČD v Hrádku n. N. a v Chotyni,
skate-parku, hřištích, diskotékách

— v rámci programu prevence kriminality bylo pořá-
dáno 9 besed se žáky ZŠ a MŠ. Besedy byly se za-
měřením na prevenci kriminality, šikanu, dopravu,
vybavení kol, zvířata. 

— ve spolupráci s DDM Drak,Volejbalovým klubem
Hrádek n. N. ,TJ Slovan Hrádek n. N. jsou pořádány
pravidelné turnaje pro žáky ZŠ, a to v rámci využití
volného času mládeže

— městská policie prováděla dohledy na sportovních
utkáních v katastru města

— byla zpracována a podána žádost o poskytnutí dotace
z Grantového fondu Libereckého kraje. Jedná se 
o projekt na podporu a zvýšení bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích v rámci výchovného 
programu dětí MŠ a žáků ZŠ v Hrádku n. N. Tento
projekt byl schválen a je realizován.

— byl zpracován návrh veřejnoprávní smlouvy s obcí
Chotyně. Předmětem této smlouvy je výkon úkolů

strážníků MP Hrádek nad Nisou na území obce Cho-
tyně. Dne 27. 5. 2004 nabyla výše uvedená smlouva
právní moci a od této doby jsou plněny úkoly stráž-
níků Městské policie Hrádek n. N. na území obce
Chotyně. Tato smlouva byla podepsána na tři roky.

— byla zakoupena další 3 služební jízdní kola. V roce
2004 bylo najeto celkem 1 036,5 km na služebních
kolech.

— služební vozidlo městské policie se podařilo zapojit
do Integrovaného záchranného systému Liberec-
kého kraje. Z tohoto důvodu nemusí město Hrádek
n. N. platit povinné ručení za toto vozidlo.

— od 1. 8. 2004 je zřízena nová služebna městské
policie v prostorách MěÚ v Hrádku nad Nisou 

— po dobu oslav Trojzemí a vstupu ČR do EU, 100 let
ZŠ v Loučné, Country festivalu, vystoupení na hradu
Grabštejn, Rockového léta, Showgun párty, Hrá-
decké pouti, silničního běhu Žitava–Hrádek n. N.,
soutěže motokár, voleb, lampiónových průvodů, Hrá-
deckého divadelního podzimu apod. městská policie
zajišťovala průběh těchto akcí a dodržování veřej-
ného pořádku 

— zástupci MP se zúčastňovali schůzí osadních výborů 
— v rekreačním středisku na Kristýně prováděla pra-

videlné kontroly během rekreační sezóny 
— občanům v katastru města Hrádek nad Nisou a obci

Chotyně MP pomáhala řešit jejich stížnosti a při-
pomínky

— průběžně dochází ke zvyšování profesionalizace
strážníků městské policie – účast na semináři bez-
pečnosti a kriminality, tělesná a taktická příprava,
školení zdravovědy

— v katastru města a jeho okrajových částech bylo in-
stalováno 7 schránek důvěry městské policie a MěÚ.
V pěti případech byly ve schránkách nalezeny
vhozené doklady a ve čtyřech případech zde byly
nalezeny stížnosti a různé písemnosti. 

— v 58 případech byl proveden výjezd na alarm. Ve
všech případech se jednalo o alarm planý. 

— městská policie pořádala již VI. ročník mezinárod-
ního turnaje v halové kopané O putovní pohár
starosty města Hrádek nad Nisou.

Během roku městská policie spolupracovala s Ob-
vodním oddělením Policie České republiky, Sbory
dobrovolných hasičů na katastru města Hrádek n. N.,
Rychlou záchrannou službou, TS Hrádek, firmou
ELMAR, VÚ Grabštejn a se všemi odbory MěÚ Hrá-
dek n. N. Během této spolupráce:

— ve 23 případech poskytla asistenci Rychlé záchran-
né službě – převoz občanů na psychiatrické a chi-
rurgické oddělení, asistence při převozu opilých
nebo agresivních občanů

— s místním oddělením PČR byly prováděny pravidelné
společné výkony služeb, v 88 případech byla poskyt-
nuta asistence při zajišťování potřebných úkonů. 
Jednalo se o krádeže, střežení osob podezřelých 
z TČ, fyzické napadení, vloupání, pátrání po pacha-
telích trestného činu, loupežného přepadení, pátrání
po pohřešovaných osobách, regulace dopravy při
dopravních nehodách, doprovod nadměrného ná-
kladu apod.

— ve 20 případech poskytla asistenci Sborům dobro-
volných hasičů. Jednalo se o výbuch domu v Doníně,
požár ve sklenářství, několik asistenci při otevření

bytu, požárech, hořící vozidlo u skate-parku, zahoření
kabeláže ve vlaku, olejových skvrn na komunikacích
apod.

— na OŽPaV při MěÚ Hrádek n. N. bylo postoupeno 
k dalšímu opatření sedm oznámení ohledně zjištění
černých skládek, u kterých se nepodařilo zjistit
původce, dále závady na chodnících, poničené
zábradlí a nepovolené zábory veřejného prostranství 

— TS Hrádek bylo oznámeno 24 závad na komu-
nikacích, odcizená víka od kanálů, spadlé větve
apod.

— Firmě Elmar bylo nahlášeno 33 závad veřejného
osvětlení v katastru města, poražení sloupu el. vedení
na Kristýně, odstraňování rampouchů na budově MěÚ
apod.

Velitel MP--
Pavel Weiss

Zpráva o činnosti městské
policie za rok 2004

V roce 2004 městská policie řešila celkem 417 přestupků

Pronájem bytu
PPrroonnaajjmmuu  bbyytt  33  ++  11  vv  rroodd..  ddoommkkuu  ssee  zzaahhrraaddoouu  

aa  ooddssttaavvnnoouu  pplloocchhoouu  nnaa  aauuttoo..
LL..  MMoorrggeennsstteerrnn,,  CChhoottyynněě  99

tteell..::  448855  114400  113300,,  773311  447744  992211

Pronájem nebytových –
prodejních prostor

vv  uull..  11..  mmáájjee  nnaadd  ccuukkrráárrnnoouu  FFLLOORRIIDDAA
((mmooddrrýý  ddůůmm))  vv  HHrrááddkkuu  nnaadd  NNiissoouu..

TTeell..::  777777  220044  449999

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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Anketa: Jaký je váš názor na umístění parkovacích
automatů na Horním náměstí?
Parkovacích automatů? Nestačil by jeden? Pokud bude
vhodně nastaven tarif, tak je to prospěšná věc. Podívejte
se na stav na náměstí v současné době, vždyť zde ne-
jde ani projít. Domnívám se, že 1/2 hodina každému na
nákup stačí a pokud bude třeba za 5 Kč, tak to nikoho
nepoloží. A pokud se chce někdo zdržet déle, tak ať je
každá další 1/2 hodina třeba za 10 nebo za 15 Kč. Ne-
bojte, stejně Vám budou všichni nadávat. J. Ráš

Dobrý den, jelikož je to další zásah do našich peně-
ženek, nejsem moc nadšený. Pravdou zůstává, že roz-
hodující bude nastavení tarifu a ochota obyvatel zde pla-
tit. Na druhou stranu si myslím, že pokud bude tento
parkovací automat (opravdu stačí jeden) umístěn, měl by
být tarif v takové výši, aby se náměstí vyčistilo, tak třeba
i 10 Kč za 1/2 hodiny a 15 za každou další 1/2 hodinu.
Dovolím si Vám – vedení města – navrhnout určitý způ-
sob, jak s vybranou částkou naložit, a to zcela vážně. Za
poslední 2 roky zde vyrostlo dost spor-
tovišť a jejich údržba si vyžádá další fi-
nanční prostředky. Co se rozhodnout,
že prostředky vybrané z tohoto auto-
matu budou použity výhradně na přís-
pěvek pro tato sportoviště? Bylo by to
potřebné, nekonfliktní a účelné, neboť
se domnívám, že částka z tohoto auto-
matu by se klidně mohla blížit až 
k 500 000 Kč.             Tomáš Holý, 31 let

Jsem proti. Myslím, že náměstí
jako parkoviště, ať už placené, nebo
ne, není nejšťastnější řešení, i když je
to v Hrádku zažitá skutečnost. Parko-
viště by mělo být parkoviště (nějaké
větší v centru podle mne chybí) a ná-
městí si představuji jako pěkně upra-
venou zónu s omezením provozu na
nejnutnější minimum. Takže místo
parkovacích automatů navrhuji zeleň
a zákaz vjezdu (taky na něj budu nadávat, ale zvyknu si).    

Kohler, 39 let
Náměstí jako pěkně upravenou zónu si také dovedu

představit a přimlouval bych se za to, ale to bude asi fi-
nančně náročné jako blázen. Asi by mi nevadilo, kdyby
tam ten parkovací „bankomat“ byl, ale mnohem víc mě
štve těch 800 000 Kč na parkoviště u Pavca. Přátelé, to
jsou tak vyhozené peníze, až to bolí. K čemu tato inves-
tice? Loni tam navezli kamínky a je to super. Pokud tam
má přijít asfalt, je to blbost. Uvedený prostor by byl více
vhodný na výstavbu třeba bytového domu. Za prvé by se
tam ten dům hodil, za druhé by byl potřebnější a za třetí
parkoviště tam je zbytečné. Pokud se zpoplatní stání na
náměstí, bude možná složitější parkovat v okolí, ale zase
tak hrozné to nebude. Jen si nemyslete, že přestanou
lidé na náměstí jezdit a parkovat tam kvůli nějaké dese-
tikoruně. Omyl, a velký! Dejte ho tam a vybrané částky
investujte třeba do postupné opravy náměstí.

Pavel Molnár, 19 let
Pěkný den, jenom krátká reakce Pavlovi M. – parko-

viště u Pavca je tam proto, aby tam mohli v budoucnu
parkovat ti, kteří by jinak třeba parkovali na náměstí.
Bude tam také nasměrování šipkami pro návštěvníky,
kteří jedou do města – centrální parkoviště. Od „parko-
matu“ si slibujeme odlehčení náměstí, než dojde k jeho
proměně z parkoviště v náměstí. Nyní jsou zadány poža-
davky na návrhy ve třech variantách – různé rozložení
parking a oddech – a ty budou předloženy veřejnosti 
k posouzení, vítězná varianta bude dál rozpracována.

Hedvika Zimmermannová, 39 let

Vážená paní Zimmermannová, těší mě Vaše odpověď,
ale přesto zůstávám naprosto skeptický k parkovišti 
u Pavca. Za ty peníze by se dalo opravit mnoho metrů 
silnic, popřípadě chodníků, a upravit tak naše město.
Opravdu se domníváte, že prostor u Pavca bude někdo
využívat? Já tedy rozhodně ne. Pokud jsou mé informace
přesné, má být vybudováno parkoviště v prostoru sou-
časného autobusového nádraží. Prosím zkuste někdo
spočítat, kolik zde bude prostoru a o kolik míst je vlastně
objektivně zájem. Rozšíření parkování v Anglické ul.,
Pavco, autobusák – budeme jich mít tolik, že na nich ni-
kdo nebude stát, anebo jen pomálu. Pokud proběhne
plánovaná výstavba obchoďáku u paneláků, bude i zde
další parkovací prostor. Prosím ještě jednou: zamyslete
se nad investicí do parkoviště u Pavca. Nechte tento
prostor pro možného případného investora na stavbu
například bytového domu. Vsadím se, že raději budeme

mít ve městě nový dům s byty pro lidi než množství
poloprázdných parkovišť. Nezlobte se na mě, ale šipky
jdou nasměrovat i jinam. Pavel Molnár

Dobrý den. Rád bych také přihodil svůj názor. Pova-
žuji zpoplatnění parkování na Horním náměstí za první
krok na dlouhé cestě k celkové přestavbě tohoto pro-
storu na důstojnou zónu klidu a setkávání. Měla by to
být perla Hrádku. Až bude město mít finance na pře-
stavbu náměstí, úplně bych do budoucna zrušil možnost
parkování na něm. Ani mně se nelíbí investice vedle
Pavca. Rozhodně bych počkal, jak bude využité parko-
viště po „autobusáku“, a pak by se vidělo. Přeji nám
pěkné náměstí. Radek Petr, Václavice, 39 let

Pěkný den, účelem mé předchozí odpovědi nebylo
stavět proti sobě bytový dům a parkoviště. Když jsme
poprvé přišli s návrhem náměstí bez aut, což by se mně
osobně líbilo nejvíce, reagovali živnostníci podnikající na
náměstí s obavami, že ztratí zákazníky. Řekli jsme tedy,
že zároveň s takovým krokem musí jít i možnost parko-
vání co nejblíže náměstí. Byla vybrána právě lokalita 
u Pavca (možnost přesunu autobusového nádraží přišla
až později). Myslím, že prostor parkování bude muset být
řešen i podle toho, pro jakou variantu náměstí se město
rozhodne. Pro výstavbu bytového domu byl zvažován
prostor u kina směrem ke knihovně. Navigační systém 
je myšlen především pro „cizáky“, místní vědí, kde zapar-
kovat. Máte pravdu – navést se dá k parkovišti kamkoliv. 

H. Zimmermannová
Krásný den paní Zimmermannová, vůbec nepovažuji

za stavění něčeho proti – ten bytový dům byl jen návrh.

Může tam samozřejmě dočasně být i to parkoviště, rád
bych jen nechal znovu zvážit variantu kamínkového par-
koviště „dočasně“ než utrácet peníze za asfalt. Možná
je to škoda peněz. Pavel Molnár

Dobrý den, na základě zde popsaných názorů 
musím uznat, že popsané argumenty proti výstavbě 
asfaltového parkoviště u Pavca mají svůj smysl a i já 
začínám pochybovat o vhodnosti tohoto kroku. Je 

však nutné podotknout, že tato
varianta byla a je připravována 
ve vztahu k zklidnění centra města. 
V době, kdy byla tato varianta na-
vržena, posouzena a zařazena do
rozpočtu města pro rok 2005, nebylo
nic známo o možné výstavbě par-
koviště na autobusovém nádraží a ani
v tuto chvíli není jasné, zda se povede
tento projekt dovést do úspěšného
konce. Lze předpokládat, že případná
realizace nebude probíhat v prvním
čtvrtletí, a proto je zatím dost času 
na možnou změnu. K umístění parko-
vacího automatu na náměstí se
přikláním, neboť si myslím, že jakékoli
omezení parkování našemu náměstí
jen prospěje a vhodně nastavený tarif
nebude nepřekonatelnou překážkou. 

Petr Dlouhý (člen rady města), 28 let
Já si myslím, že je to fakt blbost, protože to radši 

všichni budou parkovat všude možně kolem domů 
a bude to ještě horší! J. T., 17 let

Dobrý den, mám stejný názor jako J. T. Ten, kdo 
chce zaparkovat u náměstí, tak určitě využije okolních
ulic, které zpoplatněny nebudou. Souhlasil bych s velice
nepopulárním zpoplatněním centra města a vybraná
částka by mohla být využita ke zlepšení stavu Horního
náměstí. Myslím si, že částka 5 Kč za 30 minut parko-
vání by byla ještě únosná. 

Zdeněk Korbelář (občan), 29 let
Parkoviště u Pavca se mi zdá rozumnou variantou. 

Je to blízko náměstí a podle mne je i vhodnější alespoň
trochu „schovanou“ plochou pro odstavení aut nežli 
současné autobusové nádraží situované ze všech stran
mezi obytné domy. Další parkovací plocha by měla 
vzniknout někde co nejblíže vlakového nádraží. Třeba 
u skateparku a spojit ji s nádražím podchodem nebo
lávkou. Pokud dojde k realizaci Regiotramu, mělo by jít
odstavit auta a přestoupit na vlak nebo autobus. Ze
současného autobusového nádraží je to daleko na vlak 
i na náměstí, proto o jeho využívání pochybuji. To, že jsme
všichni lenoši, je třeba brát jako fakt. Plocha autobuso-
vého nádraží by byla pěknou tržnicí. To parkoviště si tam
nějak nedovedu představit. Podle mne by to bylo „zabití“
docela hezkého místa. Kohler, 39 let

Vaše návrhy a poznatky zasílejte na
www.hradek.cz/anketa
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K 31. prosinci 2004 evidujeme 58 událostí, ke kterým naše jednotka vyjela. Z toho
22 požárů, 9 dopravních nehod, 18 technických pomocí, jeden planý poplach, čtyři
taktická cvičení a čtyři ostatní zásahy. Celkem zasahovalo 563 hasičů a strávili jsme
u těchto zásahů cca 77,5 hodiny. K událostem jsme najeli celkem 257 kilometrů.
Celkové škody způsobené požáry byly vyčísleny na 1 439 000 Kč a uchráněné
hodnoty byly stanoveny na 2 520 000 Kč. Průměrně se výjezdů zúčastnilo 10 hasičů
a strávili cca 80 minut na jeden zásah. U všech událostí se zranil jeden hasič, a to
pouze lehce. Nejčastějším vozidlem, které k jednotlivým událostem vyjelo, byla CAS
32 T 815 a VEA 1 Mitshubishi Pajero. Jednotka spolupracovala celkem v 25 přípa-
dech s Městskou policií v Hrádku nad Nisou, ve 24 případech s Policií ČR, v 16 pří-
padech s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje a šestkrát se Zdravot-
nickou záchrannou službou, pracoviště Hrádek nad Nisou.

Největší události naší jednotky 
Hned na začátku roku, kdy dne 18. ledna v 19:19 hodin došlo v Doníně k výbuchu
propan-butanové láhve a následnému požáru. Při příjezdu naší jednotky již byl ohněm
zachvácen celý byt a prostor bytovky byl silně zakouřen. Dále bylo zjištěno, že se na
půdě domu nacházejí dvě dospělé osoby, které byly za pomoci křísících přístrojů
vyvedeny z objektu a předány zdravotnické záchranné službě. K žádnému jinému
zranění nedošlo. Škoda, která vznikla, byla vyčíslena na 400 000 Kč a uchráněné
hodnoty dosáhly výše 500 000 Kč. Na místě zasahovaly jednotky JSDHO Hrádek 
nad Nisou, Chotyně a HZS Libereckého kraje, stanice Liberec.

Druhou velkou mimořádnou událostí byl požár sklenářské firmy dne 6. března 
15 minut po půlnoci, kde požárem byla zničena celá dílna. Příčina byla stanovena na
technickou závadu, škody vyčísleny na 500 000 Kč a uchráněné hodnoty na 
100 000 Kč. Zde zasahovaly jednotky JSDHO Hrádek nad Nisou a Chotyně.

Třetí velikou mimořádnou událostí byl přívalový déšť dne 5. července ve 13.57 ho-
din, kdy jsme odkláněli přívalovou vlnu z komunikace v Oldřichově na Hranicích 
a čerpali jsme vodu ze dvou sklepů v Doníně. Museli jsme zasahovat na dvou místech
najednou a na místo byly povolány i jednotky z Dolního Sedla a Václavic.

Dále jsme byly povoláni do Žitavy dne 4. listopadu v 11.20 hodin, kde jsme 
pomáhali likvidovat požár skladu stavebnin. Na místě jsme zasahovali oběma
cisternami a napomohli tak k rychlému uhašení požáru.

Další velkou událostí byl požár stodoly s dílnou na Dolní Suché dne 8. listopadu 
ve 22:16 hodin, kdy v době příjezdu naší jednotky se dostal oheň již skrze střechu 
a do těsné blízkosti obytného domu. Na místo postupně dorazilo celkem 6 jednotek
vč. jednotky ze Žitavy. Na místě zasahovalo celkem 46 hasičů, škody způsobené
požárem byly vyčísleny na 250 000 Kč a uchráněné hodnoty na 400 000 Kč bez
započítání obytné budovy.

Poslední náročnou událostí byla technická pomoc při sundávání zastřešení 
kluziště v areálu TJ Orel, kdy jednotka na požádání přestavitelů TJ a ve spolupráci 
s montážní firmou provedla sundání plachty utržené vlivem velikého větru dne 
25. prosince 2004. Jednotka zde zasahovala od 7:35 do 15:30 hodin. Celkem se
zásahu zúčastnilo 17 hasičů.

Školení a výcvik
Celkem je do výjezdové jednotky JSDHO zařazeno 38 členů sboru. V průměru se 
20 hasičů zúčastňuje každý čtvrtek školení a výcviku. Dvakrát ročně absolvujeme
výcvik v polygonu u kolegů v Zittau a Jablonci nad Nisou, kde si nositelé dýchací

techniky vyzkoušejí praktický výcvik s dýchacím přístrojem vč. testu fyzické zátěže.
Této odborné přípravy se zúčastňují také hasiči z Dolního Sedla a Chotyně. Dále 
se naše příprava zaměřuje na poskytování první pomoci, činnost při dopravních
nehodách, práci ve výškách se záchranou osob pomocí výškové techniky a práci 
s technickými prostředky ve výbavě jednotky. V zimních měsících mimo jiné probí-
ráme legislativu na úseku požární ochrany a taktické postupy při jednotlivých druzích
zásahů. Mezi školitele zveme zdravotnický personál Zdravotnické záchranné služby
v Hrádku nad Nisou, příslušníky HZS Libereckého kraje, ale z větší míry jsme si schopni
témata proškolit sami.

V loňském roce dne 1. dubna 2004 byl za účasti představitelů města jmenován
do funkce velitele sboru pan Jaromír Mottl, který nahradil po 27 letech velitelování
pana Helmuta Řeháčka.

Složení vedení jednotky:
vveelliitteell  jjeeddnnoottkkyy:: Jaromír Mottl 
zzáássttuuppccii  vveelliitteellee  jjeeddnnoottkkyy:: Helmut Řeháček Petr Holeček
vveelliitteelléé  ddrruužžsstteevv:: Pavel Holeček st. Oldřich Lanc

Petr Moc Václav Růžička
ssttrroojjnnííccii:: Karel Arnold Roman Blusk

Jaroslav Braha Alois Hanic
Tomáš Lanc Jan Kovács ml.
Jiří Mareček Jiří Řeháček
Jiří Šulc 

oossoobbaa  ooddppoovvěěddnnáá  zzaa  pprroossttřřeeddkkyy  CCHHTTSS:: Pavel Holeček ml.

Technická výbava 
Jednotka je vybavena pěti zásahovými automobily, z toho dvěma cisternami 
(CAS 32 T 815 a CAS 32 T 148), dopravním automobilem (DA 8 AVIA), výškovou
technikou (AZ 30 IFA) a velitelským automobilem (VEA 1 M-PAJERO). Dále ve výbavě
je celkem 14 dýchacích přístrojů, 2 křísící přístroje a nově dva vyváděcí (záchranné)
přístroje. Jednotka je mimo jiné schopná zasahovat při dopravních nehodách s vy-
prošťovacím hydraulickým zařízením Lukas, likvidovat ropné havárie na vodních
tocích (přívěs s 50 metry norných stěn, sorbenty a nafukovacím člunem), 6 čerpadel
pro čerpání vody, z toho nově zakoupené plovoucí čerpadlo. Vlastníme dvě elektro-
centrály o celkovém výkonu 6 kW s osvětlovací soupravou. 25 členů jednotky je
vybaveno profesionálními zásahovými obleky Fireman III a 27 členů profesionální
zásahovou obuví Zeman. Dále ve výbavě jednotky jsou tři kusy protitepelných
ochranných oděvů.

Občanské sdružení na úseku požární ochrany
Ve sboru dobrovolných hasičů je evidováno celkem 94 členů, z toho 57 mužů, 21 žen
a 16 dětí a dorostenců. Starostou sdružení je pan Pavel Holeček st., jeho náměstkem
pan Oldřich Lanc. Cílem sdružení je výchova členů pro zásahovou činnost, pořádání
kulturních a společenských akcí a práci s mládeží. Vedoucími mládežnického kolek-
tivu jsou manželé Roman a Jiřina Bluskovi.

Sdružení se aktivně podílí na akcích města, vloni např. přípravou pálení čarodějnic,
pomocí při oslavách vstupu do EU, výstavou techniky při oslavách Trojmezí, ukázkami
na dětském dnu, zaléváním stromů v parku, dnem otevřených dveří při pouti apod.

Loňský rok u hasičů
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Mezinárodní spolupráce
Naše jednotka spolupracuje od roku 1991 s hasičskou jednotkou v Zittau. V letošním
roce jsme se při „ostrých“ výjezdech setkali dvakrát, a to na požáru stavebnin 
v Zittau a při požáru stodoly na Dolní Suché. Dvakrát jsme provedli společná taktická
cvičení, z toho jedno na požár lesa v okolí nejvyšší hory Lužických hor a druhé na požár
ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou.

Dále se pravidelně setkáváme s kolegy z Dittelsdorfu a V. Schveningenu.
Jednotka také spolupracuje s dobrovolnou hasičskou jednotkou z polského

Kopazcówa, převážně při společných zásazích požáru trávy v okolí hranic a při taktic-
kých cvičeních.

Co nového v roce 2005
K 30. lednu 2005 evidujeme čtyři události, z toho jeden požár, jednu dopravní 
nehodu, jednu technickou pomoc a jeden únik nebezpečných látek (provozní náplně
osobního automobilu). Žádné osoby ani hasiči nebyli zraněni. S podivem ale je, že
jsme již třikrát zasahovali na Horním Sedle. Jaromír Mottl, JSDHO Hrádek nad Nisou

Obnovení společenské kroniky
Rada města Hrádek nad Nisou rozhodla ve spolupráci se Sborem pro občanské 
záležitosti o obnovení společenské kroniky, která bude uveřejňována v měsíčníku
HRÁDECKO. Pokud jste čtenáři hrádeckých internetových stránek, víte, že na téma
společenské kroniky proběhla na stránkách anketa. Ohlas veřejnosti byl kladný s tím,
že uveřejňování blahopřání, poděkování a jiných společenských událostí by mělo být
prováděno formou takzvané bezplatné inzerce. Nabízíme vám tímto zajištění této
služby. Požadavky na zveřejnění můžete předávat na odbor vnějších vztahů do 20. dne
běžného měsíce. Text bude uveřejněn v nejbližším čísle HRÁDECKA.

Blahopřání k životním výročím bude uveřejňováno na základě souhlasu jubilanta .
-r-

Finanční dar
Ani městu Hrádek nad Nisou není lhostejný osud lidí a oblastí postižených živelnou
katastrofou. Rada města odsouhlasila příspěvek 10 000 Kč na obnovu Tater a 10 000 Kč
pro libereckou organizaci Hands for help, která zajišťuje humanitární pomoc v oblastech
postižených vlnou Tsunami.

Díky finanční pomoci z Německa a Švýcarska jsme po povodních v roce 2002 
mohli opravit zatopenou mateřskou školku v Doníně. Víme, že bez této podpory by celý
proces oprav a nákupu nábytku i hraček trval mnohem déle.

Pokračování ze strany 1
Pro projekt se podařilo vytvořit široké partnerství měst Hrádek nad Nisou a Zittau, ZŠ
Donín a partnerské školy ZŠ Weinau a získat podporu Úřadu práce v Liberci. Vlastní
podíl města bude činit 25 % z celkového rozpočtu asi 85 500 EUR. 

Výukové centrum bude sloužit několika cílovým skupinám:
Dospělí – pracovníci a především nezaměstnaní budou mít v centru snadný přístup
(nezaměstnaní zdarma) k výukovým programům německého jazyka, základů práce na
PC či volný přístup na Internet k vyhledávání pracovních příležitostí jak v České 
republice, tak na evropském trhu práce. Využití centra nezaměstnanými zvýši díky jeho
zaměření na jazyky jejich schopnost uplatnit se na přeshraničním trhu práce (buď přímo
v sousedním Německu, nebo v německých firmách působících na českém trhu). Pro-
jekt si klade za cíl také přímo pomoci s vyhledáváním vhodných pracovních příležitostí

bezplatným přístupem na Internet (www stránky pracovních příležitostí, databáze
volných pracovních míst v EU). Očekává se, že služeb výukového centra bude využívat
ročně asi 100 nezaměstnaných. Podle potřeby úřadu práce zde budou probíhat také
rekvalifikační kurzy.

Děti (žáci prvního stupně ZŠ) se budou v centru účastnit pravidelné interaktivní 
výuky německého jazyka. Díky spolupráci s partnerskou školou Weinau v sousední
Žitavě bude také probíhat společná interaktivní výuka českých a německých dětí 
týkající se jazyků – češtiny i němčiny – a práce s PC a Internetem. U každého počítače
budou žáci ZŠ Donín společně pracovat s dětmi z Německa. Dojde tak nejen k osvo-
jení si jazykových znalostí, ale i k navázání osobních přátelských kontaktů, které
mohou přetrvat až do období dospělosti.

Němečtí a čeští učitelé zde budou mít možnost zkoušet nové společné výukové
programy a vyměňovat si zkušenosti. 

Obsahem projektu je i samotná investice, která napomůže ke zřízení počítačového
a jazykového výukového centra při ZŠ Donín. Protože samotný objekt školy není 
v dobrém technickém stavu a pro účely setkávání českých a německých dětí i pro
poskytování služeb veřejnosti není budova přizpůsobena, bude částečně rekonstru-
ována. Oprava fasády v sobě bude zahrnovat především opravu omítek, oken a dveří,
výměnu vstupních dveří, opravu parapetů, opravu štukové výzdoby, klempířské
výrobky (výměna žlabů a svodů), vybudování přístřešku u vchodu do budovy a úpravu
dvorku. K zabezpečení vybavení výukového centra proti odcizení dojde také k insta-
laci mříží do oken učebny. Dojde k rekonstrukci rozvodů, stoupaček, vraceček včetně
výměny a montáže zařizovacích předmětů (baterií, umyvadel,...) a opravě sociálních
zařízení v přízemí i v 1. patře. 

V rámci výukového centra bude zřízeno 7 výukových míst připojených k Internetu.
K dispozici bude scanner s tiskárnou a kopírkou. Výukové programy  se budou týkat
německého jazyka a českého jazyka, budou nainstalovány překladové slovníky, zá-
kladní kancelářské programy. Budou také nakoupeny příručky k práci s PC, které poté
budou v malé knihovně k dispozici návštěvníkům výukového centra. Celé výukové
centrum bude připojeno k Internetu.

Eva Krúpová

V Doníně vznikne výukové centrum

Poděkování
Srdečně děkuji ředitelce domu s pečovatelskou službou paní Dagmar Škublové
a celému kolektivu pečovatelek za obětavost, s jakou se dlouhá léta staraly 

o mou zemřelou sestru Annu Janáčkovou.
Marie Laifrová, Praha

Město Hrádek nad Nisou vyhlašuje
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tteell..::  448855  114400  114411,,  kkll..::  222222

PPřřiihhlláášškkyy  zzaassíílleejjttee  nnaa  aaddrreessuu::  
MMěěssttsskkýý  úúřřaadd,,  HHoorrnníí  nnáámměěssttíí  7733,,  446633  3344  HHrrááddeekk  nn..  NN..

EE--mmaaiilloovváá  aaddrreessaa::  rreehhaacceekk@@mmuuhhrraaddeekk..cczz

UUzzáávvěěrrkkaa  ppřřiihhllááššeekk  jjee  2288..  22..  22000055..
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Rok s rokem se sešel a před námi je rok 2005, který bychom rádi naplnili nejen péčí
o naše potřebné spoluobčany, ale také jejich kulturní, zájmovou a společenskou
aktivitou.

Nejdříve zhodnotíme rok uplynulý, který byl pro nás opět ve znamení změny – naše
organizace začala provozovat Klub důchodců. Těší nás, že toto zařízení je hojně
navštěvováno, jak už ke společným setkáváním, tak k různým zábavným, kulturním 
a vzdělávacím programům, které si jednotlivá sdružení připravují sami. Máme radost,
že bylo možné provést v klubu některé vnější i vnitřní úpravy a zlepšit tím návštěvní-
kům jeho další využívání. Je potřeba uvést, že hlavní podíl na fungování tohoto 
zařízení má zřizovatel naší organizace – město Hrádek nad Nisou. V zájmu města 
je i podpora zájmových organizací, a to tak, že mohou bezplatně (dle provozního 
řádu) využívat klub důchodců ke svým zkouškám. Za uplynulý rok bylo zaznamenáno
5 270 návštěv tohoto zařízení.

Tradičně také toto zařízení využívá Pečovatelská služba pro akce pořádané 
pro uživatele služeb. Služba byla poskytována v loňském roce 82 občanům, a to 
v domech s pečovatelskou službou, v terénu a v Chotyni. Pokud někdo z uživatelů 
služeb z terénu má zájem navštívit naše akce, ale jeho zdravotní stav mu již nedovolí
dojít do klubu důchodců, pomáháme mu s dopravou. V loňském roce to bylo napří-
klad na oslavu MDŽ, zahradní posezení, vánoční besídku. Snažíme se o to, aby naše
akce byly otevřené a přišli mezi nás i vrstevníci našich uživatelů z města. To jsou pak
shledání!

Všechny akce pořádané pro naše starší spoluobčany (k výše uvedeným patří také
zájezd na Léto seniorů do Vratislavic n. N.) by nebylo možné realizovat bez podpory
sponzorů – paní Rigové (restaurace Rigoleto), manželů Šimáčkových (restaurace JIH),
Papírnictví paní Soni Židů, Autotrendu. Na tyto akce nám také jako každý rok přispěla
Obec Chotyně. Velmi si této podpory vážíme a děkujeme za ni.

Poděkování patří také účinkujícím, kteří nám s programem pomáhají. Pěknými
říkankami, písničkami a dárečky vždy potěší děti z MŠ na Oldřichovské ulici. Osobité
vystoupení mají žáci ze ZvŠ v Loučné, v loňském roce u nás také s velkým úspěchem
vystoupili chlapci z VÚDM v Chrastavě. K tanci a poslechu zahrají pan Petr Kozák nebo
pan Ladislav Douša a paní Olga Motlová.

V letošním roce máme zájem pokračovat v těchto činnostech a ve spolupráci 
s městem rozšířit naše služby o provoz občanské poradny. V současné době se
doškoluje pracovnice, která by tuto poradnu vedla. Předpokládaný termín zahájení
provozu je v dubnu letošního roku. Cílem poradny bude pomáhat občanům v tíživých
životních situacích, zabezpečit jim kvalitní občanské poradenství a nezávislé 
služby. 

Jsme na začátku roku 2005, jaký asi bude? Přejme si, aby tento rok byl pro nás
pro všechny šťastný, spokojený, plný zajímavých setkání a milých překvapení.

Za kolektiv zaměstnanců Pečovatelské služby Hrádek n. N.
Dagmar Škublová

Poděkování od Pečovatelské služby

Česká dražební – cz, spol. s r. o., oznamuje

KKonání vonání veřeřejné drejné dražbažby dobry dobroovvolnéolné
Hrádek nad Nisou, ul. Legionářská

Předmětem dražby je výrobní areál č. p. 13, nalézající se na východ 
od centra obce, a to v její průmyslové části v ulici Legionářské. 

Areál tvoří hlavní výrobní hala s administrativní částí, 
drobné nevyužité stavby v její těsné blízkosti, novější kovová hala HARD 

a drobné stavby tvořící jejich technické zázemí. 
Budovy areálu jsou na vlastních pozemcích a i ostatní a manipulační plochy 

v jejich těsné blízkosti náleží také k budovám.

Nejnižší podání: 1 600 000 Kč
Termín dražby: 15. 3. 2005 od 11 hodin

Místo konání: DK Beseda, Horní nám. 124
Bližší informace na: Tel./fax:382 522 351

Mobil: 732 852 423
e-mail: ceska.drazebni@worldonline.cz
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Necelých tisíc metrů od trojmezního styku hranic tří států se v sobotu 8. ledna 2005
sešlo na hrádecké Kristýně více než třicet účastníků tradičního novoročního přátel-
ského setkání. Vedle českých účastníků byli na setkání též Lužičtí Srbové z Budyšína
a polští přátelé z Bogatyně. Tématem neformální debaty byla spolupráce školské
soustavy se systémem sociální péče v Libereckém kraji a Euroregionu Nisa a téma-
tem byla i přeshraniční spolupráce v těchto oblastech.

Po novoročním přípitku a neformálním přátelském představení se většina přítom-
ných vyslovila k euroregionální spolupráci ve vzdělávání a sociální oblasti. Z bohaté
neformální diskuse vyjímáme:
— Starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta se zmínil o Centru vzdělanosti Trojzemí – při-

pravovaném hrádeckém místním centru vzdělanosti. Toto centrum by jako součást
Centra vzdělanosti Libereckého kraje (CVLK) mohlo mít důležitý význam pro pře-
shraniční působnost CVLK. Je to dáno polohou Hrádku a jeho dosavadními zkuše-
nostmi.

— Jeho slova potvrdil o chvíli později místostarosta Bogatyně Zbigniev Szatkowski 
a nabídl přitom možnost uspořádat další setkání také na polské straně. Seznámil
účastníky se záměrem uskutečnit trojnárodnostní výuku na jedné z velmi dobře vy-
bavených polských škol u Trojmezí. 

— Eva Bartoňová, která měla v uplynulém období v Libereckém kraji školství na sta-
rosti jako členka rady kraje, vyjádřila přání úspěchu těm, kteří v práci pokračují.
Potvrdila také, že místní centra vzdělanosti by měla být také v místech, kde není
střední škola, a že Hrádek n. N. je např. vedle Harrachova a Hejnic asi jedním z
míst, kde by takové centrum mohlo být co nejdřív i vzhledem k jeho potenciálu pro
přeshraniční spolupráci.

— Pavel Branda z Euroregionu Nisa zdůraznil důležitost přeshraniční spolupráce 
v oblasti vzdělávání i v oblasti hospodářského rozvoje. V této souvislosti se zmínil 
o možnosti spolupráce Euroregionu Nisa a CVLK s připravovanou přeshraniční
průmyslovou zónou na Trojmezí.

— Ředitel největší liberecké střední školy Tomáš Princ hovořil o dalších možnostech
spolupráce středních škol v Euroregionu. I jeho škola by o ni měla zájem.

— Eva Březíková z Krajské hospodářské komory Liberec přislíbila napomoci další
spolupráci ve vzdělávací oblasti také tím, že KHK pomůže zprostředkovat prezen-
taci vznikajícího CVLK v německé a polské části Euroregionu Nisa.

— Maria Seifertová z Úřadu práce v Liberci ocenila CVLK jako jednoho z významných
budoucích partnerů, který může napomoci poslání jejího úřadu v zajišťování kvali-
fikovaných pracovníků.

— Václav Poštolka z Katedry geografie liberecké Pedagogické fakulty TUL hovořil 
o potřebě zapojení TUL do systému přípravy koncepce celoživotního vzdělávání 
v LK a o dalších možných modelech uskutečněných např. v Polsku, SRN, Nizozem-
sku a jinde.

— Vladimír Cvrček sdělil přítomným radostnou zprávu, že další vzdělávání učitelů
bude součástí poslání CVLK.

— Ctirad Kučera z ústeckého Ústavu slovansko-germánských studií při ústecké 
pedagogické fakultě ocenil přínos Lužických Srbů ke vzájemnému sbližování lidí
na slovansko-germánském rozhraní Evropské unie.

— Irena Komarnická z Bogatyně a Věra Týřová z Hrádku n. N. seznámily přítomné 
s již tříletou trojmezní spoluprací české, německé a polské školy v rámci projektu 
Sokrates.

— Chrastavský starosta, učitel Michail Canov, ocenil dobrou spolupráci Chrastavy 
a Hrádku n. N. Ta se traduje již od dob, kdy hrádeckým starostou byl Milan Faltus,
který se setkání rovněž účastnil.

— Petra Koutecká a Vladimír Ort z krajského odboru školství informovali o práci na
CVLK a o připravovaném semináři MŠMT k tvorbě dalších vzdělávacích projektů
čerpajících z Evropského sociálního fondu.

— Členové rady Libereckého kraje Karel Dolejší, Hana Mildeová a Vít Příkaský podali
podrobnější informace o své působnosti a přislíbili být v mezích svých možností
nápomocni systémovému spojení školské a sociální oblasti i přeshraniční spolu-
práci v těchto oblastech. 

— Ředitel úseku rozvojových projektů liberecké Investorsko-inženýrské společnosti,
která právě dokončila studii proveditelnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje,
potvrdil, že většina námětů, které na setkání zazněly, je dobře realizovatelná 
v rámci připravovaného centra. Bude to vidět i ve zmíněné studii, která bude ve-
řejnosti přístupná po jejím projednání v únorovém zastupitelstvu.

— Měrćin Völkel, předseda Matice srbské, lužickosrbské vědecké organizace, 
vystoupil s velmi cenným námětem, že ke vzájemnému sblížení a lepší spolupráci 

v Euroregionu by mohlo napomoci také zařazení tématu Regionální dějiny do 
výuky na školách v Euroregionu. O Lužických Srbech i o tomto tématu diskutoval
pak s Lubošem Kalousem, asistentem libereckého hejtmana.

— Ludmila Budarjová, předsedkyně Šulského towarstva, dobrovolné profesní 
organizace lužickosrbských učitelů, informovala o lužickosrbském školství 
a možnosti spolupráce s lužickosrbskými učiteli.

Po procházce na břehu Kristýny byly upřesněny některé náměty z předchozí 
debaty. Přítomní se například shodli na tom, že bude dobré posílit spolupráci ve
vzdělávací a sociální oblasti v rámci Euroregionu Nisa některými konkrétními činy 
v nejbližším období. Například je možné posílit vědomí, že v Trojzemí domovsky žijí
čtyři národnosti. Česko-německo-polskou spolupráci je možné rozšířit také o spolu-
práci s lužickosrbskými učiteli (pozvat je například na setkání v Polsku, které by se
mohlo uskutečnit v září). Je to možný námět pro projekt Sokrates nebo Interreg.
Přípravné schůzky k projektu mohou probíhat od jara do léta. Jednou z těchto schů-
zek může být i letošní druhé Cyrilometodějské setkání, které se uskuteční začátkem
prázdnin na Kristýně. Dále tu zaznělo, že by zřejmě byl i zájem o kurs polštiny v Hrádku
nad Nisoua pro tento kurs by bylo dobré připravit základní slovník a jednoduchý
přehled polské gramatiky v tištěné a internetové verzi. 

Partnery letošního novoročního setkání na Kristýně, které letos již popáté
zorganizoval Jiří Týř, učitel z Hrádku n. N., byli kromě hrádeckého starosty Martina
Půty také zástupce libereckého hejtmana Karel Dolejší a Jaroslav Makovička 
z projekčního týmu CVLK.

PaedDr. Jiří Týř

O Centru vzdělanosti Trojzemí
na hrádecké Kristýně 

Udržování lyžařské stopy
Po dohodě s Místním úřadem v Oybině byly upraveny stopy 

na běžecké lyžování v Císařském údolí a okolí.
Žádáme proto pěší turisty, aby nenarušovali chůzí upravenou běžeckou trasu 

a zveme tímto příznivce bílé stopy ke sportovnímu vyžití.
DDěěkkuujjee  TToommáášš  SScchhrreeiieerr

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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Otevření kluziště
Nově otevřené veřejné kluziště ve sportovním areálu jednoty Orel – U Koupaliště 
přivítalo už desítky malých i dospělých návštěvníků. Město vybudovalo tuto ledovou 
plochu za přispění státní dotace. Areál využijí během týdne v dopoledních hodinách
školy, odpoledne veřejnost a večer amatérští hokejisté. O víkendu je celý den i večer
rezervován veřejnosti. Město uzavřelo smlouvu o provozování sportovišť s jednotou Orel 
a poskytlo ze svého rozpočtu roční dotaci na provoz těchto sportovišť ve výši 400 000 Kč.
Vedle kluziště mohou návštěvníci využít i 5 nových krytých tenisových dvorců.

Mnoho dětí dostalo v letošním roce k vánocům brusle, a tak již netrpělivě čekaly
na otevření kluziště. Věříme, že tímto krokem dojde rozšíření volnočasových aktivit
dětí a mládeže v Hrádku nad Nisou. Zastřešení ledové plochy, které přispěje k jejímu
zkvalitnění, se díky prosincové havárii oddálilo. 

Kluziště – areál Orel
Doba provozu:

PPoonndděěllíí––ppáátteekk 99––1122                      1133..3300––1155..3300 1166––1188 1199––2211
školy, kluby veřejnost veřejnost rezervace kluby

SSoobboottaa 99––1111 1133––1155 1166––1188 1199––2211
veřejnost veřejnost veřejnost veřejnost

NNeedděěllee,,  ssvvááttkkyy veřejnost veřejnost veřejnost veřejnost
kluby

Ceník:
Veřejnost – 2 hodiny Děti – 20 Kč Dospělí – 40 Kč
Reservace/Kluby 1hod. bez světel – 500 Kč 1hod. se světly – 700 Kč
Školy – dopoledne v rámci výuky – 5 Kč

Telefon na areál OREL: 728 697 244, 
bližší info u správců areálu.

Vážení představitelé města, do-
volte mi poděkovat Vám všem za
podporu při realizaci výstavby 
a provozu umělého kluziště v na-
šem městě. Je to další z perfekt-
ních kroků k zatraktivnění našeho města. Jsem přesvědčen, že provoz nebude nej-
levnější, ale je to další z možných aktivit a je jasné, že ji bude využívat opravdu široká
veřejnost. Vámi schválený příspěvek na provoz ve výši 400 000 Kč stačit asi nebude,
ale přesto mně mrzí dohady některých Vás, zastupitelů, nad touto výší, vždyť toto je
opravdu veřejné sportoviště a jakýkoliv příspěvek jsou podle mě účelně vynaložené
peníze a v přepočtu to znamená cca 55 Kč na občana. Přestože je ještě co zlepšovat,
děkuji za super zážitek Pavel Molnár

Také souhlasím s kladným hodnocením tohoto počinu, ale bylo by třeba doladit
některé drobnosti související z provozem. Málo laviček na přezouvání a málo místa
kolem hrazení pro ty, kteří se přijdou jen podívat (je tam naházen sníh), stálo by za
zvážení umístění stánku s občerstvením.Vybírání vstupného také není zrovna šťastně
řešeno a hlavně příchod ke kluzišti skrz tu zahrádku je dost nelogický. Možná by bylo
rozumné domluvit se s majitelem restaurace o odstranění části dřevěného plotu a bylo
by to lepší. Vím že se jedná o zkušební provoz, ale už se ukazují možné nápady na
změny, které nestojí moc peněz a šlo by je dělat téměř hned. P. S: ta slibovaná rolba
by byla potřeba jako sůl, protože jen zakrápěním ledu se to nesrovná a je to škoda. 
Jinak opravdu dobrý, děkuji. Kamil Řezníček

Přeji pěkný den, máte pravdu, ještě je co dotahovat. Rolba by měla být již tento 
týden, doufám, že vyřešení jejího nájezdu na plochu proběhne také co nejrychleji. Stá-
nek s občerstvením je na delší řešení – promluvím s majitelem restaurace, jak vidí pro
tento měsíc možnost prodeje ven, lavičky přidáme na víkend z tenisové haly, přes tý-
den to stačí, a sníh necháme odházet. Myslím, že mnoho problému se vyřeší ve chvíli,
kdy bude kluziště zakryté, bohužel došlo ke zdržení celé akce ze strany dodavatele
(reklamační řízení), a tak to tuhle zimní sezónu musíme zvládnout ještě bez toho. Já
osobně mám radost, že kluziště navštěvuje tolik lidí, a věřím, že se podaří dotáhnout
všechny věci a příští sezóna už poběží bez těchto větších zádrhelů. Co se týče 
příchodu do areálu, je hlavní vchod úplně z druhé strany. Zbytek pozemku je ve 
vlastnictví majitele restaurace. Pokusím se domluvit s majitelem a dát pryč ten 
plůtek, do budoucna zvažujeme vchod ještě ze silnice od koupaliště. Dík za nápady.
Víceméně jsme je už všechny probírali, a tak je vidět, že nás trápí stejné věci. 

Hedvika Zimmermannová – starosta Orla

Zlodějům kol bude
na Kristýně hůř

V měsíci lednu byl do dotačního programu Partnerství, který vyhlašuje ministerstvo
vnitra, podán zajímavý projekt. Jedním z cílů programu Partnerství je pomoci řešit
problémy v rizikových lokalitách měst, městských částech a obcích.

Jednou z takových lokalit v Hrádku je rekreační areál Kristýna. Vzhledem k tomu,
že je areál Kristýny v letních měsících hojně navštěvován nejen českými, ale i zahra-
ničními turisty, kteří přijíždějí na kolech, a nejsou zde žádné možnosti zabezpečení
jízdních kol, láká tato situace pachatele zaměřující se na jejich krádeže.

Počty případů krádeží jízdních kol v areálu mají vrůstající tendenci. Alarmující je údaj
ze sezóny květen–září 2004, kdy se uvolnil režim na hraničních přechodech a hrádečtí
policisté řešili o osm případů krádeží jízdních kol více oproti předchozímu roku – bylo
odcizeno 22 kol.

Projekt navrhuje zbudování zádržných zabezpečovacích systémů – stojanů na kola
a úschovny kol. Počítá také s pokračováním v celkovém oplocení areálu. Celkové
náklady na realizaci budou 550 tisíc Kč, spoluúčast města přitom bude 10 procent.

Vít Štrupl

DDnnee  1199..  úúnnoorraa  ssee  ddoožžíívváá  8800  lleett  ppaann  LLaaddiissllaavv  KKoořříínneekk  zz  DDoollnnííhhoo  SSeeddllaa..
PPřřeejjeemmee  mmuu  ddoo  ddaallššíícchh  lleett  hhooddnněě  zzddrraavvíí  aa  ssppookkoojjeennoossttii..

sseessttrryy  MMaarriiee  KKoozzlloovváá  aa  DDrraahhoommíírraa  JJeeřřaalloovváá..

na www.hradeknadnisou.cz

Z fóra
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Je to více než rok, kdy jsme uspěli ve výběrovém řízení na poskytování dopravy raně-
ných, nemocných a rodiček. Co uplynulé období přineslo? Společnosti TS Hrádek, s. r. o.,
zvýšení obratu a pocit z dobře vykonané práce, městu Hrádek nad Nisou zachování 
potřebné služby na svém území a hlavně pacientům péči na velmi slušné úrovni.

Dopravu pacientů a další potřebnou péči zajišťujeme na území měst Hrádek nad
Nisou a Chrastava. Častá je spolupráce s nemocnicí Liberec a Záchrannou službou
Liberec a dalšími soukromými subjekty. Cílem cesty pacientů je většinou Liberec, ale
velmi často i Frýdlant v Č., Praha, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Česká Lípa, Nový
Bor, Mladá Boleslav, Trutnov atd.
Služba je zajišťována čtyřmi řidiči, dvěma dispečery, dvěma novými vozidly VW 
a dvěma staršími vozidly VW a Peugeot. Udržení slušného technického stavu obou
starších aut stojí nemalé finanční prostředky, ale bezpečnost a pohodlí přepravova-
ných osob je na prvním místě. Bohužel, ne vždy se podaří dopravit pacienta na určené
místo v přesný čas. Mimo jiné i proto uvažujeme o pořízení dalšího nového vozidla,
protože naším cílem je zvyšovat úroveň a kvalitu poskytované služby. Jedno vozidlo
zajišťuje každý den i pohotovostní službu pro Hrádek nad Nisou a přilehlé obce.

V roce 2004 jsme přepravili 8 436 pacientů a naše vozidla najela celkem 224 832 km.
Snad jediné, co nám působí problémy, které nejsme schopni zásadně ovlivnit, je pla-
tební kázeň zdravotních pojišťoven. Zde musíme „vyzdvihnout“ VZP, která hradí vý-
kony i více než 2 měsíce po splatnosti.

Bez dobré spolupráce s lékaři a zdravotními sestrami na obvodech, v nemocnicích
a dalších zdrav. zařízeních bychom nebyli schopni službu pacientům na dobré úrovni
zajistit. Za to jim patří dík!

Závěrem chceme veřejnost ujistit, že sanitky budou dopravu pacientů zajišťovat 
i nadále. Žádný vliv na tuto službu by neměl mít ani prodej podstatné části Technic-
kých služeb, pokud budou dodrženy všechny dohody.

Přejeme vám všem hodně zdraví, ale přesto bychom byli rádi, kdybyste se s námi
občas svezli. Krejčík Václav, Doležalová Šárka

Doprava pacientů v Hrádku
Sanitky technických služeb mají za sebou rok fungování

O včelách, včelaření a včelařích jsme na stránkách našeho HRÁDECKA zatím moc ne-
četli. O tom, že se však v našem městě aktivně hospodaří s chovy včel, jistě ví každý
milovník jejich sladkého produktu – medu. Ten je, alespoň doufám, dostupný kaž-
dému občanu od včelařů, které ve svém okolí známe. Jistě je možno jej zakoupit 
i v obchodě, český i dovozový. Pravidlem by však mělo být, abychom konzumovali med
náš. Nejen že obsahuje pyly z naší krajiny, které jsou pro naše tělo nejzdravější, ale
podpoříme tím naše včeličky, které opylují stromy, keře a byliny našich zahrad a luk.

V ČSV – základní organizaci v Hrádku nad Nisou došlo na jejím posledním zase-
dání 15. ledna k podstatné změně. Její dlouholetý hospodář a posléze i předseda pří-
tel Helmut Peuker strávil ve vedení hrádecké základní organizace 33 let. Včelaření se
věnoval 45 let. Vzhledem ke zdravotnímu stavu a pokročilému věku se totiž rozhodl
funkci předat mladšímu. Nelehkým rozhodnutím bylo opustit z těchto důvodů i včelín
s úly. Za veškerou pomoc místním včelařům, ve vedení organizace a nezastupitelnou
službu pro přírodu děkují všichni hrádečtí včelaři. Zároveň přejeme pevné zdraví. 

Novým předsedou se stal
přítel Jaroslav Postl, který je
zcela určitě zkušeným včela-
řem, schopným vést organi-
zaci po administrativní a eko-
nomické straně. Zároveň bude
organizaci zastupovat na kraj-
ské úrovni. Přejeme mu mnoho
sil pro tuto dobrovolnou práci 
a děkujeme, že se funkce ujal.

Velký dík patří ještě příteli
Oldřichu Dymlovi. Přítel Dyml
je dlouholetým jednatelem or-
ganizace v Hrádku n. N. Má na
starost technický chod orga-
nizace, především několikeré
léčení v roce, odběr vzorků 
pro veterinární správu, získání
státní dotace, účast na od-
borných seminářích a školení
apod. Jménem celé organi-
zace mu chci velmi poděkovat.

Chov včel je nádherným,
ale stále nedoceněným koníč-
kem hrstky nadšenců, kteří
zdaleka nesledují jen zisk z prodeje té úžasné potraviny, kterou včely produkují. Včelař
se ve své činnosti dostává do úzkého kontaktu s přírodou. Nemůže sledovat jen včely
samotné a med, nýbrž pozorně sleduje jarní rozvoj květeny, učí se poznávat závislost
počasí, stromů, keřů a včel navzájem. Učí se pozorovat a správně reagovat na širokou
škálu projevů společenství včel. A hlavně: sklání klobouk před společenstvím živých
tvorů, kteří společně pokojně pracují pro dobro své i lidí, pomáhají si, důvěřují a neú-
navně plní prostičký úkol. 

Matouš Kirschner

Český svaz včelařů 
Základní organizace v Hrádku nad Nisou
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Zápis dětí do mateřských škol
proběhne na jednotlivých mateřských školách 

v Hrádku nad Nisou

MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  OOllddřřiicchhoovvsskkáá  uull.., řed. Helena Jiránková, tel.: 448822  772233  115544
MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  LLiibbeerreecckkáá  uull.., řed. Naděžda Faltusová, tel.: 448822  772233  224400
MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  DDoonníínn, řed. Martina Broschinská, tel.: 448822  772233  552200
ZZvvllááššttnníí  šškkoollaa  LLoouuččnnáá  ––  MMŠŠ, řed. Václav Havel, tel.: 448822  772233  115577

ve čtvrtek 10. března od 8 do 16 hodin
K zápisu rodiče přinesou: 

občanský průkaz, rodný list dítěte.

Otevření mateřského centra
V pondělí 31. ledna bylo otevřeno mateřské centrum určené především maminkám
na mateřské dovolené a jejich dětem. Centrum Korálek najdete v budově, kde sídlí
také městská knihovna. Vchod najdete nalevo od vchodu do knihovny.
Otevřeno je zatím takto:

Úterý 10–11 (cvičeníčko) a 15.30–17.30 (herna).
Ve středu a ve čtvrtek je otevřeno od 9 do 11 a od 15.30 do 17.30 (herna).

Nové vlakové spojení 
vás dopraví za pár hodin až do Berlína
Od 8. ledna začalo jezdit na železniční trati Liberec–Cottbus–Berlín několik nových
spojů. Vlaky provozuje společnost Connex.

Vlaky je možné použít i pro cestu z Hrádku do Liberce a zpět, zastavují také v Chra-
stavě. Všechny spoje jezdí pouze v sobotu!

Jízdné Hrádek – Liberec 30 Kč, Hrádek – Chrastava 15 Kč.
LLiibbeerreecc 11.24 18.16 BBeerrllíínn 6.01 12.01
HHrrááddeekk  nn..  NN.. 11.44 18.36 CCoottttbbuuss 7.29 13.27
ŽŽiittaavvaa 11.55 18.50 ŽŽiittaavvaa 10.02 16.02
CCoottttbbuuss 14.17 21.22 HHrrááddeekk  nn..  NN.. 10.13 16.17
BBeerrllíínn 15.55 22.56 LLiibbeerreecc 10.36 16.37
U všech spojů je při cestě do Berlína potřeba přestoupit v Cottbusu.

Dne 14. února byla vernisáží zahájena výstava fotografií Ing. Zdeňka Skořepy. 
Fotografie z jeho cest po celém světě jsou z větší části věnovány horám. 
Výstavu můžete v patře městského úřadu zhlédnout do konce února.

CREATIVE, občanské sdružení Jílové
Městský úřad Hrádek nad Nisou a autor

si dovolují pozvat Vás a Vaše přátele
na zahájení výstavy fotografií 

předních českých herců

snové obrazy Jiřího Urbana
Vernisáž se uskuteční ve výstavní síni Městského úřadu Hrádek nad Nisou 

v úterý dne 1. března 2005 v 16 hod. 

Výstava je prodejní a potrvá do 15. dubna 2005
Výstava se koná pod záštitou SČE, a. s., Děčín

Výstavu podporuje bauMax ČR, a. s.

Příspěvkový program na rok 2005
Lednové zastupitelstvo města schválilo příspěvkový program města pro letošní rok.
Tento program by měl podporovat především práci neziskových organizací pro veřejnost
a práci s dětmi a mládeží. Oproti loňskému roku došlo k navýšení celkového objemu pro-
středků, které budou mezi žadatele rozděleny, o 100 000 Kč. Vedle stálých plateb 
(220 000 Kč) do svazku měst Malý trojúhelník, mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko, 
Euroregionu Nisa a na plavecký výcvik dětí tak město rozdělí částku 480 000 Kč.

Příspěvkový program má opět dvě části. Organizace mohou žádat o příspěvek na
člena a stejně jako v předchozích letech je možné žádat také o příspěvek na projekt. 

Ve snaze upřednostnit organizace pracující s dětmi a mládeží došlo ke změně 
v příspěvku na člena. Částka na dospělého člena byla snížena na 30 Kč a naopak na-
výšen byl příspěvek na děti a mládež ze 150 na 200 Kč. U organizací, které mají pouze
dospělé členy a byly by tak znevýhodněny, je toto doplněno nepeněžním plněním,
např. bezúplatným pronájmem prostor města.

O oba příspěvky mohou organizace působící ve městě žádat do 20. 2. vyplněním
a odevzdáním žádostí do podatelny městského úřadu.

Vít Štrupl

Hrádek nad Nisou 2015
V sobotu 5. 2. se v klubu Florian konala veřejná diskuse občanů o životě v Hrádku nad
Nisou dnes a v budoucnosti. Byla jedním z kroků, které povedou k vytvoření roz-
vojového plánu města na příštích deset let. Obyvatelé zde měli možnost vyjádřit své
představy a přání o budoucnosti města. Na tvůrcích rozvojového plánu bude
zakomponovat v dalších měsících tyto představy podle možností a šancí do právě
vznikajícího dokumentu.

Po úvodní diskusi o tom, co je v Hrádku dobré, na co můžeme být pyšní, co naopak
nevyhovující či špatné a co je potřeba změnit, se asi padesát přítomných rozdělilo do
tematicky rozdělených pracovních skupin. Cílem bylo podrobněji promyslet silné a slabé
stránky, cíle a představy a vybrat z každého tématu několik málo klíčových témat.

Velmi příjemným poznatkem pro garanty i externí konzultanty byla aktivita a zájem
příchozích o současné i budoucí dění ve městě. Jednání se i díky tomu proti harmo-
nogramu prodloužilo, protože v některých pracovních skupinách bylo stále o čem
hovořit. Tvůrci plánu vidí aktivní účast obyvatel z nejrůznějších skupin jako velmi
důležitou, neboť plnění stanovených cílů nebude záležet jen na vedení města, a už
vůbec by nemělo záležet jen na jednom vedení města. Rozvojový plán města by měl
prezentovat názory ze všech stran – cílem je, aby nevznikl tzv. jednobarevný 
dokument – tedy dokument presentující názory jenom jedné strany, který se po
příštích volbách strčí do šuplíku.

Informace o průběhu projektu budou zveřejňovány na internetových stránkách 
města (www.hradek.cz) a na nástěnce v přízemí radnice. Zde budou po zpracování
zveřejněny také dokumenty z průběhu a závěrů veřejného sobotního setkání. S případ-
nými dotazy se můžete obracet na jednotlivé garanty projektu či přímo na místostarostku
měst (E-mail: mistostarosta@muhradek.cz). Vít Štrupl
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Tak už máme 
v Hrádku mažoretky

Před rokem vznikla v našem městě skupina roztleskávaček Bambulačky s počtem 
14 dívek, které vystoupily za jeden rok na 15 akcích. Zúčastnily se také přehlídky 
v Lomnici nad Popelkou. Pracují pod DDM Drak a jistě přispěly k mnoha hezkým
zážitkům při různých akcích ve městě i mimo něj.

Protože se hlásily další dívky a já jsem zjistila, že v našem městě jsou i podnika-
telé, kteří pomáhají finančně různé sportovní činnosti podporovat, rozhodla jsem se
založit další skupinu, a to mažoretky s počtem 17 dívek. Sestavu již máme téměř 
hotovou, ale chybí nám vymyslet jméno. Trénink začíná rozpohybováním při svižné
muzice, dívky se učí správnému držení těla, učí se pochodovat, vnímat rytmus. Práce
s hůlkou je hlavně domácí úkol – hlavně nové prvky se musí dostat do krve. Vpředu
před skupinou je práce kapitánky, která prstovou abecedou dává dívkám pokyny ke
změnám a diriguje všech 16 dívek. I když toho ještě moc nezvládneme, již jsme měly 
3 vystoupení s velkým potleskem.

Mám velkou radost z obou skupin. Děvčata se tu učí disciplíně a ohledům na druhé,
tanec a pěkné oblečení v nich pěstuje ženskost a motivuje je k rozumné životosprávě,
obdiv publika pak posiluje sebevědomí a hlavně nemají čas bloumat městem.

Zásluhu na činnosti obou skupin také mají Radka Havrišová, Pavla Chaloupková a
Lenka Palasová. Za to jim moc děkuji. 

Také chci moc poděkovat našim sponzorům, kteří přispěli na tu „třešničku na
dortu“, a to je pěkné oblečení.

Na prvním místě bych chtěla poděkovat firmě S.A.D.A.C., s. r. o. – zvláště panu
Matějkovi, dále firmám Autotrend Hrádek n. N., Elas, s. r. o., D Plast–EFTEC, a. s.,

Hrádecké pískovny, Elmar, PAP OIL, TS Hrádek, s. r. o., PROPOS PROUZA,
Veterinární ordinace MVDr. A. Šebestová, Kovovýroba Peřina, Služby Delta.
Velký dík patří také firmě MIRKA SPORT, kde nám téměř na počkání bylo ušito
pěkné oblečení a firma nám vyšla všemožně vstříc.

Děkujeme, M. Řezníčková, tteell..::  448822  772233  116633

Oddíl Slávie TU Liberec 
poodd  vveeddeenníí  zzaasslloouužžiillééhhoo  mmiissttrraa  ssppoorrttuu  IInngg..  BBoohhuummiillaa  KKoollooccee,,

ddrržžiitteellee  mmiissttrroovvsskkééhhoo  ssttuuppnněě  44..  DDaann,,  
ppřřííjjmmee  zzáájjeemmccee  vvššeecchh  vvěěkkoovvýýcchh  kkaatteeggoorriiíí  oo  bboojjoovvéé  uumměěnníí  KKAARRAATTEE..

TTrréénniinnkkyy  jjssoouu  vv  ttěěllooccvviiččnněě  ZZŠŠ  JJ..  ŠŠvveerrmmyy,,  LLiibbeerreecc--FFrraannttiišškkoovv..

Tréninku tohoto bojového umění 
se aktivně zúčastňují i děti z Hrádku nad Nisou

a je možnost náboru dalších zájemců o toto bojové umění.

VV  ppřřííppaadděě  zzáájjmmuu  oo  vvýýuukkuu  bboojjoovvééhhoo  uumměěnníí  KKAARRAATTEE  ppooddáá  ddaallššíí  iinnffoorrmmaaccee  
Mgr. Ladislava Jurková – DDM Drak, 

mmoobb..  tteelleeffoonn  čč..  772233  110000  998833  
a p. Pavel Weiss 

mmoobb..  tteelleeffoonn  čč..  660066  228822  990055..

Komunální služby
– změna provozovatele
Město Hrádek nad Nisou v loňském roce rozhodlo o změně v provozování komunál-
ních služeb ve městě. Do vyhlášeného výběrového řízení na přidělení veřejné zakázky
se přihlásily tři firmy.

Na základě doporučení hodnotící komise schválilo zastupitelstvo města jako
poskytovatele komunálních služeb firmu Severočeské komunální služby, s. r. o. 
V poslední den loňského roku však město obdrželo námitky proti úkonům zadavatele
od jedné ze zbývajících firem (AVE CZ). Rada města 5. ledna námitky projednala 
a zamítla. V tomto smyslu také bylo firmě AVE odpovězeno. Od tohoto dne běží další
lhůta 60 dnů, ve které se může firma odvolat.

Proto jsou v současné době komunální služby ve městě zajišťovány společností
SKS podle smlouvy uzavřené na dobu určitou do 31. 3. Definitivní smlouvy, pokud ne-
dojde k novému odvolání stěžovatele, by měly být uzavřeny s platností od 1. dubna.

Vít Štrupl

Zápis do prvních tříd
Poslední lednové páteční odpoledne přivítala vyzdobená donínská škola budoucí 
prvňáčky a jejich rodiče. Ke společnému zápisu pro všechny hrádecké základní školy
se dostavilo 80 dětí, z toho 18 rodičů požádalo pro své děti o odklad školní docházky.
Řadu dětí ještě zápis čeká, protože v řádném termínu byly nemocné.

Na každé škole bude otevřena jedna první třída.
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Rybářský ples
18. 2.

Hrádek A – Raspenava C

Stolní tenis
18. 2. od 18 hodin

Sokolovna – malá hala

Myslivecký ples
26. 2., DK Beseda

Výstava fotografií herců
1. 3. 2005 v 16 hodin, MěÚ Hrádek n. N.

Hrádek A – SK ST Liberec I

Stolní tenis
4. 3. 2005 od 18 hodin, Sokolovna – malá hala

Hrádek A – TTC Liberec A

Stolní tenis
11. 3. 2005 od 18 hodin, Sokolovna – malá hala

Hrádek B - Oldřichov v H.

Stolní tenis
11. 3. 2005 od 18 hodin, Sokolovna - malá hala

Ples města
12. 3. 2005, DK Beseda

Dětský maškarní karneval
13. 3., DK Beseda

Příležitost k poohlédnutí 
a poděkování

Dne 15. ledna se konal v DK Beseda již třetí společenský večer starosty města. 
Snahou vedení města je vybudování dlouholeté tradice setkávání se spoluobčany 
v době krátce po Novém roce. Společenský večer byl vždy příležitostí k poohlédnutí
za rokem předchozím, zároveň ale pohlíží i do budoucna – minimálně tím, že na něm

byl již potřetí vyhlášen projekt pro právě začínající rok. Po projektu Skatepark v roce
2003 a velmi úspěšném projektu Městský park v loňském roce byl projektem roku
pro letošek vyhlášen Informační systém města. Cílem realizace informačního systému
je usnadnit orientaci ve městě hlavně jeho návštěvníkům. Největší dopad by mělo mít
umístění navigačních šipek k nejrůznějším cílům. Realizace s sebou přinese ale také
sjednocení vzhledu navigace, což se odrazí na upravenosti ulic.

Společenský večer je ale také příležitostí k poděkování. Podruhé byli na spole-
čenském večeru oceněni lidé, kteří svou aktivitou bez ohledu na finanční ocenění
přispívají městu a společnosti ve městě. V letošním roce to byli pánové Helmut

Řeháček, dlouholetý velitel
hasičů, Josef Horinka za
dlouholetou práci pro oddíl
kopané TJ Slovan a přede-
vším za aktivity spojené 
s rekonstrukcí areálu v Do-
níně a Petr Mayer, který
podvakrát vystavoval ve
městě své fotografie, a jak
doufáme, otevřel tím tradici
hrádeckých výstav.

Nově předávaným oce-
něním byl Sportovec roku.
Jednotlivými sportovními
oddíly byli nominováni
František Bobvoš (kopa-
ná), Matouš Čihák (stolní
tenis), Michal Horák a La-
dislav Horák (kulturistika),
Pavel Jindra (triatlon),
Pavel Jíra (šipky – Pitbull 
Bažiny), Kristýna Manhar-
tová (aerobic – Fit Studio
Nadi Faltusové), Jiří Novák
(cyklistika – KC Koopera-
tiva Jablonec) Jan Sladký
ml. (bike trial) a Jaroslav
Zelenka (cyklistika – Orel).

Ocenění se dostalo Pavlu Jindrovi, reprezentantovi ČR v zimním triatlonu a mistru
Evropy ve své kategorii v terénním triatlonu. 

Vít Štrupl


