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Vstříc investorům
Do další fáze by v letošním roce vstupuje příprava mezinárodní průmyslové zóny – na české straně by měla být zpra-
cována projektová dokumentace, která je potřebná k územnímu rozhodnutí a následně ke stavebnímu povolení.

Vzhledem k tomu, že na každé straně hranic je stav příprav těchto ploch na jiném stupni pokročilosti, je zapo-
třebí v současné době vyvinout značné úsilí na české a polské straně, aby bylo možné nabídnout kvalitní a připra-
vené plochy. Německá strana má v současné době v podstatě rozvojové plochy připravené. 

Česká část byla v loňském roce začleněna mezi akreditované průmyslové zóny v České republice. Znamená to,
že bude agenturou Czechinvest,
která funguje na národní úrovni,
investorům nabízena před-
nostně. Vznikla také propagační
brožura pro potenciální inves-
tory, k další propagaci vznikají
společné výstavní panely. Ve
spolupráci s partnery byla zpra-
cována studie využitelnosti
území jako základního předpo-
kladu pro zasíťování ploch. Je
připravena žádost o převod do-
tčených pozemků z Pozemko-
vého fondu na město. Ve fázi 
příprav je také společná tří-
stranná provozní společnost,
která se bude propagací a sprá-
vou ploch směrem navenek za-

bývat. Z české strany do společnosti vstoupí obecně prospěšná společnost založená v loňském roce městem –
Společnost pro hospodářský rozvoj Hrádecka. Pokračování na straně 3

V březnovém čísle čísle:
— Jak s povodňovými stupni
— Výstavba kanalizace
— Příspěvkový program
— Juniorský hrádecký motokros
— Kulturní a sportovní kalendář
— Z liberecké ZOO

Třídění odpadu
se začíná dařit

V předminulém roce se město připojilo do systému spo-
lečnosti Ekokom, která zajišťuje vyplácení finančních pro-
středků za zpětný odběr tříděného odpadu. V loňském
roce se tímto způsobem vrátilo do městské pokladny
podstatně více peněz než v roce předchozím.

K tomu určitě přispívá vyšší dostupnost odpad tří-
dit. Zelené, modré a žluté kontejnery jsou na větším 
počtu míst po celém městě. Navíc fungují dva sběrné
dvory, v areálu Technických služeb a v areálu Sběrných
surovin. Kapacita barevných kontejnerů z hlediska jejich
objemu je již dostačující. Problematické je někdy třídění
papíru, protože řada lidí je do kontejneru schopna vho-
dit celé nesložené krabice od domácích spotřebičů 
a kontejner se tím rázem zaplní. Vyšší ochotu odpad tří-
dit potom musí prokázat ti, kteří kontejner nemají přímo
před domem, ale odpadky musí přemístit o něco dále.

V této situaci se město rozhodlo podpořit separaci
odpadů ve školách. Láhve, vybité baterie, hliník se v nich
začaly sbírat před téměř deseti lety. Později přibyly ještě
plastové kelímky, fólie a tetrapaky. Smyslem bylo pře-
devším vychovávat další generaci k tomu, že domácí
odpadky nelze sypat na jednu hromadu. Časem ale tento
způsob separace převýšil možnosti škol – jak časové,
tak prostorové. Sběry ve školách léta probíhaly pod 
záštitou libereckého Domu dětí Větrník.

Jednou ze současně uvažovaných možností je od-
pad ve školách třídit přímo do kontejnerů a nechat jej
pravidelně vyvážet. Akce přitom bude pojata jako soutěž
o ceny mezi dětmi i mezi školami. Město navíc po do-
hodě se společností Severočeské komunální služby Jablo-
nec podpoří třídění odpadů z domácností i finančně –
navýšením výkupních cen na dvojnásobek. Někteří
možná namítnou, že takový systém něco stojí. Ale je to
investice do budoucna k tomu, aby recyklovatelný od-
pad nekončil zbytečně na skládkách. Při čtení některých
diskusí ohledně větrných elektráren, tepelných čerpadel
a dalších technologií šetřících neobnovitelné zdroje ener-
gie mám pocit, že se trochu příliš klade důraz pouze na
hodnoty vyčíslitelné penězi. Instalace těchto zdrojů se
většinou neobejde bez dotací, které v konečném 
důsledku zaplatíme všichni, ale také souvisí s nutností
dívat se dále do budoucna. Vít Štrupl 

Kousek od infarktu
Na lednovém společenském večeru převzali z rukou starosty ocenění za práci ve prospěch města tři lidé. Jedním
z nich byl pan Josef Horinka, který se velkou měrou zasloužil o úspěšné vybudování či rekonstrukci hrádeckých
sportovišť. Funkci stavebního dozoru spojenou s žádostmi a následným vyhodnocováním dotací, vyřízením
administrativních záležitostí a sledováním potřebných náležitostí až po kolaudaci vykonával při rekonstrukcí hřiště
u ZŠ T. G. Masaryka a prostor na stadionu v Doníně, při výstavbě I. etapy sportoviště jednoty Orel, přetlakové haly
a kluziště a nově při výstavbě hřišť u škol v Doníně a v Loučné.

Josef Horinka je rodák z Hrádku, profesí stavař. Studoval stavební průmyslovku a 10 let pracoval na městském
úřadě, z toho větší část ve funkci úředníka stavebního úřadu. Od roku 1999 pracuje v Elasu, kde po relativně krátkém
studiu při zaměstnání úspěšně složil státní jazykovou zkoušku z angličtiny. 

„Ocenění si ohromně vážím. Víceméně to vše vzniklo náhodou. Nejprve se rekonstruovala I. etapa zázemí hřiště
v Doníně, a já jsem tak trochu despota a když jsem u něčeho od začátku, tak u toho chci být i v průběhu. Výstavbu
jsem tam hlídal společně s Ing. arch. Heřmánkem, v tomto případě oficiálním stavebním dozorem, kde on byl ten
hodný a komunikativní, kdežto já jsem se věčně hádal s prováděcími firmami, stále si něco vymýšlel a nechával
předělávat, pravda, málem jsem tam dostal 3 infarkty. No a ze mě potom zase bylo na mrtvici moje okolí, přátelé 
a především přítelkyně, která vše doma odnášela asi nejvíc. A práce na ostatních sportovištích už přišla sama.“
Kdo vás zná, ví, že ke sportu máte blízko. Jak to vlastně začalo s fotbalem?
Přiznám se, že mi není cizí žádný druh sportu. Víceméně ale rekreačně. Vloni jsme chodili hrát tenis, letos na
to nebyl čas. Mám rád kolektivní sporty, na druhou stranu třeba taková házená mi absolutně nic neříká.

K fotbalu jsem se dostal později – začal jsem hrát až od dorostu. Poté jsem šel na vojnu, takže jsem fotbalovou
dráhu přerušil. Po návratu jsem se bohužel zranil při malé kopané, utrhl jsem si vazy v koleně, a tím vlastně
moje nepříliš dlouhá hráčská dráha skončila. 

Pokračování na straně 4
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Informace z radnice
Ze zasedání rady města
4. schůze rady města
Rada města se na své 4. schůzi v roce 2005 dne 2. února zabývala těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí usnesení OV Dolní Suchá dne 21. 1. 2005. Vzala na vědomí žádost

o začlenění finanční částky na opravu místní komunikace od Kančí rokle ke
hřbitovu. Vzala na vědomí, že OV Dolní Suchá se zříká grantového příspěvku ve
výši 100 000 Kč ve prospěch OV Dolní Sedlo. Projednala žádost OV D. Suchá 
týkající se údržby pozemků 180/2v k. ú. Dolní Suchá u uložila OŽPaV zařadit 
tento pozemek do údržby neudržovaných pozemků ve vlastnictví města, tj. jedno
posekání za rok, a konstatovala, že pravidelná údržba fotbalového hřiště by měla
být řešena obdobným způsobem jako u hřišť v jiných okrajových částech, např.
Oldřichov n. H., kde je tato údržba prováděna z rozpočtu příslušné okrajové části. 

— uložila vedoucí OVV projednat návrh výpůjční doby v městské knihovně v Hrádku
nad Nisou s platností od 1. 3. 2005 a předložit návrhy RM. Rada města uložila OVV
připravit provozní řád městské knihovny. 

— vzala na vědomí aktualizaci zápisu objektu č. p. 65 a 66, ASYL v seznamu nej-
ohroženějších a nevyužívaných kulturních památek

— vzala na vědomí stanovisko Národního památkového ústavu k celkové rekonstrukci
Horního náměstí v Hrádku nad Nisou – základní požadavky

— projednala žádost Kristýny, a. s., o uhrazení technického zhodnocení nebytových
prostor č. p. 733 na Žitavské ul. a uložila starostovi města projednat s předsta-
venstvem společnosti Kristýna, a. s., návrh města na splacení tohoto technického
zhodnocení v průběhu příštích tří let formou zápočtu pohledávek vůči nájemní
smlouvě uzavřenou s a. s. Kristýna na pozemky v areálu Kristýny

— vzala na vědomí předloženou zprávu o provedené kontrole a uložila finančnímu
odboru v co největší míře aplikovat exekuci dle zákona č. 337/1992 Sb. O správě
daní a poplatků na účtech vedených u bank, srážky ze mzdy, jiné odměny za závi-
slou činnost nebo náhrady za pracovní příjem, důchody, sociální a nemocenské
dávky, stipendia apod. Uložila tajemnici úřadu zajistit propojení výpočetních
systémů směřujících k tomu, aby žadatelé o cokoliv na městském úřadě mohli být
jednotlivými pracovníky městského úřadu identifikováni ve smyslu případných
pohledávek města vůči těmto osobám. Předběžný termín do 31. 3. 2005. 

— uložila tajemnici úřadu zahájit přípravu vymezení bytových jednotek k domu 
č. p. 71 na Horním náměstí, tzn. sloučení dvou bytů a vymezení dvou bytových
jednotek v podkroví. Uložila starostovi města projednat poskytnutí bytové náhrady
za byt 1+0 v tomto objektu s tím, že město nemá na r. 2005 zajištěny finanční
prostředky na rekonstrukci tohoto prostoru. Uložila starostovi města projednat 
s realitními kancelářemi zveřejnění nabídky na pronájem vymezených bytových
prostor v tom stavu, v jakém jsou nyní. Uložila OŽPaV zastavení stavebních prací
v bytových jednotkách.

— souhlasila s prořezem stromů v areálu Kristýna a pověřuje předsedu před-
stavenstva a. s. Kristýna Ing. Petra k projednání prořezu stromů s odborem
životního prostředí na městském úřadě

— uložila OVV připravit žádost do projektu „Partnerství staropramen městům“ 
(rekonstrukce městského parku)

— po projednání stavu komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě KSÚS
na všech k. ú. Hrádek nad Nisou uložila starostovi města projednat stav a jeho možná
řešení včetně některých komunikací města se zodpovědným radním LK a infor-
movat RM a ZM o výsledku těchto jednání

— uložila tajemnici úřadu připravit návrh smlouvy na správu skateparku.

Ze zasedání zastupitelstva města
1. zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města se na svém 1. zasedání v roce 2005 dne 24. ledna zabývalo 
těmito záležitostmi:
— uložilo starostovi města zařazení do programu jednání zastupitelstva města bod

Projednání statutu projektového fondu příspěvkových organizací, a to do konce 
I. čtvrtletí roku 2005

— po projednání schválilo doplnění a uzavření smlouvy o správě, užívání a provozo-
vání sportoviště ve sportovním areálu Orel U Koupaliště mezi městem Hrádek nad
Nisou a Orel, jednotou Hrádek nad Nisou

— schválilo dohodu o narovnání a vzájemném zápočtu pohledávek s družstvem Nové
bydlení a pověřilo starostu města k podpisu schválené smlouvy

— schválilo změnu č. 11 ÚPN SÚ Hrádek nad Nisou spočívající ve změně funkčního
využití ploch z veřejné zeleně na plochu městské obytné zástavby a plochy občan-
ské vybavenosti na plochu veřejné zeleně v lokalitě ulice 1. máje a městského parku.
Uložilo odboru ŽP a výstavby vydat vyhlášku o změně ÚPN SÚ Hrádek nad Nisou 
a opatřit změnu ÚPN SÚ schvalovací doložkou.

— schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 včetně přílohy č. 1, kterou se
mění a doplňuje vyhláška č. 4/2003 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů

— schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005 včetně přílohy č. 1, kterou se mění
a doplňuje vyhláška č. 6/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

— schválilo přílohu č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2004 o veřejném pořádku ve
městě Hrádek nad Nisou

— zrušilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2004 o stanovení výše příspěvku na
částečnou úhradu neinvestičních nákladů za pobyt dětí v mateřských školách 
a školních družinách, a to vyhláškou č. 4/2005

— schválilo návrh rozpočtu města na rok 2005 v celkové výši 101 375 tis. Kč jako
vyrovnaný

— souhlasilo, aby město realizovalo projekt „Příprava přeshraniční průmyslové zóny
svazku měst Malý trojúhelník“, na který bude podána žádost o podporu do česko-
saského programu Interreg IIIA

— souhlasilo, aby na vlastní podíl v projektu bylo vyčleněno z rozpočtu města 229 000 Kč
a v případě neobdržení dotace ze státního rozpočtu 286 250 Kč. Prohlašuje, že město
je schopné celý projekt zafinancovat z vlastních zdrojů a teprve poté žádat o zpětné
proplacení uznané dotace.

— vzalo na vědomí zprávu starosty města o zajištění dopravní obslužnosti Liberec-
kého kraje v roce 2005 a zmocnilo starostu města k podpisu příslušné smlouvy
mezi městem Hrádek nad Nisou a Libereckým krajem o spolupráci při zajištění do-
pravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2005

— uložilo starostovi města hledat možnosti mimosoudního vyrovnání k řešení celé 
situace ve věci probíhajícího konkurzního řízení na majetek úpadce Stavební
hrádecká společnost, a. s., a o výsledcích těchto jednání informovat zastupitelstvo
města do konce I. čtvrtletí roku 2005

— pověřilo Orel, jednotu Hrádek nad Nisou výběrem vstupného na umělé kluziště 
a do přetlakové tenisové haly. Vyúčtování vstupného bude předloženo poskyto-
vateli dotace – městu Hrádek nad Nisou.

— na základě doporučení finančního výboru uložilo radě města připravit a projednat
možnost pronájmu části nebytových prostor v hasičském klubu Florián č. p. 454,
Sokolská ul., Hrádek nad Nisou.

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

Jak je to 
s povodňovými stupni

Často se setkáváme s dotazy, proč jsou rozdíly mezi jednotlivými stupni povodňové
aktivity mezi hlášením z hydrometeorologického ústavu (povodňové stupně hlášené
v médiích) a povodňovým plánem města. Pokusím se odpovědět:

Měření se provádí automaticky na vodočtu, který je umístěn ve stanici u mostu
blízko objektu bývalých „Oděvů“, aktuální stavy je možno nalézt na internetové adrese
www.pla.cz.

Hydrometeorologickým ústavem byly po zkušenosti z povodní od roku 1958
stanoveny tyto jednotlivé stupně povodňové aktivity:

I. stupeň 150 cm
II. stupeň 195 cm
III. stupeň 230 cm
Tyto údaje jsou hlášeny v rozhlase a v televizi.
Podle zkušeností občanů a měření na toku Lužické Nisy jsou povodňové stupně 

pro Hrádek nad Nisou na vodočtu u mostu blízko objektu bývalých „Oděvů“:
I. stupeň 195 cm
II. stupeň 230 cm
III. stupeň 260 cm
Občané, kteří jsou povodní ohroženi, jsou informováni pomocí SMS o jednotlivých

stupních ohrožení. Město Hrádek nad Nisou jedná s Magistrátem města Liberec 
a Povodím Labe o sjednocení těchto údajů. Helmut Řeháček
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Vstříc investorům
Pokračování ze strany 1
Příprava průmyslové zóny tak, aby se stala pro investory atraktivní, je po finanční
stránce značně náročná. Město se proto snaží co nejvíce využívat možností dotací.
Právě i na financování vytvoření projektové dokumentace byla podána žádost 
o dotaci do fondu Interreg IIIA (česko-saský program). Celkový rozpočet projektu 
je 1 145 000 Kč, přičemž 75 % z této částky by mělo být předmětem dotace. Město
má podanou ještě žádost na pětiprocentní příspěvek ze státního rozpočtu. V případě,
že žádosti budou úspěšné, bude do projektu vkládat 229 000 Kč. Jedná se o pilotní
projekt, který je podporován saským ministerstvem hospodářství.

V další fázi přípravy průmyslové zóny dojde k samotné investici – napojení ploch
na příjezdovou komunikaci a přivedení inženýrských sítí. Tím se plochy průmyslové
zóny stanou konkurenceschopnými ve srovnání s dalším podobnými areály – inves-
toři dnes vyhledávají kvalitní zasíťované pozemky. Realizace průmyslové zóny spolu 
výstavbou mezinárodní silnice R 35 – B 178 jsou pro další rozvoj regionu klíčové.

Vít Štrupl

Odpadové hospodářství
v roce 2004

V rámci vyhodnocení rozpočtu města za rok 2004 bylo provedeno také hodnocení
výdajů na odpadové hospodářství. Celkové výdaje v roce 2004 byly 5 103 tis.Kč, cel-
kové příjmy 3 577 tis.Kč.

V průběhu roku 2004 došlo v této oblasti k podstatné změně, služby související 
s odpadovým hospodářstvím byly od 1. 5. 2004 zařazeny do vyšší sazby DPH 
(původní sazba byla 5 %, nová sazba 19 %). V porovnání s rokem 2003 došlo k na-
výšení výdajů na odpady o 187 tis.Kč. Pokud by nedošlo k navýšení DPH, byly by cel-
kové výdaje nižší než v roce 2003 o 195 tis. Kč. Členění celkových výdajů bylo 
následující: 

nneebbeezzppeeččnnýý  ooddppaadd:: 289 tis. Kč
ttřříídděěnnýý  ooddppaadd:: 201 tis. Kč
nnáákkuupp  ppyyttllůů:: 95 tis. Kč
sslluužžbbyy  zzaa  ooddvvoozz  ooddppaaddůů:: 4 518 tis. Kč. 

Celkové příjmy za místní poplatek za odpady byly o 128 tis. Kč vyšší než v roce 2003.
Město využívá při vymáhání pohledávek za odpady všechny možnosti, které umož-

ňuje zákon 337/92 Sb. – upomínky, exekuce na účty ve spolupráci s bankami, str-
hávání z důchodů atd. V našem městě je velký počet občanů, kteří využívají možnosti
odpad třídit. Ve srovnání s rokem 2003 došlo k podstatnému nárůstu tříděného od-
padu, což představuje pro město určitou výši příjmů od firmy EKO-KOM. 

Připomínáme všem občanům, že podle obecně závazné vyhlášky města č. 4/2003
je splatnost poplatku za odpady do 31. 3. Je možno využít úhrady ve splátkách, 
poslední splátka musí být zaplacena do 30. 9. běžného roku.

Vyhláška města obsahuje výčet úlev a osvobození od poplatku. Podrobné infor-
mace vám poskytnou pracovnice podatelny nebo finančního odboru. Včas nezapla-
cený poplatek je podle vyhlášky navýšen až o 50 %. Věříme, že bude stále menší 
počet občanů, kteří neplní svoji povinnost, a že se bude dařit nadále zvětšovat objem
tříděného odpadu v našem městě. Miloslava Hauptigová

vedoucí finančního odboru

Malý trojúhelník
Od roku 2005 nastává změna v koordinaci spolupráce v rámci svazku měst Malý
trojúhelník Bogatynia – Hrádek n. N. – Žitava. Až doposud se o organizační záležitosti,
jako je psaní zápisů, posílání pozvánek, koordinace jednotlivých jednání, sledování
projektů a jejich realizací, zabývali v rámci projektu Interreg zástupci IWR z Lipska. 
Tento projekt končil v roce 2004 a nyní všechny tyto úlohy přebírá třístranná pracovní
skupina složená ze zástupců všech tří měst. Hrádek v této pracovní skupině zastupuje
slečna Ing. M. Poupová. Tato „kancelář svazku“ bude ještě v první polovině tohoto
roku úzce spolupracovat s původními managery projektu. Novinkou je také, že 
vedoucí jednotlivých pracovních skupin převezmou koordinaci vedení a práce své
projektové skupiny a podle plánu práce schváleného radou svazku budou pracovat
samostatněji na jednotlivých projektech. 

Hrádek nad Nisou převzal na tento rok úlohu presidenství v rámci Malého
trojúhelníku a vzal na sebe úlohu koordinace práce řídící skupiny.

Hlavními úkoly Malého trojúhelníku jsou dokončení rozvojového plánu svazku 
měst a pokračování v započatých společných projektech.

Strategický plán
rozvoje města

Po veřejné diskusi občanů o životě v našem městě dnes a v budoucnosti, která pro-
běhla na začátku února, probíhají v měsíci březnu schůzky jednotlivých pracovních
skupin. Těchto jednání se zúčastňují členové pracovních skupin, ale mohou se jich 
zúčastnit i další zájemci z řad široké veřejnosti. 

UUvvááddíímmee  tteerrmmíínnyy  sscchhůůzzeekk::
Ekonomická základna v obci – 22. 3. od 17 h – radnice
Rozvoj, urbanistika, doprava – 17. 3. od 17 h – radnice
Životní prostředí, zemědělství – 16. 3. v 16:30 h – radnice
Sociální služba, zdrav., školství – 14. 3. od 17h – radnice
Kultura, sport, mládež – 18. 3. od 16 h – radnice
Informace, prezentace – 15. 3. od 18 h – radnice
Společné setkání všech pracovních skupin – 31. 3. od 16.30 - radnice. Diskuse 

s cílem sjednocení výstupů analýzy silných a slabých stránek vzešlých z jednání jed-
notlivých pracovních skupin.

Veřejná diskuse k analýze silných a slabých stránek – 7. 4. v 16.30 – radnice. 
Aktuální informace včetně vznikajících materiálů najdete na www.hradeknadnisou.cz
v oblasti Hrádek 2015.

Změny v technických
službách

Od 1. 2. 2005 zajišťuje komunální služby v Hrádku nad Nisou na základě veřejné
obchodní soutěže společnost Severočeské komunální služby, s. r. o., Jablonec nad 
Nisou. V Hrádku nad Nisou vznikla nová provozovna této společnosti, která sídlí 
v prostorách Technických služeb na Žitavské ulici (tel.: 485 140 159). Sortiment 
služeb zůstává v původním rozsahu: letní a zimní údržba komunikací, pokos zeleně 
a údržba hřbitovů (vč. hřbitovní agendy), vývoz kontejnerů a fekálií, vývoz odpadko-
vých košů, čištění dešťových vpustí, údržba svislého dopravního značení, provoz
sběrného dvora, doprava materiálu atd.

Od 1. 3. 2005 probíhá zácvik nové posádky na svoz tuhých domovních odpadů. Tvoří
ji noví zaměstnanci hrádecké provozovny s trvalým bydlištěm ve městě. Vozidlo bude
trvale umístěno v sídle provozovny na Žitavské ulici.

K 28. únoru byl ukončen výkon funkcí statutárních orgánů Technických služeb – jedna-
tele Václava Krejčíka a prokuristy Šárky Doležalové.

Společnost Technické služby však nezanikla. Od 1. 2. 2005 provozují TS Hrádek, s. r. o.,
pouze dopravu raněných, nemocných a rodiček, a to beze změn. Do funkce 
jednatele (statutárního orgánu) byla valnou hromadou, kterou tvoří rada města,
jmenována s platností od 1. 3. 2005 Blažena Krejčíková. Sídlem společnosti 
zůstává Žitavská ul. 689 v Hrádku nad Nisou, tel. dispečinku je 482 757 711.

Majetkové vypořádání mezi Severočeskými komunálními službami, s. r. o., 
a TS Hrádek, s. r. o., proběhne k 1. 4. 2005. -r-
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V měsících leden a únor
2005 byla v lokalitě Donín provedena městskou policií
kontrola držitelů psů. Kontrola byla zaměřena na 
povinnost oznámit držení psa na Městském úřadě 
v Hrádku nad Nisou, jak to nařizuje Obecně závazná 
vyhláška města Hrádek nad Nisou č. 8/2003 O místním
poplatku ze psů. Během této kontroly bylo zjištěno, že
21 držitelů psů nemá své psy řádně přihlášené a tímto
se dopustili přestupku. Všem držitelům psů, kteří neměli
své psy přihlášené, byl dán termín na přihlášení psů 
a zjištěné nedostatky byly písemně oznámeny na Fi-
nanční odbor MěÚ Hrádek nad Nisou. Upozorňujeme

občany, že výše uvedené kontroly budou i nadále
probíhat po celém katastru města Hrádek nad Nisou, 
a proto doporučujeme všem držitelům psů, aby své psy
řádně přihlásili.

Dále začala městská policie v měsíci únoru provádět
po celém katastru města Hrádek nad Nisou kontroly
všech nemovitostí se zaměřením na označení budov
čísly popisnými. Povinnost označit domy čísly popisnými
stanovuje zákon č. 128/2000 Sb. O obcích a zákon 
č. 200/1990 Sb. O přestupcích. Majitelé neoznačených
budov budou upozorněni na zjištěné nedostatky a bude
jim dán termín na odstranění zjištěné závady. Pokud

bude dalším šetřením zjištěno, že nedostatky nejsou 
odstraněny, bude celá věc písemně postoupena 
k dalšímu projednání příslušnému správnímu orgánu.
Tato kontrola započala především z důvodu lepší 
orientace při zákrocích složek Integrovaného zá-
chranného systému, kdy mnohdy hrají roli při záchraně
života pouhé minuty. V minulosti již několikrát došlo 
k případům, kdy vinou neoznačení objektu docházelo 
ke komplikacím při záchraně života nebo majetku
občanů města.

Pavel Weiss
velitel městské policie

Městská policie Hrádek
nad Nisou upozorňuje

Pokračování ze strany 1
Pak se události vyvinuly tak, že jsem byl zvolen na

jedné z valných hromad za předsedu Slovanu – oddílu
kopané a Pavel Podlipný se ujal funkce sekretáře po
panu Kordíkovi, který v této funkci působil léta. To už je
asi 10 let zpět. Od té doby v té funkci střídavě s vět-
šími či menšími úspěchy působím.

Za svůj největší úspěch považuji to, že jsme skončili
na 3. místě v krajském přeboru ještě v tehdejším
oblastním přeboru bývalého severočeského kraje 
v sezóně, tuším, 94–95, kdy mužstvo trénoval p. Ru-
siňák, a souběžně s tím jsme postoupili do 1. kola Čes-
kého poháru. Vlastně jsme vyhráli Severočeský pohár,
postoupili jsme do předkola Českého poháru, kde jsme
vyřadili na penalty Varnsdorf, a pak jsme doma 
v 1. kole Českého poháru podlehli Pelikánu Děčín, který
dneska snad už ani neexistuje.

Historického postupování našeho A mužstva, kdy
postupovali z třídy B přes třídu A až do oblastního
přeboru, jsem se ještě nezúčastnil aktivně – to bylo
ještě za mého předchůdce pana Holaty, který tehdy pro
Slovan odvedl ohromný kus práce.

Prácí spojených s funkcí předsedy oddílu je samo-
zřejmě hodně a časově náročných. Struktura součas-
ného Slovanu se skládá ze 3 mužstev dospělých, 
z toho 2 mužstva v aktivní činnosti – A mužstvo a B
mužstvo, potom stará garda, která hraje rekreačně 
a příležitostně a která si svůj program organizuje
víceméně sama, dále je to 1 mužstvo dorostu. Od
příštího ročníku je snaha mít 2 mužstva dorostu –
mladší a starší. Máme 2 mužstva žáků, mladších 
a starších, 2 mužstva přípravek a rádi bychom to
rozšířili ještě o 1 mužstvo přípravky.

Mezi cíle s ohledem na všechno, co se udělalo 
a vybudovalo pro fotbal i pro stadion a zázemí, patří
jednoznačně postup A mužstva zpět do oblastního
přeboru. Mužstvo B hraje prvním rokem poté, co
se dali zpátky dohromady – rok předtím jsme mu-
seli mužstvo odhlásit z důvodu nezájmu hráčů. Teď
jsou ve III. třídě a rádi bychom, aby postoupili ales-
poň do okresního přeboru. Práce s mládeží je na
velice dobré úrovni a v rámci možností, ohromně
si vážím všech trenérů i funkcionářů, kteří se na 
ní podílejí. Samozřejmě rovněž tak si velice vážím 
a cením spolupráce s městem a jeho vedením 
a dále se všemi našimi sponzory. Bez této podpory

by fotbal v Hrádku a především kvalitní sportovní
výchova mládeže již asi neexistovaly.
Jak probíhala rekonstrukce stadionu Donín, říkal
jste, že to bylo o infarkt...?
V roce 2003 se povedla 1. etapa rekonstrukce zázemí
s tím, že se rekonstruovaly kompletně kabiny. Před ně
se představovalo nové sociální zázemí tak, aby hráči
nemuseli chodit napříč halou v trenkách do sprch, které
byly na druhé straně haly. V první etapě se ještě
kompletně rekonstruovala střecha nad celou halou, což
bylo dost podstatné, protože střecha byla skutečně
špatná. V druhé etapě, v roce 2004, se povedla do-
stavba celého technického zázemí, jako je zázemí
správce, posilovna, vířivka, které hráči maximálně
využívají zvlášť v zimní přípravě, prostor pro maséra 
a odpovídající moderně vybavené prostory rozhodčího.
Takže se jako jeden celek uzavřela jedna polovina 
haly. V první etapě se proinvestovaly 3,2 miliony Kč 
s podílem města 0,5 mil. korun, ve druhé etapě 4,2 mi-
lionu korun, přičemž podíl města byl 0,7 milionu. Oba
dotační tituly byly schváleny a poskytnuty Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Je pravda,
že špičkově rekonstruované prostory by byly k ničemu
bez potřebného kvalitního vybavení, takže koncem 
loňského roku jsme znovu se žádostí oslovili MŠMT
ČR a po několika jednáních získali neinvestiční dotaci
v celkové výši 210 tis., městské zastupitelstvo na svém
posledním prosincovém jednání odsouhlasilo 90 tis. Kč.
Celková výše projektu vybavení tedy byla 300 tis. korun.

Počítáme s tím, že po drobných stavebních úpra-
vách, jako je např. vybudování samostatné šatny, bude
možné využití vířivky, posilovny a dalších prostor
zázemí i pro veřejnost. 

Z ploch na hraní máme jedno travnaté hřiště, které
je označováno jako jedno z nejhezčích a nejkvalit-
nějších na okrese, především co se týká kvality trávy
i velikosti. Jednoznačný dík v tomto patří panu Jaro-
slavu a Pavlovi Podlipným, bez jejichž práce by hřiště 
rozhodně nebylo takové, jaké je nyní, a samozřejmě
všem dalším „nadšencům“ a obětavcům, kteří na hřišti 
pracují a neustále se snaží zlepšovat jeho vzhled a kva-
litu, o běžné údržbě snad ani nemusím mluvit. Mys-
lím si, že by nebylo příliš moudré začít vyjmenovávat
všechny jednotlivce, protože při své skleróze bych 
určitě někoho vynechal, a to by rozhodně nebylo fér.
Od podzimu je na stadionu nový správce p. Martin 

Laluch s rodinou, který navazuje na práci svých před-
chůdců. 
Pak máme záložní škvárové hřiště, které je v trochu
horším stavu a využívá se hlavně k trénování v čase,
kdy není zrovna nejlepší počasí. Tedy hlavně na začátku
jara a na konci podzimu, kdy si nechceme rozbít trávu
a přemístíme poslední zápasy na škváru. Samozřejmě,
že pro přípravu a tréninky se rovněž v hojné míře vy-
užívá hřiště s umělým povrchem u školy T. G. Masaryka. 

Jak hodnotíte vývoj sportování v Hrádku?
Vzhledem k tomu, co se tady udělalo a co se připravuje,
jde vývoj možností pro sportování v Hrádku k lepšímu.
Možnost sportování je větší, ale je pravda, že v téhle chvíli
to je relativně omezená skupina sportů. Dobré bude, až
se dokončí rekonstrukce celého vrchního areálu Orla.
Hodně městu přispělo kluziště, které nám závidí široko
daleko a pro rekreační bruslení je to skvělá věc.
Co se týká hřiště u školy, které je v provozu teprve prvním
rokem a kde byl TJ Slovan rovněž nositelem dotace, při-
pravujeme malé změny. Areál by měl mít jinou formu
svého stálého správce, který bude mít přehled o využití
jak pro Slovan a další sportovní oddíly, takpro 
veřejnost. Vít Štrupl a Eva Krúpová

Kousek od infarktu
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Dovolte mi, abych mohl projevit svůj názor v anketě na
samé pochvaly, které až dosud byly publikovány v sou-
vislosti s vybudováním tepelného čerpadla v sokolovně.

Nemohu vzít laciné hodnocení na úrovni „plyn se
bude zdražovat, udělali jsme v pravou chvíli to nejlepší,
co jsme mohli udělat.“ Technických informací bylo
zveřejněno tak málo, že musí každý vycházet z předpo-
kladů, a tak vycházím i já.

Spotřeba tepla na vytápění sokolovny a ohřev teplé
vody stála ročně 400 tisíc Kč. Z toho dojde k ročním
úsporám 200 tis Kč. Plánované náklady byly 5 mil. Kč.
Předpokládám, že nebyly překročeny. Jsou to jediné 
informace, ze kterých se dá usuzovat na rentabilitu této
investice. Je to málo. Budu-li vycházet jenom z těchto 
čísel, pak návratnost investice je 25 roků. Tepelné čer-
padlo ani tuto dobu nevydrží a bude se muset generál-
kovat, a ne jenom jednou. Je možné, že se vyplatí koupit
nové. Potom těch 25 roků je nereálných a návratnost 
investice prostě nebude. A to do úvahy o nákladech jsem
nezahrnul řadu dalších nákladů vyplývajících z provozu.
Prostě proto, že je neznám. Je to ale jedno. Rentabilitu
investice by to jenom dál zhoršovalo. Je zřejmé, že naši
radní tuto stránku jednotlivých investic neberou v úvahu.
Není to ale problém jenom našeho města. Je to problém
celé státní správy. Tady bylo nerentabilně vynaloženo 
5 mil. Kč. Jinde tečou miliardy. Slyším již námitku: 4 mil.
Kč jsme dostali od EU. Namítám: je jedno, odkud jsou
peníze. Je to stále hodnota, která byla znehodnocena.
Jenom začínám mít obavu o kvalitu evropských úřed-
níků, a myslím si že ne vždy používají hlavu ke svým
rozhodnutím. Chci ještě upozornit. Ať se oponent neod-
važuje tvrdit něco o výhodách pro ekologii. Pokud by šlo
o ni, bylo by potřeba peníze vynaložit na mnohem důle-
žitějších ekologických problémech, na které nejsou pe-
níze. No a vlastně to není tak dlouho, kdy se plynofikace
skloňovala ve všech pádech v souvislosti s ekologií.

Páni radní, promrhali jste 5 mil. nehospodárně. Mys-
lete na to, jsou to peníze nás všech, volili jsme vás proto,
že jsme vám chtěli věřit, chceme věřit dál, není všechno
špatné za tu krátkou dobu vaší činnosti, je hodně
pozitivních věcí. To, co se ale nepovede, nesmíte nám
předkládat jako úspěch. Za 1 mil. Kč by stála nová ply-
nová kotelna se stejnými úsporami.

Václav Trkola
Jsem zvědavý na reakci někoho z radnice. Uvidíme, co nám
k tomu řeknou. Zatím jsem slyšel, že je v sokolovně zima.

Čtenář
Dovolte mi reagovat nejprve na upozornění Čtenáře, že
slyšel, že je v sokolovně zima. Rekonstrukce topného
systému a zabudování vzduchotechnické jednotky do
velké haly byla první etapou úprav sokolovny. V letoš-
ním roce proběhne zateplení a výměna oken v souladu
s energetickým auditem budovy. Další úpravy, jako je
rekonstrukce rozvodu teplé vody do sprch a zvětšení

topné plochy v malé tělocvičně, budou pro-
vedeny na základě doporučení energetické
komise. Zakončením rekonstrukce by měla
být výměna sportovních podlah a sportov-
ního vybavení, na které připravuje město žá-
dost o podporu od státu. Teď zpátky k teplu,
ve velké tělocvičně je teplota monitorována
a je průměrně 18 °C – norma pro vytápění
takových prostor je 15 °C. V malé tělocvičně
bude teploměr pro monitorování teploty

instalován v nejbližších dnech. Rozumím problémům
např. oddílu stolního tenisu, který má pro svá soutěžní
utkání stanovenou jinou předepsanou normu – tady je
prostě nutná spolupráce se správcem, který celý systém
vytápění ovládá. K problémům s teplou vodou ve spr-
chách mohu bohužel jenom konstatovat, že se budou
vyskytovat až do doby výměny nevyhovujících rozvodů
TUV v objektu. Na závěr drobnou poznámku – přes
některé problémy nepovažuji provedenou rekonstrukci
vytápěcího systému v sokolovně za unáhlený krok.
Dotační podmínky umožnily financovat jenom určitý typ
prací a také určovaly poměrně krátké termíny realizace.
To je také důvod, proč zároveň nebyla provedena
rekonstrukce rozvodů TUV. K problematice tepelných
čerpadel a k investici v sokolovně se pokusím reagovat
v nejbližší době. Byl bych rád, aby použité argumenty
byly podloženy fakty a nebyly pouhými dojmy. Přeji Vám
pěkný den.

Váš starosta Martin Půta
Rád bych se s Vámi podělil o svůj názor na tepelná
čerpadla obecně a také na aplikaci této technologie do
objektu sokolovny. 

Nejdříve dovolte malý pohled do historie. Vývoj ener-
getiky se odvíjel vždy od názoru na to, zda je energie
zboží a kolik úsilí nás stojí výroba tohoto zboží. Cena
elektrické energie, plynu a topné páry, byla uměle
držena na minimální hodnotě a stát výrazným způsobem
dotoval její výrobu. Od toho se odvíjela výstavba objektů
a jejich energetická bilance. Vše bylo levné, proč by tedy
měl stát investovat do měření, regulace a do zateplení
vlastních objektů. Sokolovna a další objekty ve městě
(např. panelová sídliště) byly postaveny v té samé době.

Sokolovna byla postavena jako nezateplený objekt 
s neregulovaným a nevhodně zvoleným systémem 
vytápění, navíc připojený k drahému zdroji tepla. Proto
jsme se rozhodli, stejně jako některá jiná města a obce,
tento problém města řešit s dlouhodobým výhledem 
a nadčasově. Rozhodnutí změnit systém vytápění 
v sokolovně a instalovat systém tepelného čerpadla 
a solárních panelů bylo založeno na vyhlášeném dotač-
ním titulu Státního fondu životního prostředí – podpora
obnovitelných zdrojů energie. Bez této dotace by sku-
tečně celý projekt byl návratný v horizontu 15–20 let 
(v závislosti na ceně tepla z centrálního zdroje). Stát se
tímto dotačním titulem snaží snížit emise vznikající spa-
lováním nejenom uhlí, ale i zemního plynu a také využít
elektrickou energii, které vyrábíme více, než jsme
schopni spotřebovat a kterou potom vyvážíme do zahra-
ničí. Navíc je plyn strategickou surovinou, dováženou
hlavně z ruských nalezišť.

Stát se podobným způsobem v minulosti rozhodl 
dotovat např. přímotopy nebo plynofikaci a také tyto 
dotace SFŽP splnily svůj účel a přispěly k výraznému
snížení emisního zatížení v Hrádku nad Nisou. Za 10 let

je situace o trochu jiná a dotační politika SFŽP na tuto
skutečnost reaguje podporou nových technologií, které
jsou možná technologiemi příštích desetiletí. Mimo-
chodem podmínky získání dotace od SFŽP byly přísné
a pokud by ekologický přínos investice a také její
návratnost nebyly dostatečné, jen těžko by náš projekt
získal body nutné pro doporučení a přidělení státní
dotace. Rád bych připomenul, že tyto „dotační peníze“
nebylo možno použít „jinde“. Z celkové investice do top-
ného systému ve výši cca. 5,2 mil. Kč je 3,6 mil. Kč ne-
návratná dotace a 1,6 mil. Kč podíl města, z toho asi 1
mil. Kč poskytnutý jako bezúročná půjčka splatná pět let.

Rád bych se vrátil k technickému řešení vytápění 
sokolovny. Vlastní instalace tepelného čerpadla byla při
provádění tepelného auditu doplněna o baterii solárních
článků.

Samotné tepelné čerpadlo v tomto technickém 
řešení má předpokládanou účinnost cca 300 %. Vlo-
žíme-li tedy do systému 1 kW elektrické energie,
dostaneme na výstupu do budovy cca 3 kW tepelné. 
Při doplnění solárními články se dostáváme až k číslu 
4 kW. Systém je také schopný v zimě topit a v létě chladit,
což v budově postavěné trochu jako skleník uživatelé 
v jarních a letních měsících určitě ocení. 

Nechci se pouštět do dlouhé polemiky týkající se
použití plynové kotelny. Přesný rozpočet instalace 
plynové kotelny neznám, a proto se nebudu přít o číslo
uváděné panem Trkolou. Známa jsou ale tato čísla –
stávající plynové kotle mají účinnost 83–88 %, špičkové
kondenzační kotle dosahují účinnosti maximálně
105–108 %. Do hry však vstupuje problém komína, kde
na tyto kotle musí být vzhledem k charakteru konden-
zátu náročnější (dražší) provedení. Takové kotle mají 
životnost okolo 15 let a při výkonu kotelny větším než
100 kW do hry vstupují již zcela jiná nařízení a podmínky
provozu ze strany povolujících orgánů. 

Tepelné čerpadlo ve stávajícím zapojení má uvažo-
vanou životnost okolo 20 let. Pokud dojde k poruše 
závažnějšího charakteru, generální oprava je  nerenta-
bilní, stejně tak by to bylo v případě kotlů na plyn. Solární
články mají uvažovanou životnost minimálně 25–30 let.

Jsou stejně jako tepelné čerpadlo bezúdržbové. Po-
užité zemní vrty mají životnost 100 let, bude tedy možné
je použít i po případné výměně tepelného čerpadla za
zařízení na kvalitativně vyšší úrovni někdy v budoucnu.

Energeticky úsporné topné systémy, zateplování 
a hledání dalších úspor energií je podle mého názoru
cesta ze slepé uličky energetické krize, do které se 
lidstvo řítí. Zateplené paneláky, tepelná čerpadla insta-
lovaná v soukromých objektech nebo využívání solárních
článků jsou dokladem toho, že taková řešení jsou
ekonomická. To je pro ekologii důležité, začíná se dostá-
vat z pozice nutného zla do pozice ekonomicky výhod-
ného řešení.

Vzhledem k tomu, že nový topný systém sokolovny
běží od poloviny loňského roku, je na přesné vyhodno-
cení úspor poměrně brzy, odhadovaný potenciál
energetických úspor je 200–300 tis. Kč ročně. Na 
závěr ještě jedno ujištění – bez dotace SFŽP by tento
projekt nebyl realizován, protože by ekologické před-
nosti takového řešení nebyly ekonomicky únosné. 

Dovolte mi proto konstatovat, že ekonomika investic
v Hrádku nad Nisou popelkou není. Přeji Vám pěkný
zimní den. Váš starosta Martin Půta

Je ekonomika investic
popelkou?
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Změna provozní doby v knihovně
Od 1. 3. 2005 dochází ke změně provozní doby v Městské knihovně v Hrádku n. N.:

Pondělí a středa: 9–15 h
Úterý a čtvrtek: 9–19 h
Pátek: rezervace pro školská zařízení a ostatní aktivity spojené s provozem knihovny.

Rozšířené provozní doby mohou obyvatelé města využít nejen pro výpůjčku knih 
a časopisů, ale také například pro bezplatné využití internetu. Delší otevírací doba
knihovny by měla umožnit snadněji využít jejích služeb i například dojíždějícím
studentům či lidem s delší pracovní dobou. V současné době navštíví knihovnu 
v průměru asi 500 lidí měsíčně.

AnkAnkeetta a 
na www.hradeknadnisou.cz

Co vám v nabídce chybí? 
Jaké služby využíváte?

Jste spokojeni 
s nabídkou městské knihovny?

Výstavba kanalizace
je v plném proudu

Příznivého počasí se snaží využít stavbaři při pokládání další části kanalizace, která
bude odvádět splaškovou vodu hlavně z průmyslové zóny. Na loukách nedaleko čis-
tičky odpadních vod, které jsou v teplých měsících rozbahněné, mohou nyní použít
běžnou techniku. 

Nová kanalizace, která se staví od loňského léta, se skládá ze tří částí. Realizace
pomůže hlavně obyvatelům domů v okolí Lidového domu. Stará kanalizace svou 
kapacitou nestačila hlavně v případě dešťů. U Žitavské ulice přibírala vpustí vody sté-
kající z polí a její zahlcení pak způsobovalo pravidelné vytápění objektů v jejím okolí.

Není se co divit. Při výstavbě nové kanalizace v ulici U Koupaliště se ukázalo, že
původní trubky již byly značně zanesené, původní průměr už byl zmenšen i o více než
polovinu. Navíc při výstavbě vodovodu bylo potrubí pokládáno přímo na kanalizační.
Tehdy ale byla při výkopových pracích kanalizace na několika místech porušena. 

Výstavba tzv. stoky C nyní probíhá i v blízkosti Vulkanu. Pod železniční trať je 
v těchto dnech protlačována trubka o průměru 1 m, do které bude následně vloženo
vlastní kanalizační potrubí. Napojení Vulkanu je tedy prováděno bez nutnosti přerušit
železniční dopravu. Nové potrubí vyřeší také stávající stav, kdy v krátkém úseku tekly
splašky po povrchu.

V další části, v ulicích pod Lidovým domem, již byla část nového potrubí položena.
Zde se naopak čeká, až mrazy povolí, aby se mohlo začít betonovat. 

Součástí nového díla je také odlehčovací stoka. Začíná v blízkosti stavebních 
buněk, které se nacházejí naproti čističce odpadních vod. Její hlavní úlohou bude 
odvádět přebytečnou vodu v případech, kdy bude potrubí plné vody (tedy například 
v případě větších dešťů). Na loukách u Nisy je pokládána dvojice 800 mm širokých
sklolaminátových trubek, které budou končit výpustí u Nisy. Splašková voda, kterou
kanalizace odvádí, ale nejprve projde odlehčovací jímkou. Zde se zarazí kal, který bude
odveden do čističky, do Nisy tedy poteče pouze voda.

Celá stavba bude dokončena letos. Místa, kde zasáhla do komunikací, by měla být
opravena ještě do začátku léta tak, aby neovlivnila turistickou sezónu.            Vít Štrupl

Radonový program
v Libereckém kraji

Liberecký kraj leží na území s geologicky velmi značným výskytem radonu. Město Hrá-
dek nad Nisou má nadprůměrný výskyt radonu v rámci Libereckého kraje. Liberecký
kraj je aktivně zapojen do radonového programu. Tento program byl schválen vládou
ČR v roce 1999 a je zaměřen nejen na preventivní opatření omezující výskyt 
radonu v nových stavbách, ale hlavně na pomoc vedoucí ke snížení radonu ve stáva-
jících objektech. Omezení výskytu v nových budovách je nyní dáno – pro tuto proble-
matiku zpřísněným – novým stavebním zákonem, v jehož důsledku musí být nové
stavby vybaveny radonovou barierou dimenzovanou na konkrétní hodnoty radono-
vého nebezpečí. 

Odstraňování radonového nebezpečí ve stávajících budovách je složitější. Prvním
krokem je program na vyhledání takovýchto objektů. Radonový program umožňuje
vlastníkům nebo uživatelům objektů zkolaudovaných dle starého znění stavebního 
zákona (tedy objekty kolaudované do roku 1991) změřit hodnoty radonu ve vytipo-
vaných pobytových místnostech jimi vlastněných či užívaných objektů (zejména 
bytových jednotek, škol, školek apod.). Měření je zdarma a je realizováno stopovými
detektory Ramarn umístěnými jeden rok v předmětných pobytových místnostech 
v kontaktním podlaží (suterénu nebo přízemí). 

Ve vytipovaných objektech s naměřeným vysokým radonovým rizikem umožňuje
program nabídnout vlastníkům státní dotaci Ministerstva financí ČR ve výši maximálně
150 000 Kč na provedení stavebních úprav vedoucích ke snížení či odstranění 
radonového rizika.

V Libereckém kraji bylo v roce 2004 instalováno 346 detektorů, tyto budou po
ročním měření sejmuty a bude provedeno jejich vyhodnocení. Kontaktním místem pro
obdržení stopových detektorů v Libereckém kraji je Krajský úřad Libereckého kraje,
odbor hospodářského a regionálního rozvoje (www.kraj-lbc.cz, odkaz odbor rozvoje,
Ing. F. Poříz, tel.: 485 226 625, e-mail: filip.poriz@kraj-lbc.cz). Zde je zároveň možné
získat další informace o radonové problematice. Další informace je možné získat na 
internetových stránkách Státního ústavu pro jadernou bezpečnost (www.sujb.cz, odkaz
radon).

Nabídka pohlednic a leteckého
snímku města

Město Hrádek vydalo i v minulém roce mimo kalendáře s pohlednicemi i podlouhlý
pohled bodu Trojzemí. K dostání je na obvyklých místech prodeje a stojí 8 Kč. Při
pořizování leteckých snímků města, které jsou umístěny na radnici a jsou použí-
vány při různých jednáních, byly objednány i šikmé letecké snímky ve velikosti 
40 x 30 cm zachycující město z leteckého pohledu směrem od Sedla ke státní
hranici s Polskem. Tyto snímky je možné zakoupit v podatelně radnice za cenu 
300 Kč.
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Po uzávěrce
Nejpozději v průběhu dubna bude na Horním náměstí instalován parkovací automat.
Jeho zprovozněním je sledován cíl omezit počet parkujících aut a dobu, po kterou 
budou auta na náměstí stát. O ceně parkovného bude rozhodne v březnu rada města.
Stání v okolních ulicích a například na parkovišti u bývalého Pavka (dnešních staveb-
nin) nebude zpoplatněno.

Město bude žádat
o dotaci na byty

V lednu byla schválena obecně závazná vyhláška, kterou se mění územní plán města
ve dvou lokalitách: v parku a v místech za bytovým domem v ulici 1. máje.

V městském parku byla plocha dosud určená pro občanskou vybavenost (tržnice)
změněna na plochu veřejné zeleně. Jedná se o místa, kde se v loňském roce park
rozšiřoval.

Změna v ulici 1. máje byla připravena  kvůli plánované výstavbě nového bytového
domu. „Město připravuje, tak jako v loňském roce, podání žádosti o státní dotaci na
výstavbu bytových jednotek. Původně jich zde mělo být třicet, ale projekt byl upraven
tak, že v domě bude 36 bytů. Byty mají být sociální. Velikost dotace je určena počtem
bytů, nikoliv obytnou plochou. Navíc nejvíce žádostí evidujeme na malometrážní byty
pro sociálně potřebné občany, vysvětluje starosta města Martin Půta.“

Nová anketa
Při rekonstrukci Luční ulice bude z jedné
strany vysazeno 60 novýchstromů. Dali
byste přednost dubům letním, nebo
exotickým katalbám trubačovitým?

Katalpa trubačovitá je menší strom (výšky
max. 15 metrů), přirozeně roste na jihovýchodě USA. V Evropě se pěstuje v parcích.
Je velmi ozdobná svými velkými světle zelenými listy se vztyčenými latami bělavých
květů.

Dub letní vyrůstá do značných výšek (i 40 metrů). Protože se může dožít vysokého
stáří, bývá významným prvkem v krajině. Dubová alej navazuje na Luční ulici podél 
silnice vedoucí na Kristýnu jih.

Zdravotní středisko
s novými okny

Na konci února proběhla výměna oken ve zdravotním středisku v Tovární ulici. Stará
okna byla nahrazena plastovými a jejich postupná výměna, která začala v minulých
letech, se tak přiblížila k závěru.

V budově byly nedávno rekonstruovány dva byty a koupelna pohotovosti. Nyní pro-
bíhá ještě rekonstrukce sociálních zařízení MUDr. Janatové a MUDr. Lenkvíkové.

Značné částky budou potřeba ještě na opravu elektroinstalace a střechy zdravot-
ního střediska.

Modernizace škol
Příspěvkové organizace v oblasti školství získávají každoročně desítky tisíc Kč z grantů
a dotací. Tyto peníze jsou většinou neinvestiční a neumožňují modernizaci škol –
opravy fasád, střech, výměny oken, opravy sociálních zařízení apod. Ani rozpočet
města neumožňuje zásadní změny v této oblasti. Ředitelé škol proto hledají další
možnosti financování, především ze zahraničních zdrojů. 

Jedním z nových zdrojů financí je Pomoc EHP a Norska České republice. Prostředky
finančního mechanismu EHP jsou poskytovány třemi státy Evropského sdružení 
volného obchodu – Islandem, Knížectvím Lichtenštejnsko a Norským královstvím.
Norské království k tomu přispívá ještě vlastním finančním mechanismem.

Programový rámec obsahuje kapitolu 3, Rozvoj lidských zdrojů, se zaměřením
mimo jiné na modernizaci a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center,
dětských domovů. Projekty mohou být podávány jako individuální projekty s dotací
nad 250 000 eur, programy (skupiny projektů) řešící společné cíle a blokové granty
(grantová schémata).

Pro naše potřeby by bylo nejvhodnější vytvořit program k řešení oprav a moder-
nizace škol. Program by byl složen z jednotlivých projektů a zpracován v rámci part-
nerství města a škol s tím, že hlavním partnerem a zprostředkovatelem programu by
bylo město Hrádek nad Nisou. Mgr. Jaroslav Poláček

Anketa na
www.hradeknadnisou.cz
Myslíte si, že by město mělo vytvořit 

Program modernizace škol 
a dát na to další prostředky 

z rozpočtu, 
když už teď směřuje 10 % rozpočtu města do školství?
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Dotace na památkovou zónu
Vyhlášením městské památkové zóny se město Hrádek nad Nisou zařadilo mezi obce,
které mohou čerpat dotace z Programu regenerace městských památkových zón. 
V letošním roce je na podporu obnovy památek v MPZ v celé České republice určeno
skoro 96 mil. Kč. Tyto prostředky jsou rozděleny mezi jednotlivé památkové zóny. Hrá-
dek nad Nisou má možnost při splnění předepsaných požadavků v letošním roce čer-
pat částku 439 tisíc Kč. O tom, jak budou peníze v Hrádku využity, se jedná. Jejich 
využití je účelově vázáno pouze na úhradu prací zabezpečujících uchování památkové
hodnoty kulturní památky, nikoliv tedy například na modernizace. Využití se rovněž
konzultuje s pracovištěm Národního památkového ústavu. Vít Štrupl

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

si dovolují pozvat Vás a Vaše přátele
na výstavu fotografií 

předních českých herců

Snové obrazy 
Jiřího Urbana

Výstava je prodejní a v 1. patře městského úřadu potrvá 
do 15. dubna 2005

Výstava se koná pod záštitou SČE, a. s., Děčín
Výstavu podporuje BauMax ČR, a. s.

Žákyně našla zloděje
Kolem poledne 7. února se na městské policii postupně sešla dvě hlášení o odcize-
ných zadních ráfcích z jízdních kol. V obou případech šlo o starší kola – jedno si jeho
majitel zamknul u nádraží ČD a odjel na nákup, druhé bylo zamčené u Artexu v Loučné.
Jak to často u podobných případů bývá, nikdo si ničeho nevšiml, a tedy šance na 
dopadení pachatele byla poměrně malá.

O malou chvíli později přijali strážníci další hlášení, tentokrát z nádraží ČD. Podle
pokladní za ní přišla dívka a oznámila jí, že do vlaku nastoupil kluk, který má u sebe
jejich kočárek, tzv. golfky. Když šla totiž žákyně 5. třídy ZŠ Lidická Nikola Liessnerová
ze školy domů, všimla si kluka, který nesl složené golfky. Kontrolou zjistila, že jejich
kočárek v domě chybí, a vydala se ve stopách zloděje. Na nádraží se jí podařilo přijít
ve chvíli, kdy zloděj nastupoval do vlaku.

Přivolaní strážníci zkontrolovali vlak a zloděje i s kočárkem skutečně našli. A jak
se ukázalo při dalším „pohovoru“ s dotyčným, měl na svědomí i dva odcizené ráfky.
Kuriózní byl i důvod, proč je ukradl: píchl kolo a dostal peníze na novou duši. Ty ale
utratil a duše, pro jistotu dvě, si obstaral jinak.

Vít Štrupl

Vzácná výstava
V pořadí třetí výstava fotografií byla zahájena 1. března v patře Městského úřadu 
v Hrádku nad Nisou. Od těch předchozích se liší především tím, že na fotografiích jsou
zachyceni lidé.

Autor fotografií Jiří Urban působil v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, kde také
začal fotografovat herce. Zprvu spíše momentky, záhy ale také při zkouškách či před-
staveních.

Výstava, která je instalována v Hrádku, je svým způsobem vzácná. Autor totiž 
nerad vystavuje (se slovy „Nebaví mě předvádět se na výstavách“). Vystavené snímky
ani nebyly pro vystavování určeny. Byly pořízeny pro agenturu ČTK nebo pro osobní 
potřeby herců. Jiří Urban bohužel nebyl přítomen ani na vernisáži, protože mu to 
řádící chřipková epidemie nedovolila. Úvodního slova se tedy ujal Rudolf Felzman,
člen pořádajícího sdružení Creative a bývalý ředitel divadla v Děčíně, kterého hrádečtí
kulturymilovní občané mohou znát z poroty Hrádeckého divadelního podzimu. Zna-
lost divadelního prostředí a osobní setkání s fotografovanými herci dovolily Rudolfu
Felzmanovi přiblížit neznalému divákovi souvislosti na fotografiích. Vystavené snímky
jsou totiž v drtivé většině kolážemi, které umožnily zasazením herce do vhodně
zvoleného pozadí vystihnout jeho rysy. Myslím, že i díky tomu stojí výstava fotografií
známých českých herců za zhlédnutí. I když většina z nás nezná herce osobně 
a představu o nich si vytváří z jejich rolí, časopisů či biografií, asi dá za pravdu Jiřímu
Urbanovi, s jehož pohledem se často shodne.

Výstavu uspořádalo občanské sdružení Creative a v Hrádku potrvá do poloviny
dubna.

Vít Štrupl
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Mnozí z nás asi ani netuší, že na Základní škole T. G. Masaryka byla kdysi umístěna
pamětní deska legionáři a hrádeckému občanu Josefu Novotnému. V HRÁDECKU se
o Josefu Novotném již několikrát psalo, přesto jsme požádali o rozhovor a krátké
vzpomínání manžele Aloisii a Ladislava Kořínkovy z Dolního Sedla, k jejichž rodině
pan Josef Novotný patřil. Zároveň přinášíme i reprodukce několika materiálů, které
jsou s J. Novotným spojeny.

„Josef Novotný žil v Hrádku už před první světovou válkou. Byl kovářem, pracoval
tady a oženil se tady s mojí maminkou,“ vzpomíná paní Kořínková. „Narodil ve vnitro-
zemí na Veselici u Jičína poblíž Libáně v roce 1890. Pak přišel sem, do Hrádku, nej-
spíše za prací, asi kolem roku 1911 nebo 1912. Pracoval v továrně Cosmanos (dnes
Praga). Tady poznal maminku a vzali se. Maminka bydlela v Doníně v č. p. 139. Pak
přišla za 1. světové války mobilizace a on se dostal do války. Z vyprávění maminky
vím, že byl původně nevoják, a když přišla mobilizace, říkal: ‚Vidíš, ještě že nejsem 
voják, aspoň nemusím na vojnu,‘ ale nakonec šli všichni. Musel prodělat třínedělní

vojenský kurz a hned šel na frontu, rovnou do Ruska s rakousko-uherskou armádou.
Odtud přeběhl k Rusům a nechal se zajmout.“ Z této doby se dochoval lístek, který
dostávali zajatci, aby mohli napsat rodině. Josef Novotný jej píše manželce Frídě 

z Ruska. Ani z něj není patrné, odkud, protože to na lístku nesmělo být uvedeno. „Nej-
dříve pracoval nějaký čas v Rusku jako čeledín u zemědělce. Po vzniku české 
zahraniční legie bojovali na ruské straně proti Rakousku. Kdyby je tehdy chytli, tak 
je Rakušané oběsí. Místa, kam se všude dostali, jsou napsána na pamětním listu, 
podepsaném T. G. Masarykem, který paní Novotná dostala po jeho smrti.“

Josef Novotný padl u Marianovky v r. 1918, když už se spolu s ostatními legionáři
vraceli z války vlakem do Vladivostoku. Bolševici vlak přepadli, ten zastavil, a Josef
Novotný byl při boji zastřelen. „Tyhle zprávy se nám donesly díky jeho kamarádům,
kteří znali jeho i maminku, takže jí vše popsali,“ dodává paní Kořínková.

Zmiňovaná pamětní deska byla na budově školy odhalena v květnu 1938. Byla
umístěna nad schodištěm u hlavního vchodu. Ale zakrátko přišla válka. Deska byla
naštěstí na poslední chvíli ukryta. Po válce byla znovu odhalena 4. května 1947. Tehdy
to byla podle pamětníků velká sláva, které se účastnilo mnoho lidí.

„Po nástupu komunistů byla deska sundána a bohužel nevíme, kam se dostala.
Rádi bychom se dozvěděli, kam se poděla. Možná to někdo ví, a pokud deska ještě
existuje, mohlo by se podařit ji nalézt,“ dodává na závěr pan Kořínek. Otázkou ovšem
je, zda deska neskončila ve sběrně barevných kovů.

Manželům Kořínkovým děkujeme za vyprávění i za zapůjčení obrázků a dokumentů.
Eva Krúpová a Vít Štrupl

O pamětní desce
Josefa Novotného

Legionáři, v poslední řadě (označený křížkem) je Josef Novotný

Pamětní list věnovaný příbuzným padlého legionáře Josefa Novotného podepsaný 
T. G. Masarykem

Manželé Novotní na svatební fotografii
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Výzva ke spoluúčasti 
na slavnostním průvodu pro všechny spolky, instituce, podniky,

ústavy, školy, jakož i obyvatele města ŽItavy a okolních měst obcí

Milí občané, vážené dámy a pánové,
v roce 1255 navštívil český král Otakar II. Žitavu, o níž existuje první písemná zmínka

z roku 1238, a nařídil značně rozšířit osídlování a ohraničit město zdí. Projel se svým
koněm ještě tehdy nově vzniklou hradbu a pevně stanovil hranice města v oblasti
dnešního zeleného okruhu. K tomu poskytl městu řadu prospěšných privilegií.

Při této příležitosti se bude konat konat 24. června až 3. července 2005 týden oslav.
Vše vyvrcholí slavnostním průvodem 3. července, který znázorní představy 

750leté historie města. Abychom mohli uspořádat tento slavnostní průvod v živé
podobě – vzpomínajíce na historické počátky, až do naší dnešní doby – potřebujeme
naléhavě Vaši pomoc a podporu, jakož i kreativní spolupráci při slavnostním průvodu!

Sdělte nám, prosím, jestli jste ochotni nám pomoci. Telefonicky, faxem, e-mailem
nebo písemně, abychom Vám mohli dát k dispozici potřebné podklady k přihlášení.

Váš pracovní tým slavnostního průvodu (Arbeitsgruppe Festumzug)

MMěěssttsskkýý  úúřřaadd  vv  ŽŽiittaavvěě  ((SSttaaddttvveerrwwaallttuunngg  ZZiittttaauu))
TTeelleeffoonn:: 03583/752167 AAddrreessssaa:: Stadtverwaltung Zittau

03583/752114 Arbeitsgruppe Festumzug
FFaaxx:: 03583/752162 02763 Zittau
ee--mmaaiill:: k.koch@zittau.de Markt 1

První změna 
jízdního řádu ČD
Dne 6. března 2004 vstupuje v platnost první změna jízdního řádu Českých drah 
2004–2005. Tato změna přináší dílčí úpravy jízdního řádu, jejichž cílem je vyhovět co
největšímu počtu cestujících (a přizpůsobit jízdní řád nezbytným technologickým
změnám).

Trati HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu––LLiibbeerreecc se týká tato změna: první ranní vlaky v obou směrech
(6230 a 6231) pojedou o 5 minut dříve. Vlak 6230 bude odjíždět z Liberce ve 4.35,
vlak 6231 bude mít odjezd z Hrádku nad Nisou ve 4.32.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/2003,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce  Hrádek nad Nisou se na svém zasedání dne 24. 1. 2005 usnesením č. 19/05/ZM usneslo vydat podle ustanovení § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších změn a doplňků), v souladu s ustanovením § 14 zákona ČNR č.565/1990
Sb., o místních poplatcích (ve znění pozdějších změn a doplňků), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. I
Obecně závazná vyhláška č. 6/2003, o místním poplatku za užívání veřej-
ného prostranství, se mění a doplňuje takto:

1. Čl. 3. včetně nadpisu zní: 

Čl. III – Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky,
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru,
definované dle přílohy č. 1 této vyhlášky.

2. V Čl. 6. odstavec 3. zní: 

6.3 Za užívání veřejného prostranství nad 48 hodin  k umístění dočasných
staveb, k provádění výkopových prací a skladování výkopového
materiálu,  skládky stavebního materiálu, umístnění skládek, za každý
započatý m2 a den 5 Kč.

6.5 Za umístění zařízení sloužících k poskytování služeb je stanovena:
a) sazba za 1 den 10 Kč/m2.

6.6 Za umístění zařízení sloužících pro reklamní účely je stanovena roční
paušální sazba:
a) při rozsahu do1 m2 záboru pozemku 2 000 Kč
b) při rozsahu do 5 m2 záboru pozemku 10 000 Kč
c) při rozsahu nad 5 m2 záboru pozemku 20 000 Kč

6.8 Za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce je
stanovena týdenní paušální sazba:

a) při rozsahu do 200 m2 záboru pozemku 0 Kč
b) při rozsahu od 200 m2 do 500 m2 záboru pozemku 500 Kč
c) při rozsahu nad 500 m2 záboru pozemku 1 000 Kč

3. V Čl. 7. Osvobození od poplatku se doplňuje odstavec 7.3 a 7.4 zní: 

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
7.3 Sportovní a kulturní akce do 200 m2 záboru plochy.
7.3 Akce pořádané městem Hrádek nad Nisou.

4. V Čl 10. Dodržování vyhlášky, kontroly zní:

10.1 Vybírání místního poplatku v souladu s platnou vyhláškou provádí na
základě předložených podkladů finanční odbor MěÚ.

10.2 K odstavci 6 bodu 3 této vyhlášky přiloží poplatník vyjádření stavebního
úřadu v Hrádku nad Nisou.

10.3 Kontrolou dodržování vyhlášky na místě je pověřena městská policie.
Uživatel veřejného prostranství je povinen předložit na požádání
městské policie doklad o zaplacení užívaného veřejného prostranství.

Čl. XII
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení.

Martin Půta, starosta, v. r.
ThMgr. Hedvika Zimmermannová, místostarostka, v. r.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28. 1. 2005
Sejmuto z úřední desky dne: 14. 2. 2005

Upozornění
Na základě přání obyvatel, vysloveného např. i při veřejném projednávání rozvojo-
vého plánu města Hrádek nad Nisou, proběhlo jednání redakční rady, na jehož
základě rozhodla rada o termínu vydání měsíčníku HRÁDECKO na 5. pracovní den 
v měsíci. Tímto je vázán i termín dodání příspěvků k vytištění, které bude možné
doručit do 20. dne předcházejícího měsíce tak, aby mohly být připraveny a otištěny.

Po uzávěrce
Dne 3. března se konala schůzka věřitelského výboru, které se zúčastnil starosta
města Martin Půta, předseda družstva Nové bydlení Mgr. Jaroslav Poláček 
a Judr. Šmídek. Smyslem jednání je nalezení možností řešení situace okolo
probíhajícího konkurzního řízení na majetek SHS, a. s. O současné situaci budeme
podrobněji informovat v příštím čísle HRÁDECKA.
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Motokros se jezdí v Hrádku již od roku 1964 a patří k motoristickým sportům, které
zviditelnily naše město na republikové i světové úrovni. V současné době se příznivci
tohoto sportu sdružují v Motokrosklubu Hrádek nad Nisou, o. s., který navázal na čin-
nost bývalého Svazarmu. 

Hlavní činností klubu je výchova mládeže pro motokrosový sport a bikros. V roce
2004 se podílelo na práci v klubu 70 členů, z toho je 35 mladších 15 let.

Ve sportovním zařízení Hrádecká rokle náš klub provádí pravidelně tréninky a mo-
tokrosové závody, kterých se zúčastňují i jezdci ze sousední SRN a Polska. Naše spor-
toviště využívá i mládež z okrajových částí města, která si zde zkouší svoji dovednost
na bikrosových kolech. Mládež do 15 let může toto sportoviště využívat zdarma, avšak
musí dodržovat provozní řád a bezpečnost.
Mladí motokrosaři z našeho klubu se mohou pochlubit 
i pěknými výsledky:
Čtrnáctiletý Mirek Jiránek v loňském roce obsadil 1. místo na juniorském mistrovství
ČR No Fear, kde vyhrál ve třídě 85 ccm ze sedmi závodů čtyři a třikrát obsadil 2. místo.
V mezinárodních závodech MR obsadil celkově 6. místo. V letošním roce se připra-
vuje na seriál závodů ME, do kterého se kvalifikoval podle výsledků z loňské sezóny.

Dále ho pak čeká kvalifikace na
MS juniorů, to znamená dobře
zajet první 2 závody MR, ze kte-
rých se kvalifikují první tři jezdci
do MS.

I další členové klubu sbírali
body a zkušenosti v krajských
závodech: např. sedmiletý Hon-
zík Vondrášek ve třídě 65 ccm 
a devítiletý Patrik Šnýdr taktéž ve
třídě 65 ccm.

Ve třídě 125 ccm junior vybo-
joval několik věnců talentovaný
šestnáctiletý Filip Kubica. Mezi
další dobré hrádecké moto-
krosaře patří i Zeman, Honek,
Záribnický, Škubla, Drozen.

V bikrosu náš klub úspěšně
reprezentuje na mezinárodních
závodech Tomáš Špidlen.

Připravujeme závody pro ve-
řejnost na mopedech a motocyklech do 50 ccm – tzv. Fichtel Cup. Může se zúčast-
nit každý, kdo má doma nějakého „fichtla“. Porozhlédněte se tedy již po kůlnách – máte
možnost vyzávodit nějakou cenu a užít mimořádnou legraci. O termínu konání budeme 
informovat v HRÁDECKU a na našich webových stránkách www.sweb.cz/motokrosklub.

Motokros a bikros patří mezi extrémní sporty, kde nenajdete alkohol ani drogy,
mládež zde nachází své vyžití a odnáší si do života mnoho dobrých zkušeností. 

V letošním roce chceme opět zvyšovat kvalitu našeho sportoviště vybudováním
lepšího zázemí pro závodníky, úpravou tratě tak, aby se zvyšovala její bezpečnost. 

Věříme, že se nám to s pomocí příznivců motoristického sportu a sponzorů podaří.
Miroslav Jiránek, Radek Šnýdr

Juniorský hrádecký motokros 
na republikové špičce

Smlouva
o provozování 

areálu U Koupaliště
Na lednovém zasedání schválili zastupitelé diskutovanou smlouvu mezi městem Hrá-
dek nad Nisou a jednotou Orel o správě, užívání a provozování sportovišť v areálu 
U Koupaliště. Město je zde vlastníkem přetlakové haly nad pěti tenisovými kurty a více-
účelového kluziště.

Smlouva určuje jednotu Orel jako provozovatele sportoviště. Město bude mít podle
smlouvy možnost ovlivnit řád sportovišť, jednota Orel jej bud předkládat před sezó-
nou radě města k vyjádření a odsouhlasení. Město bude mít také právo přednosti 
v užívání sportovišť, pokud si do smlouvou daného data tyto termíny rezervuje 
s ohledem na termínové kalendáře nadregionálních akcí.

Smlouva vymezuje také financování areálu. Město bude ročně přispívat částkou 
400 tisíc korun na provozní náklady sportovišť, jako je například montáž a demontáž
haly, údržba, především ale platby za elektrickou energii a plyn. Právem města je
provádět kontrolu čerpání příspěvku. Obdrží také celkový výsledek hospodaření
jednoty Orel. Rada města bude schvalovat i výši vstupného a každý měsíc bude
dostávat přehled o celkové výši vybraného vstupného.

Přetlaková hala musí být podle smlouvy v provozu minimálně od 1. listopadu do 31.
března, kluziště od 1. prosince do 28. února. Výjimkou jsou samozřejmě výjimečné
klimatické podmínky, kdy může být sjednána dohoda.

S ohledem na to, že pro výstavbu byla použita státní dotace, se smlouva uzavírá na
dobu určitou 20 let. Před uplynutím této doby je možné ji ukončit dohodou nebo 
výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Vít Štrupl

polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí

Občanům, kteří v únoru oslavili
významné životní jubileum, blahopřejeme.

70 let Mária Vlčková
80 let Jaroslav Řežáb, Ladislav Kořínek,

Božena Kožíšková, 
Marcela Suchánková 

81 let Draga Svobodová, Jarmila Málková 
82 let Josef Šidlák, Marie Georgieová
84 let Jarmila Klingerová,

Wartanouche Wenigerová
89 let Pavla Palasová
90 let Marie Kabelková
92 let Jiří Frič
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Při dlouhodobém přátelství mezi volejbalovými kluby VK Hrádek nad Nisou a SG Ro-
bur Zitau e. V. došlo k dalšímu prohloubení spolupráce a volejbalové kluby zorgani-
zovaly na konci února společný tréninkový kemp. 

Společný tréninkový kemp se konal v Hrádku nad Nisou od 18. 2. do 20. 2. 2005 
a uskutečnil se díky finanční podpoře z Česko-německého fondu budoucnosti
(www.fondbudoucnosti.cz).

Sportovní část programu kempu obsahovala čtyři tréninkové jednotky pro 
mužstvo žen a čtyři pro mužstvo mužů, ve kterých byla zdokonalována herní činnost
jednotlivců. Protože se jednalo o náročný víkend plný sportovních tréninků, dbali
organizátoři i na regeneraci sportovců. Proto po namáhavé části byla zajištěna sauna
a masáže, kterých využili téměř všichni sportovci, a byli velmi spokojeni s poskytnutou
službou masérského salónu v hrádecké sokolovně.

V této sportovní hale se odtrénovaly veškeré naplánované tréninkové jednotky. 
Ty vedl německý trenér s odbornou licencí Thorsten Hasheider a musíme říci, že
trénovat takový objem jednotek je velmi náročné, a proto mu chceme jménem
organizátorů poděkovat.

Pro usnadnění porozumění mezi německými a českými účastníky vznikl v rámci
příprav kempu stručný a odborně zaměřený dvojjazyčný slovníček, podle kterého byla
možná základní komunikace i mezi jazykově nevybavenými sportovci. Se vším ostat-
ním dopomohli jazykově zdatnější jedinci.

Kemp obsahoval i společenskou část programu, která zahrnovala převážně
společné občerstvení, obědy, večeře a sobotní společný večer, který upevnil již tradiční
a dlouholeté přátelství. 

Závěrem chceme po úspěšném a kladně hodnoceném tréninkovém soustředění
poděkovat nejen trenérovi a Česko-německému fondu budoucnosti, ale i městu Hrá-
dek nad Nisou za umožnění trénovat v městské sportovní hale a všem účastníkům
kempu za jejich účast a nasazení, které při trénincích předvedli. 

A pokud se jim společné trénování líbilo, není důvod nepřipravit další.
Za volejbalový klub Hrádek nad Nisou Jaroslav Jiránek

www.sweb.cz/vkhradek, vkhradek@seznam.cz

Umělé kluziště – areál Orel
Na základě dosavadních zkušeností z provozu kluziště byla upravena doba provozu.
Cena je stanovena za celý blok (nikoliv za dvě hodiny).
Doba provozu: 1100––1122 1133––1177 1177––1199 1199––2211

PPoonndděěllíí úprava ledu veřejnost úprava ledu rezervace kluby
ÚÚtteerrýý školy rezervace veřejnost úprava ledu veřejnost
SSttřřeeddaa školy rezervace veřejnost úprava ledu rezervace kluby
ČČttvvrrtteekk školy rezervace veřejnost úprava ledu rezervace kluby
PPáátteekk úprava ledu veřejnost úprava ledu rezervace kluby

Doba provozu: 1100––1122 1133––1177 1177––1199 1199––2211
SSoobboottaa veřejnost veřejnost úprava ledu veřejnost
NNeedděěllee kluby rezervace veřejnost úprava ledu veřejnost

Ceník:
Veřejnost – celý blok Děti – 20 Kč Dospělí – 40 Kč
Rezervace/Kluby 1 hod. bez světel – 500 Kč 1 hod. se světly – 700 Kč

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

Jak jsme nezmrzli
Jasná obloha, sněhu po kolena, venku -10 °C, možná i víc – tak to vypadalo v noci ze
4. na 5. února. Pět skupin vybavených jako na severní pól se vydalo za dobrodruž-
stvím vstříc nástrahám Mrazíka 2005. I když někteří vzdali v den startu z důvodu 
nachlazení, ostatní odvážlivci přežili a zaslouží si titul polárníka. Startovali jsme 

v 8 hodin večer, kdy nás autobus rozvezl po trase a nechal na pospas nočním živlům.
Celkem bylo umístěno 20 kontrol na místech, která jsou snadno přístupná v létě, ale
v zimě se brodíte z posledních sil po kolena sněhem. Tak např. kontrola u Landvaš-
ského kříže se dala lehce přehlédnout a odbočit opačným směrem, přechod od Slo-
ních kamenů přes Kozí hřbety v -10 °C (cca 30 cm sněhu) také není snadný a okruh,
kde se jezdí z kraje léta 24 hodin MTB, také vypadá v únoru zcela jinak. Odměnou byl
naopak krásný výhled na noční Hrádek a Žitavu ze Špičáku nebo z Havrana na Polesí.

Cílem bylo poskládat jednotlivé indicie a vyluštit z nich heslo, které bylo v tomto
mrazu příjemné – krbová kamna. Ovšem indicie nebyly zrovna příliš napovídající –
např. na Sloních kamenech jste mohli najít „suché ponožky“ a jinde „7 – 20 tisíc Kč“.

Heslo vyluštili a jako první dorazili v 1 hodinu ráno do cíle na horký guláš a griotku
členové družstva ST I ve složení Pavel Weiss, Ondřej Hrubeš, Pavel Nemergut. Postupně
docházeli i ostatní a poslední skupina zakončila putování ve 4 hodiny. Překvapením
bylo, že všechny skupiny dokázaly vyluštit heslo. Nejvíce nalezených kontrol bylo 13.

Doufáme, že se všem sněhulákům Mrazík líbil a na příští ročník pozvou i své 
kamarády. Eva Krúpová

Společný tréninkový kemp
volejbalistů
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Skate Jam 2005
V Sobotu 12. 2. proběhla ve skateparku Cihelna exhibiční skateboardová akce Skate
Jam 2005. Jednalo se již o třetí ročník této mezi námi „skejťáky“ velmi oblíbené sešlosti. 

Vše začalo před třemi roky u ZŠ Donín, kde nám bylo umožněno jezdit v době, kdy
jsme ještě neměli k dispozici skatepark. Vzhledem k tomu, že se na nás často chodili
dívat i dospělí lidé a spousta malých dětí, rozhodli jsme se uspořádat podívanou, na
které by lidé zjistili, co vlastně je skateboarding. Po laskavém svolení jsme tedy na
dvoře školy uspořádali první Skate Jam. Sami jsme se pak divili, kolik lidí přišlo buďto
jezdit, nebo povzbuzovat.

Pak se ale stalo něco, v co většina z nás ani nedoufala. Byli jsme obdarováni nej-
dříve překážkami a potom i v Čechách téměř nevídaným prostorem – halou v prostoru
bývalé cihelny. Tam se také za čas odehrál druhý ročník Skate Jamu. Tentokrát byla
účast ještě větší. Dorazili i kluci z Liberce, Varnsdorfu, Chrastavy a Teplic.

K vidění byly i ukázky bike trialu a in-line bruslí.
Skate Jam 2005 se nesl v trochu jiném duchu než předchozí dva ročníky. Tento-

krát jsme nezvali skatery z jiných měst a věnovali jsme se předeším ukázkám hrá-
deckého skateboardingu. Novou věcí bylo i pozvání všech dětí, které na skateboardu
nikdy nestály, ale rády by si tento netradiční, avšak zajímavý sport vyzkoušely. Také
došlo k přesouvání překážek a skatepark nyní působí ucelenějším a profesionálněj-
ším dojmem než dříve. Co se samotné akce týče, nedočkala se sice takové návštěv-
nosti jako v minulých ročnících, ale kvalitou podávaných výkonů je předčila. Milan
Souček předváděl své triky ze „staré školy“ s neobvyklou elegancí a vše ostatní vracel
velmi stylově, malý Nikola Mátl jezdil sice pomalu, ale jistě a Víťa Beňo předváděl, jak
moc je možné se za rok zlepšit. Na in-line bruslích řádil Martin Vašíček a dokázal, že 
i tento sport má v Hrádku budoucnost. Jezdit přišlo i spousta jiných skaterů, jejichž
jména si momentálně nevybavuji. Na své si přišli i malí návštěvníci. Ti, které neodra-
dilo počasí a přišli, většinou i v doprovodu svých rodičů či jiných rodinných přísluš-
níků, naučili se na skejtu držet rovnováhu a některým se již daří i vyskočit (takzvané
ollie). Každopádně se akce vydařila.

A my, vyznavači skateboardingu, se těšíme na další ročník našeho Skate Jamu.
Na závěr bychom ještě chtěli poděkovat městskému úřadu za to, že nám poskytl

možnost vylepšovat své dovednosti v kvalitním zázemí a doufáme, že se budeme moci
pochlubit dobrými výsledky na letních závodech v Liberci, Jablonci a jiných městech.

Martin Heřmánek

Hodnocení žáků
Pilotním projektem Hodnocení žáků devátých tříd prošli v polovině února deváťáci 
z hrádeckých škol. Testy z českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů mají
být především zpětnou vazbou pro vycházející žáky, školy ale i kraje. Projektu se totiž
zúčastnily (dobrovolně) všechny školy v Libereckém kraji. V Hrádku byly bohužel velmi
ovlivněny vysokou nemocností žáků.

Testy, které jsou zaměřené především na zjišťování dovednosti žáků, jsou sesta-
vovány jednotně pro celou republiku. Žáci je přitom vyplňují v průběhu jednoho dne,
který je rovněž stanoven jednotně. V rámci maximální objektivity vyplňují žáci testy 
nikoliv pod svým jménem, ale pod čárovým kódem a zadávají jim je učitelé, kteří ne-
smějí mít v aprobaci ani český jazyk, ani matematiku. Do budoucna by se tak mohly
stát i náhradou přijímacího řízení.

V průběhu měsíce března probíhá v Praze zpracování žákovských odpovědí. 
Výsledky by měly být na školy doručeny začátkem dubna, tedy ještě před přijímacími
zkouškami na střední školy, které letos proběhnou 18. dubna. Zvláštní testy dostali
žáci, kteří mají diagnostikované poruchy učení.

Své výsledky ve formě jakéhosi certifikátu dostane každý žák. Dozví s přitom 
nejen svou úspěšnost v českém jazyce, matematice a studijních předpokladech, ale
z grafů uvidí porovnání svých výsledků s průměrným hodnocením získaným v rámci
celého kraje. Protože v dotazníku žáci vyplňovali i školu, na kterou se hlásí, dozvědí
se, jak jsou na tom ve srovnání s těmi, kteří se hlásí na stejný typ školy.

Podobné shrnutí výsledků dostanou také základní školy a kraje. Z výsledků pocho-
pitelně nelze jednoznačně hodnotit úroveň škol, protože na každé je jiné složení žáků.
Ale pro školy budou určitě důležitou zpětnou vazbou a pomohou školám určit, na co
by se měly při výuce zaměřit. 

Projekt společnosti Cermat, která je zřízena Ústavem pro informace ve vzdělávání,
se uskutečnil poprvé v loňském roce v Karlovarském kraji. Letos se přidaly ještě kraje
Liberecký a Olomoucký. Vít Štrupl

Zápis do prvních tříd
Po druhém kole zápisu do prvních tříd, který proběhl pro děti, které se nedostavily 
v řádném termínu, je do hrádeckých škol zapsáno pro školní rok 2005/2006 celkem
64 dětí. Dalších 23 dětí sice dovrší do srpna šest let věku, ale jejich rodiče požádali 
o odklad školní docházky. 

Na ZŠ T. G. Masaryka se v tuto chvíli hlásí 29 dětí, na ZŠ Lidická 17 dětí a na 
ZŠ Donín 18 dětí.

V. Štrupl 

Hrádek A–TTC Liberec A Stolní tenis
11. 3. od 18 hodin Sokolovna – malá hala

Hrádek B–Oldřichov v H. Stolní tenis
11. 3. od 18 hodin Sokolovna – malá hala

Hrádek A–SKST Frýdlant A Stolní tenis
18. 3. od 18 hodin Sokolovna – malá hala

Ples města
12. 3. ve 20 hodin DK Beseda

Dětský maškarní karneval
13. 3. DK Beseda

Česká příroda ve fotografii
Do 23. 3. Kreissparkasse Zittau

Hrádek A–Spartak Chrastava C Stolní tenis
1. 4. od 18 hodin Sokolovna – malá hala

Hrádek B–SKST Frýdlant B Stolní tenis
8. 4. od 18 hodin Sokolovna - malá hala

Ples Trojzemí
9. 4. DK Beseda

Velké postní plátno z roku 1472
Út–Ne v 10, 11, 13, 14 a 15 hodin Kostel sv. Kříže, Zittau

Kulturní a sportovní kalendářKulturní a sportovní kalendář
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ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou se již v 90. letech minulého století zaměřila na mezi-
národní spolupráci. Prvním krokem bylo vybavení dvou jazykových učeben audiovizu-
ální technikou z prostředků německé nadace Herrmann – Niermann – Stiftung. První
projekty na podporu přeshraničního jazykového vzdělávání byly realizovány prostřed-
nictvím občanských sdružení Přátelé Domu dětí a mládeže Drak a Bez hranic. V době
místostarostování ředitele školy J. Poláčka převzalo záštitu nad projekty město Hrádek
nad Nisou. Dnes jsou všechny projekty školy plně v režii školních realizačních týmů.

Hlavními projekty v oblasti jazykové výuky jsou Česko-německá škola na 1. a 2.
stupni a Socrates.

Všechny tyto projekty jsou známé i v Libereckém kraji, Euroregionu Nisa a od ledna
v celé EU. Ředitel školy byl ve dnech 14.–16. 1. 2005 pozván do Bruselu, kde byl za-
hájen další z evropských projektů v oblasti školství – e-Twinning, který doplňuje pro-
jekty Sokrates o spolupráci na bázi elektronické komunikace partnerských škol. 

Bruselská konference, které se zúčastnilo přes 300 delegátů z celé Evropy, měla
za úkol motivovat školy k mezinárodní spolupráci. Jedním z motivačních nástrojů bylo
i představení úspěšných projektů. ZŠ Lidická představila v krátkém filmu spolupráci
škol v Trojzemí. Film měl úspěch. Pravidelná společná výuka žáků z různých zemí je
přece jen stále ojedinělá. 

Jazyková výuka má však úspěch i problémy. Jedná se o něco navíc a na to se musí
prostě sehnat peníze jinde než z rozpočtu města nebo státu. Získali jsme peníze z EU –
Phare, Socrates, Česko-německého fondu budoucnosti, Nadace Roberta Bosche. Pro-
jekty píšeme, uskutečňujeme, vyhodnocujeme a samozřejmě přemýšlíme o budouc-
nosti jazykového vzdělávání. Máme náskok – na naší škole se učí cizí jazyk již od 
1. třídy. Začínáme pracovat na školním vzdělávacím programu, který musí naše zku-
šenosti a dovednosti rozvíjet. Budeme ještě hodně diskutovat. Cíl je však jasný – 
zavedení dalšího cizího jazyka na 2. stupni tak, aby žáci získali během studia na ZŠ
základy dvou cizích jazyků.

Budoucnost školy není jen ve výuce jazyků. Jazykové vzdělání se musí stát pro-
středníkem pro rozvoj spolupráce v Trojzemí i v jiných vzdělávacích oblastech. Při-
pravujeme ekologický projekt se školou v Jonsdorfu. Zabýváme se společnou historií.
Organizujeme hudební vystoupení, připravujeme výtvarné soutěže. Nový projekt Soc-
rates je zaměřen zcela umělecky, budeme hrát divadlo.

A na závěr slovo ředitele:
Asi bych upravil známé přísloví „Bez peněz do hospody nelez“ na „Bez znalostí 

jazyků do Evropy nelez“. Na vlastní kůži jsem poznal, co to je, když se musíte o sebe
postarat v cizí zemi a v neznámém městě. S jedním světovým jazykem dnes prostě
nevystačíte. Náš školní vzdělávací program nebude rozvoj dalšího jazykového vzdě-
lávání postrádat. Mgr. Jaroslav Poláček

Školní vzdělávací program 
a jazyková výuka na ZŠ Lidická

Liberecké stavebniny, s. r. o., Krokova 502, 460 07 Liberec 7
Tel./fax: 485 1525 62–3, E-mail: info@libstav.cz, Internet: www.libstav.cz

Jsme tu pro vás
Nově otevřená pobočka – Žitavská 100, Hrádek nad Nisou

Nabízíme Vám: — kompletní stavební a doplňkový sortiment pro Váš dům i zahradu za výhodné zaváděcí ceny
— možnost využít výrazných slev při kompletních dodávkách nebo množstevních rabatů
— celoroční zvýhodnění při smluvním vztahu pro podnikatele

Zajistíme: — dopravu materiálu včetně složení HR ve sjednaných termínech
— bezplatnou poradenskou činnost včetně případného zaškolení 

Využijte pronájem mobilních lešení — INSTANT SPAN 400, lehké hliníkové trubkové lešení, velmi snadno stavitelné – cena 366 Kč/den
— PEDAL LIFT 324, pedálové lešení s pracovní plošinou až 9 m výšky na vlastním podvozku za

osobní auto, použitelné i v místnosti s 80cm šíří vchodu – cena 366 Kč/den

Využijte i naší další pobočky Raspenava – nádraží ČD
Vaše návštěva a Vaše požadavky nám pomohou doplnit a rozšířit nabízený sortiment k Vaší plné spokojenosti.
Něco na závěr: od 1. 3. do 30. 3. 2005 při nákupu nad 2 000 Kč obdržíte kupon na 5% slevu pro příští nákup.

Cesta Nepálem
Zveme vás na přednášku a besedu o památkách a životě v nepálském Kathmandu 
a o velkém treku Nepálem. Přednášet bude Ing. Zdeněk Skořepa, který v nedávné
době v Hrádku nad Nisou vystavoval své nádherné fotografie z cest po celém světě.
Obrázky z jeho cesty si budeme moci vychutnat na diapozitivech. 

Velký trek začínal v údolí Rolwaling, směřoval přes Beding pod Gaurí Shankarem
na sedlo Trashi Labtsa a následoval výstup na vrchol Parchamo (6 271 m n. m.). Pro-
cházel základním táborem pod Everestem. Součástí besedy bude výlet do národního
parku Chitvan a setkání se slony a nosorožci.

Přednáška se koná ve středu 16. března od 18 hodin ve škole T. G. Masaryka 
(u pošty). Pro vstup použijte vchod od školní jídelny.

Vstupné: žáci hrádeckých škol zdarma, ostatní 20 Kč

Jsme tu pro vás



Narození orlosupa bradatého
Julinka a Venca Dřevákovi informují veřejnost 

První mládě roku 2005 zhlédli sourozenci Julinka a Venca Dřevákovi v Liberecké 
zoologické zahradě, kam přišli navštívit svého strýce Karla „Kesťu“ Dřeváka. 

V neděli, 6. února 2005, se tu totiž vylíhl orlosup bradatý. 
Julinka je velice zvídavá, tak ihned z chovatelů vymámila, že se dravec vyklubal 

v neděli dopoledne, před devátou hodinou. Ani Vašík nezůstal pozadu, ten zase zjis-
til, že vajíčko bylo sneseno 15. 12. 2004.

„Představte si, že tenhle drobeček teď váží tak 15 deka,“ mudroval Venca, který
už ví, že v dospělosti doroste orlosup bradatý až do váhy 6–9 kilogramů.

„Máte jediné štěstí, že jsem s sebou měla fotoaparát a že nás Kesťa umí vyfotit,“
sdělila nám Julinka, když nám poskytla fotografie, které Vám zasíláme v příloze.

„Všiml jsem si, že orlosupům se v Liberecké ZOO daří, takže věřím tomu, že i tenhle
kousek se bude mít čile k světu a jednou si bude poletovat v Alpách či Pyrenejích, jako
tomu bylo s minulými odchovy,“ podotkl Venca Dřevák. 

„Jsme velice rádi, že Kesťa pracuje právě v zahradě, tam je toho tolik zajímavého,“
shodli se sourozenci Dřevákovi, kteří také slíbili, že se o veškeré novinky a informace
rádi podělí i s Vámi.
Orlosup bradatý (Gypaetus barbatus)
Evropa, Afrika, Střední Asie, největší sup starého světa, kdysi střední a jižní Evropa,
reintrodukce do Pyrenejí. Rozpětí 2,5 metru, měří 114 cm, nápadně dlouhý, klínovitý
ocas a poměrně úzká zašpičatělá lomená křídla. Hnízdo bývá na těžko přístupném

místě v dutině skal nebo pod převisem. Je z větví, vyloženo mechem a chlupy. Kladou
1–2 vejce, odchovávají ale většinou 1 mládě. Větší savce loví tak, že je sráží ze skal.
Hlavní zdroj potravy jsou však mršiny. Na rozdíl od supů může ve spárech přenášet
mršinu na hnízdo, do bezpečí. Používá tuto metodu i při lovu želv v Jugoslávii a při roz-
bíjení kostí tím, že je z výšky pouští na skály. (Podle Aristofanovy historky ve starověku
o konci básníka Aischyla na Sicílii pustil orlosup z výšky mohutnou želvu na jeho hlavu,
protože holou lebku pokládal za kámen a chtěl o něj želvu rozbít.)

Samice přišla v roce 1993 z Prahy a samec v roce 1998 z Amsterdamu. V letech
2001 až 2004 odchovali každý rok 1 až 2 mláďata. Mláďata Liberecké zoologické
zahrady byla v roce 2003 reintrodukována zpět do přírody v Pyrenejích.
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Želva ostruhatá
Liberecká zoologická zahrada připravila novou atrakci. Návštěvníci mohou nově vidět
pár želv ostruhatých (Geochelone sulcata) v nově vybudovaných prostorách v přízemí
pavilonu tropů.

Dosud bylo možno želvy zhlédnout pouze v sezóně ve venkovním výběhu. Nyní 
mají návštěvníci šanci pozorovat želvy např. při páření, ke kterému dochází právě 
v tomto období.

Nově vytvořené prostory jsou vyzdobeny malbami chovatele ZOO Liberec  Václava
Aschenbrennera. Pomalu v zahradě objevujeme nové talenty, kterých  bychom do bu-
doucna rádi využívali.

Želva ostruhatá (Geochelone sulcata)
Obývá suché stepi a polopouště, východní až západní části Sahary. Mají poměrně 
široký karapax (krunýř), okolo 70 cm, na stehnech a zadních končetinách jsou po
každé straně dva nebo tři tlusté rohovinové výrůstky – ostruhy. Páření probíhá 
vícekrát za den, samec vydává tlumené chraplavé zvuky. Inkubační doba je asi 
212 dnů, vylíhlé želvičky mají asi 5 cm. 

Dorůstá 70 až 80 cm délky a může vážit i 50 kg.
Potrava – různé druhy ovoce, zeleniny, čerstvá tráva, čínské zelí, mleté maso, 

lístečky sena apod.

Druhý novoroční koncert
Svazku škol

Zatímco v loňském roce se 1. koncert uskutečnil v prostorách radnice v Zittau, letos
se místem konání 2. koncertu Svazku škol stal Chrám pokoje v Hrádku nad Nisou. 
Začátek byl stanoven na 15. 00 hod., aby byl zaručen klidný příjezd i odjezd všech 
zúčastněných. 

Již v polovině ledna přišlo potvrzení účasti ze ZŠ Pastelka v Rumburku, ZUŠ ve 
Cvikově, Schkoly v Hartau a Schkoly v Jonsdorfu. Potěšil nás i zájem z polské školy 
v Piensku a Schkoly v Ebersbachu.

Po úvodním slově ředitele ZŠ Lidická p. Jaroslava Poláčka následovaly téměř dvě ho-
diny hudby, zpěvu a recitace. Střídaly se skladby a skladbičky vážnějšího charakteru
(Vltava, Te Deum) s ukázkami lidových písní či písněmi z muzikálu. Přestože se občas
nějaká ta malá chybička vloudila, byli všichni účinkující za své výkony odměněni ne-
jen velkým potleskem posluchačů – rodičů, kamarádů, učitelů a známých, ale i ma-
lým dárkem z dílny pracovnic DDM Drak v Hrádku nad Nisou.

Jedno rčení nám říká: „Kdo si hraje, nezlobí“. Musím konstatovat, že ti, kteří na tomto
koncertě hráli, určitě nezlobili a ještě svým uměním zpříjemnili sobotní odpoledne řadě
známých i méně známých lidí. Potěšili nás však nejen děti, ale i dospělí. Přestože vstupné
bylo dobrovolné, byla na humanitární účely vybrána částka přesahující 2 000 Kč.

Všem děkujeme.
Mgr. Jana Večerníková, učitelka ZŠ Lidická


