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Smlouva o silnici ratifikována
Polský prezident Aleksander Kwasniewski ratifikoval v úterý 19. dubna smlouvu, kterou před rokem podepsali 
představitelé vlád České republiky, Německa a Polska. Díky tomu se téměř po roce od slavnostního zahájení stavby
může opravdu začít budovat silnice, která spojí českou R 35 a německou B 178. 

Problematický byl právě úsek přes Polsko. A to i přesto, že se o jeho financování podle smlouvy podělí Německo
a Česká republika. Původně o jeho stavbě měli rozhodnout poslanci polského Sejmu. Ti však měli obavy z odlivu
zákazníků pro polské přístavy, protože otevřením této cesty by se otevřela jihoevropským dopravcům cesta k ně-
meckým přístavům. Dohodu nakonec podepsal polský prezident.

Propojení německé silnice B 178 a české R 35 má zásadní význam pro další rozvoj celého regionu. Bez ní by
zůstaly těžko využitelné například plány na mezinárodní průmyslovou zónu rozkládající se mezi Hrádkem nad Nisou,
Žitavou a Polskem.

Na českém území vznikne asi 800 metrů dlouhý úsek silnice. V současnosti je schválen investiční záměr a doku-
mentace pro územní rozhodnutí. Ve fázi příprav jsou podklady o žádost pro územní řízení. Nová silnice odbočí 
z vnějšího obchvatu města u stávající křižovatky s Oldřichovskou ulicí. Vzniknou na ní dva nové silniční přechody:
česko–polský a polsko–německý. Hranice by po ní měla být průjezdná v roce 2007. 

Po otevření této komunikace lze očekávat nárůst dopravy mezi Libercem a Hrádkem nad Nisou, kterému 
nebude odpovídat úsek stávající silnice z Bílého Kostela do Hrádku. Podle informací Ing. Jana Stacha z liberecké
správy Ředitelství silnic a dálnic se počítá i s výstavbou tohoto úseku. V současnosti je vydáno územní rozhodnutí
pro stavbu. Vzhledem k tomu, že jeden z vlastníků pozemků dotčených výstavbou se odvolal, řeší nyní záležitost
krajský úřad. Pokud bude o odvolání včas rozhodnuto ve prospěch stavby, začne se tento úsek stavět příští rok 
a jeho dokončení se předpokládá v roce 2008. Vít Štrupl

V květnovém čísle:
— Protipovodňové opatření
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— Rok poté
— Čarodejnice
— Dětský den
— Motokros v Hrádecké rokli
— DDM DRAK – Letní tábory

Rok poté...
Je už asi v povaze lidské obracet se zpět a hodnotit
uplynulý čas a nejčastějším úsekem je právě rok. Když
se tedy podíváme společně o rok zpět, kdy se po vel-
kolepých oslavách, kterých se zde v Trojzemí zúčast-
nilo přes 200 000 lidí, předpovídaly mohutné migrace
obyvatel za prací i bydlením a novináři byli tak trochu
zklamáni tím, že jsme tyto teorie zpochybňovali, mu-
sím říci, že jsem ráda, že život zde v Hrádku a Trojzemí
se odvíjel tak, jak jsme předpokládali.

Hrádek si může říci, že k prvnímu výročí se potvr-
dilo to, že město na okraji republiky, a někdy i zájmu,
se přesunulo do „srdce Evropy“. To je pro nás velká
šance k rozvoji města, ale také velká zodpovědnost tuto
šanci nezahodit. Ono se po roce nedá tak úplně hod-
notit, to potřebuje delší čas. Teď už víme, že nepotře-
bujeme tolik času při přejezdu hranic, ale také zaží-
váme stále znova, že některé věci nejdou tak jednoduše
a rychle, jak bychom si přáli.

Oslava prvního roku je vždy spojená s prvotní neji-
stotou, zda a jak se zvládne, ale asi mi potvrdíte, že
oslavy výročí dvojciferných mají mnohem větší váhu.
Stále ještě stojíme na začátku cesty, máme za sebou
první krůčky ve společné Evropě. Ale i když každý vztah
s sebou nese na jedné straně omezení a přizpůsobení
se tomu druhému, otvírá možnosti na straně druhé.
Věřím, že i do budoucna budeme mít důvod k oslavám
a že naše děti se budou jednou podivovat, proč jsme
některé věci dělali tak nesmyslně složitě...

ThMgr. Hedvika Zimmermannová

Nové stromy omladily park
V dubnu byl učiněn další krok při obnově městského parku. Řada nemocných jasanů podél hlavní cesty byla vyká-
cena a na jejich místo byly vysazeny akáty. Park již tak dostal téměř definitivní podobu.

Kácení jasanů sice vyvolalo u některých občanů negativní reakci, ale podle ing. Miloslava Wacha, který je odbor-
níkem v péči o stromy, bylo prakticky nevyhnutelné. Jejich případné ošetření by stromům přineslo jen krátkodobou
perspektivu. Stromy byly poškozené nevhodnými řezy v minulosti a pravděpodobně měly poškozený i kořenový
systém. Proto bylo zvoleno jejich nahrazení novými stromy. Zvolené akáty s kulovitou korunou budou menšího vzrů-
stu a byly vysazeny tak, aby se koruny v budoucnu lehce dotýkaly. Dokončení na straně 2 
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Informace z radnice
Ze zasedání rady města
7. schůze rady města
Rada města se na své 7. schůzi v roce 2005 dne 23. března zabývala těmito záležitostmi:
— na základě předložených nabídek schválila uzavření smlouvy na úpravu komuni-

kace po kanalizaci ul. U Koupaliště a ul. U Lidového domu s firmou Vodohospo-
dářské stavby spol., s. r. o., Teplice za cenu 306 173,50 včetně DPH 

— vzala na vědomí zápis z veřejného zasedání OV Uhelná 5. 3. 2005. Rada města
uložila odboru ŽPaV vyčíslení nákladů na opravu komunikace v osadě Uhelná 
a zajistit instalaci jednoho hydrantu vedle zastávky autobusu na Uhelné.

— vzala na vědomí umístění dopravního značení na ulici Žitavská, v Doníně u pro-
dejny p. Uhla a na ulici Liberecká a uložila veliteli městské policie zajistit umístění
dopravního značení do 30. 4. 2005

— rada města jako zřizovatel Pečovatelské služby v Hrádku nad Nisou souhlasila 
s pořízením nového služebního vozu k zabezpečování terénních služeb a rozvozu
obědů za cenu dle nabídky 297 000 Kč

— po projednání vzala na vědomí návrh správního a sociálního odboru na poskytnutí
nebytových prostor v domě Hrádek nad Nisou, Žitavská 733 pro činnost příspěv-
kové organizace Pečovatelská služba, Hrádek nad Nisou

— vzala na vědomí Otevřený dopis představitelům Libereckého kraje – Návrh zadání
10. změny územního plánu města Hrádek nad Nisou. Seznámení s projektem 
výstavby větrných elektráren v Hrádku nad Nisou katastrální území Václavice –
Uhelná.

— vzala na vědomí předloženou zprávu o provedené kontrole oprav nedostatků 
v nájemních smlouvách na pozemky 

— vzala na vědomí předloženou zprávu TJ Orel v Hrádku nad Nisou o provozu spor-
tovního areálu Orel do 28. 2. 2005

— vzala na vědomí vyhlášení soutěže Cena Petra Parléře 2005 a souhlasí s účastí 
v této soutěži (Most na Trojzemí)

— schválila uzavření nájemní smlouvy na provozování skateparku s Gabrielou, Praha 5
— schválila příspěvek ve výši 3 000 Kč organizaci, která zabezpečuje zimní údržbu

běžeckých tras, a uložila místostarostce připravit rámcovou dohodu na údržbu 
běžeckých tras na sezonu 2005–2006

— schválila uzavření dohody mezi městem Hrádek nad Nisou a Rybářských svazem
v Hrádku nad Nisou, místní organizací, na jednorázové vyčištění břehu koryta Nisy
od naplaveného nepořádku za cenu 5 000 Kč v termínu do 30. 4. 2005

— na základě interpelace člena ZM uložila OŽPaV řešit v nejkratším možném termínu
parkování u č. p. 639 na Dolním sídlišti v Hrádku nad Nisou 

— uložila p. Řeháčkovi umístění retardérů na Horním sídlišti dle projektu Ing. Špu-
láka (jeden u restaurace U Sudu a jeden u vulkánského paneláku) v termínu do
30. 4. 2005

— na základě usnesení dopravní komise uložila veliteli městské policie zajistit mož-
nost parkování na Liberecké ulici na pravé straně u chodníku do odbočního vjezdu
ke kostelu pod prodejnou pečiva – směr Horní náměstí. Dopravní komise navrhuje
toto parkování povolit omezeně od 1. 3. do 31. 10. tj. mimo období zimní údržby. 

— uložila OŽPaV pro zmírnění škod při povodních Lužické Nisy v Hrádku nad Nisou
protipovodňová opatření dle důvodové zprávy 

— vzala na vědomí žádost ZŠ T. G. Masaryka o finanční spoluúčast na projektu SIPVZ
a schvaluje poskytnutí částky 40 000 Kč z rozpočtu města na r. 2005

— na základě předložených nabídek na úpravu komunikace Hrádek nad Nisou – Har-
tava pro potřeby příhraničního styku v rámci svazku tří měst Malý trojúhelník 
Bogatynia – Hrádek nad Nisou – Zittau schválila uzavření smlouvy s firmou 
Ing. Jaroslav Kopta PAN Liberec.

8. schůze rady města
Rada města se na své 8. schůzi v roce 2005 dne 6. dubna zabývala těmito záležitostmi:
— schválila firmě ViJa, spol., s. r. o., zřízení předzahrádky velikosti do 50 m2 před

objektem č. p. 109 na Horním náměstí v Hrádku nad Nisou s tím, že nebude ome-
zen provoz na přilehlém chodníku, a souhlasí se snížením ceny o 50 % s tím, že
toalety budou označeny jako veřejné WC na místě viditelném z ulice

— na základě materiálu Komise ŽP a zemědělství souhlasila s provedení mobilního
svozu velkoobjemového odpadu dle předloženého materiálu s tím, že je to náhrada
systému umísťování velkoobjemových kontejnerů

— vzala na vědomí informaci o hospodaření prodejny Jednoty na Dolním Sedle a ulo-
žila starostovi města po vyhodnocení za první čtyři měsíce, na které byla poskyt-
nuta provozní dotace, projednat hospodaření prodejny Jednoty s ředitelem Jednoty

— schválila uzavření smlouvy o sdružení prostředků mezi městem Hrádek nad Nisou
a Krajskou správou silnic Libereckého kraje – příspěvkovou organizací na čištění
komunikací ve výši 58 804 Kč včetně DPH

— na základě posouzení předložených tří nabídek rozhodla o uzavření smlouvy na
opravy komunikací ve městě Hrádek nad Nisou se společností Strabag, a. s., 

Liberec a uložila starostovi města projednat úpravu cen u některých položek,
případně jednat s dalším uchazečem v pořadí, což je SKS Jablonec, a. s.

— vzala na vědomí přehled oprav komunikací v Hrádku nad Nisou v r. 2005
— vzala na vědomí předloženou zprávu o provedené kontrole zaúčtování dokladů 

a čerpání rozpočtu osadních výborů na r. 2004 a uložila odboru vnějších vztahů
ve spolupráci s FO předkládat předsedům OV pravidelně k 10. dni v měsíci 
aktuální přehled čerpání rozpočtu k odsouhlasení

— na základě předložených nabídek schválila uzavření smlouvy mezi městem Hrá-
dek nad Nisou a firmou Taxus, s. r. o., Rychnov u Jablonce n. N. na pořízení hradu
na dětské hřiště v parku v Hrádku nad Nisou za cenu 239 820 Kč včetně DPH

— rada města v působnosti valné hromady uložila jednatelce společnosti TS Hrádek,
s. r. o., předložit do 27. 4. 2005 návrhy na opatření, která povedou ke změně 
trendu vývoje ekonomického hospodaření DRNR, tzn. ztráta DRNR po dvou
měsících r. 2005 a výhled na celý rok 2005

— na základě předložených nabídek na úpravu cestičky v městském parku schválila
uzavření smlouvy s firmou SAM Varnsdorf za cenu 60 868,50 Kč včetně DPH

— na základě předložených nabídek na veřejné osvětlení v městském parku schvá-
lila uzavření smlouvy mezi městem Hrádek nad Nisou a firmou Elektronova – 
Ing. Lambert Medřický, Chrastava za cenu 171 470 Kč

— projednala výzvu od Komerční banky určenou družstvu Nové bydlení k zaplacení
dlužné částky a uložila starostovi města zajistit na jednání zastupitelstva města
návrh řešení předložený předsedou družstva Nové bydlení Mgr. Poláčkem a vyzvat
družstvo Nové bydlení, aby předložilo na zastupitelstvo města návrh řešení celé
situace

— vzala na vědomí informaci starosty města o jednáních mezi městem Hrádek nad
Nisou, družstvem Nové bydlení a věřitelským výborem úpadce SHS, a. s., a uložila
starostovi města předložit na ZM informaci o tomto jednání a přizvat na jednání
zastupitelstva města Dr. Šmída, právního zástupce města Hrádek nad Nisou 
a družstva Nové bydlení

— projednala a následně zamítla žádost Jednoty na změnu systému parkování na
Horním náměstí v Hrádku nad Nisou

— uložila OŽPaV zkušebně zajistit umístění retardérů Replast v lokalitě Donín, 
a to v prostoru před MŠ a před ZŠ směrem od města (tj. 2 ks retardérů) s tím, 
že stávající 3 kusy retardérů budou použity na Kristýně a na Horním sídlišti po
vyhodnocení této akce

— uložila OŽPaV vstoupit v jednání s nájemci, kteří mají s městem uzavřené  nájemní
smlouvy na nájem pozemků na dobu určitou do 31. 12. 2012 v rozporu se záko-
nem o obcích a navrhnout jim uzavření nájemních smluv v souladu se zákonem 
o obcích v termínu do 31. 5. 2005

— na základě informací starosty města o správním řízení ve věci nařízení prací na
objektu Azyl ukládá OŽPaV, aby na příští jednání RM předložil materiál s návrhy
dalšího postupu a zajistil posouzení objektu statikem v termínu do 31. 5. 2005

— uložila OŽPaV, aby ve spolupráci s městskou policií provedli vodorovné dopravní
značení na křižovatce Žitavská x Nádražní „Stop“ a před přechodem ZŠ T. G. Masa-
ryka výstražná značka „Pozor, děti“ v termínu do 30. 4. 2005.

Ze zasedání zastupitelstva města
3. zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města se na svém 3. zasedání v roce 2005 dne 21. března zabývalo

těmito záležitostmi:
— projednalo v souladu se zák. č. 491/2001 Sb., O volbách do zastupitelstev obcí,

ve znění pozdějších předpisů zánik mandátu Mgr. Jaroslava Poláčka, volební strana
ČSSD, neslučitelnost z důvodu výkonu funkce ředitele Základní školy Lidická 
a Mgr. Ladislavy Jurkové, volební strana Za rozvoj Hrádecka, neslučitelnost z důvodu
výkonu funkce ředitelky Domu dětí a mládeže Drak a zánik mandátů nevyslovilo

— uložilo starostovi města, aby se obrátil na ústavní činitele ČR s tím, že zastupitel-
stvo města nesouhlasí s ustanovením § 55 odst. 3 písm. c) zák. č. 491/2001 Sb.,
O volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů. Podle názoru zastu-
pitelstva města Hrádek nad Nisou je to porušení rovných principů pro přístup 
občanů do volených funkcí, k této změně zákona dochází v polovině volebního 
období a dochází tak ke změně pravidel, což neodpovídá určitým morálním zásadám. 

— schválilo změnu č. 3 ÚPN SÚ Hrádek nad Nisou spočívající ve změně funkčního
využití ploch sadů a zahrad, luk a pastvin na plochy pro občanskou vybavenost 
a nízkopodlažní obytnou zástavbu v k. ú. Donín u Hrádku nad Nisou

— po projednání schválilo účast starosty města na dražbě konané Exekutorským úřa-
dem v Liberci a nabytí nemovitostí budovy č. p. 130 na stavební parcele 182, 
stavební parcely 182 a pozemkové parcely 468 vše k. ú. Oldřichov na Hranicích
(bývalá škola) a uložilo finančnímu odboru v případě vydražení zařadit cenu do 
1. změny rozpočtu na rok 2005 

— schválilo změnu názvu účtu Fond rozvoje a rezerv (FRR) na účet Fond rozvoje 
města (FRM) k datu 31. 3. 2005. Zároveň schválilo převod zůstatku účtu FRR ve
výši 48.634,41 Kč do FRM.

— uložilo místostarostce města, aby ve spolupráci se školskou komisí připravila 
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v termínu do 30. 9. 2005 pravidla pro přidělování finančních prostředků na pro-
jekty příspěvkových organizací z rozpočtu města a předložila je na jednání zastu-
pitelstva města

— vzalo na vědomí informaci o možnostech získání dotace na výstavbu domu zvlášt-
ního určení dle zák. č. 102/1992 Sb. – domu s pečovatelskou službou v lokalitě
stávajícího Klubu důchodců

— schválilo záměr vybudování železničního hraničního přechodu Hrádek nad 
Nisou–Porajów.

Nové stromy omladily park
Pokračování ze strany 1
Výsadba z loňského roku se ujala, poprvé rozkvetla řada okrasných višní. Z větší části
byly ošetřeny také dospělé stromy. Práce prováděné odbornou firmou Ing. Wacha
směřovaly především ke zvýšení bezpečnosti v parku. Byly odstraněny suché a odu-
mírající větve a podle potřeby byla do korun stromů instalována vazba, která účinně
zabraňuje jejich rozlomení, způsobovanému působením větru nebo silné námrazy.

Práce na zeleni v parku tak byly víceméně dokončeny. Zásadní byla výsadba 
nových stromů. Po dlouhá léta nebyla prováděna vůbec a za staré stromy by v budou-
cnu v parku nebyla žádná náhrada. Otázkou názoru zůstává výsadba keřů. „O spod-
ním patru zeleně jsme dlouze diskutovali a nakonec jsme se rozhodli tuto úpravu 
neprovádět. Je to věc názorů, zda by to bylo vhodné, či nikoli, ale po širší debatě jsme
se takto rozhodli,“ říká Petr Dlouhý, který má na obnově městského parku velký podíl.

V dohledné době budou v parku prováděny ještě další práce. „Zhruba do 2 měsíců
proběhne rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení. Rekonstruováno bude podél
středové aleje. Opravena bude také kamenná lampa v centrální části parku. Vysta-
věna bude nová větev od dětského střediska ke kinu. Dále bude dokončena a osa-
zena přístroji meteobudka (již je otryskována a řádně prokoukla stejně jako lampa 
a kameny). Pokud se povede zjistit a zajistit vodu, rádi bychom obnovili i kamenné
pítko. Zároveň s osvětlením proběhne rekonstrukce spodní části cesty od středu parku
ke kinu. Do konce května bude osazena i největší herní sestava na dětské hřiště –
dětský hrad,“ uzavírá letošní plány Petr Dlouhý. Vít Štrupl

Další opatření
proti povodním

Březnová velká voda na Nise naštěstí nenapáchala příliš velké škody, zato ale uká-
zala, co přinesla opatření provedená po povodni v roce 2002 a co dál je potřeba udě-
lat, aby škody z případné další velké vody byly minimální.

V loňském a předloňském roce byly vyčištěny břehy od křovin a také byla podél
břehů likvidována křídlatka. Do původního stavu byly opraveny břehy u lávky u Ko-
runy. Voda mohla snadněji odtékat a to se projevilo v tom, že když vodočet v Loučné
ukazoval 19. března ráno výšku hladiny 2,60 m, v Doníně bylo v tu chvíli o 20–30 cm
méně vody než v roce 2002.

Stejným směrem se budou ubírat i další úpravy: smyslem je zrychlit odtok vody 
a umožnit její rozlití na záplavové louky pod Starým dvorem. Rada města schválila 
seznam opatření, která budou provedena ještě letos.

První z nich, aby voda již při výšce hladiny 2,40 m odtékala do luk, již bylo prove-
deno. U lávky u Koruny bylo vytvořeno koryto k potrubí, kterým voda může odtékat 
i na louku za Luční ulicí. Při podzimních opravách komunikace Hartava–Luční ulice
zde budou navíc uloženy další tři trubky, které tak zvýší kapacitu odtoku. Rovněž 
v souvislosti s opravou Luční ulice bude snížena asi o 20 cm komunikace před
Pragovkou, aby ji nebylo potřeba překopávat jako v letošním roce.

Povodí Labe opraví odtokový kanál u Kristýny a bude zde potřeba také obnovit
břehy, které velká voda strhává. Posunem středu řeky směrem k českému území 
totiž vlastně dochází k posunu státní hranice.

Pokračovat se bude i s likvidací křídlatky. Město má pro tyto účely letos v rozpo-
čtu částku 150 tisíc Kč, dalších 50 tisíc Kč přispěje podnik Povodí Labe. Okolí Nisy by
tak letos mělo být v celé délce dvakrát ošetřeno postřikem a souvislé porosty kříd-
latky by měly z břehů zmizet. Je ale potřeba podotknout, že boj s křídlatkou jen tak
neskončí a neustále je potřeba bránit jejímu opětovnému rozšíření. Pravděpodobně
ještě letos začne postupná likvidace křídlatky i uvnitř města a v jeho okrajových čás-
tech. Vít Štrupl

Kristýna, a. s.
nabízí 

možnost prezentace 
Vaší firmy 

na 
parkovacích kartičkách 
z parkovacího automatu 

na náměstí.

Podrobné informace: 
Ing. Radek Petr
660033  550022  995533
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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

Školu v Oldřichově
koupilo město

Budova školy v Oldřichově na Hranicích patří městu. To ji plánuje využít pro přestavbu
na malometrážní sociální byty a na vytvoření klubovny pro místní osadní výbor.

Budova se dnes nachází ve špatném stavu. Stavba byla léta nevyužitá a tak velmi
rychle chátrala. Po nepovedené privatizaci byla majitelem zastavena. Protože majitel
své závazky nesplácel, byla na prodej bývalé školy vyhlášena aukce. 

Město získalo budovu za 320 000 Kč. Vyvolávací cena byla 240 000 Kč, odhadní
cena 360 000 Kč. K budově patří asi 1 500 m2 pozemků. Ještě letos by měla
proběhnout projektová příprava na přestavbu bytů velikosti 1 + kk. Jelikož město do
této chvíle nevlastnilo v Oldřichově žádnou budovu, vznikne zde také klubovna pro
osadní výbor, která bude moci být zároveň využívána například jako volební místnost.

Vít Štrupl

Ostuda na Dlouhé mezi
Jinak nelze nazvat obrovskou černou skládku na stráni u Nisy mezi Chotyní a Hrád-
kem nad Nisou. 

V těchto dnech je léty postupně nastřádaný odpad nakládán do kontejneru a odvá-
žen. Rozsah skládky je ale tak obrovský, že se prvotní náklady na úklid provedený fir-
mou odhadovaly na 0,5 milionu korun. Proto město zvolilo jinou cestu. Ale i tak se
předpokládá cena za vyklizení a likvidaci odpadů asi 100 tisíc Kč. 

Ve snaze zabránit vyvážení dalšího domovního odpadu a nepotřebných vyslouži-
lých spotřebičů zde bude v brzké době vybudován několik metrů vysoký plot. Zároveň
budou vyřezány přebytečné dřeviny.  

V minulých dnech byla také zlikvidována rozsáhlá černá skládka za „Šmakárnou“
a místo bylo v rámci možností upraveno. Vít Štrupl

Plynárna Hrádek n. N.
Václavská ul. – tel. 602 976 890

Prodej techn. plynů, výroba klíčů FAB, prodej zámků

Pytle s plasty bude
odvážet SKS

V průběhu dubna byly do domácností distribuovány žluté pytle, do kterých je možné
ukládat všechny druhy plastů (kromě PET láhví, které patří do žlutých kontejnerů). Aby
bylo třídění co nejvíce usnadněno, byl přijat následující systém:

Naplněné pytle je možné odevzdávat ve sběrných dvorech SKS (bývalé TS) a ve
sběrném dvoře v Doníně. Je také možné využít další možnosti, kterou je shromažďo-
vání naplněných pytlů u stanovišť barevných kontejnerů. Odtud bude ve čtrnácti-
denních intervalech prováděn svoz. Poprvé budou tyto pytle odváženy v pondělí 
16. května. Nové pytle je možné vyzvednout také ve sběrných dvorech a navíc v poda-
telně městského úřadu. 

Po třech měsících bude provedeno vyhodnocení tohoto způsobu separace plastů
a bude rozhodnuto o dalším postupu.

Město Hrádek nad Nisou
nabízí pronájem nebytového prostoru v objektu Žitavská 733, Hrádek nad Nisou

nájemné dohodou, pronájem na dobu neurčitou,
předložení podnikatelského záměru.

BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee::  ppooddáá  ssll..  MMaacckkuurroovváá  

tteell..::  448855  114400  114411  kkll..  221122

Klub horolezců společně s DDM DRAK 
v Hrádku nad Nisou

nabízejí
ve dnech 10.–12. června 2005
pro děti od 8 let (děvčata i chlapce)

Horolezecký víkend
S sebou: spacák, přezůvky, pláštěnku, pití

Cena: 100 Kč

Jídlo zajištěno

Přihlásit se můžete do 3. června 2005

Kontakt:

p. S. Krečmanová– tel.: 777 946 174
DDM DRAK – tel.: 482 723 617

Každý účastník obdrží účastnický list a malou odměnu.

Přijďte mezi nás!
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V minulém čísle HRÁDECKA se objasnila historie desky Josefa Novotného a bylo tak
zakončeno vyprávění vážící se k první světové válce. Ale povídání pana Ladislava 
Kořínka a jeho ženy Aloisie Kořínkové neskončilo. Tentokráte jsme se posunuli o pár
let dopředu a také v souvislosti s 60. výročím ukončení II. světové války přinášíme pří-
běh Václava Kořínka. S jeho sestavením nám pomohla ještě paní Kozlová, která je
sestrou obou bratrů Kořínkových. 

Václav Kořínek se narodil v Liberci Růžodole v roce 1913. Později se ale jeho 
rodina přestěhovala do Cholenic nedaleko Kopidlna. Václav odchází na Slovensko,
kde zůstal až do roku 1939. V červenci 1939 dostal jako déle sloužící voják propustku,
že může opustit Bratislavu, a ještě před vznikem protektorátu se vrací do Cholenic.
Když se schylovalo k obsazení Čech, opouští ilegálně nedaleko Ostravy republiku 
a spolu s dalšími českými utečenci se podílí na vytvoření pluku a začíná bojovat proti
Hitlerovi. 

„Do Polska odešli vlastně bojovat. Nechtěli se smířit s protektorátem. Ale netušili,
že Hitler vyhlásí válku i Polsku. Tam se dostali jako do země, kde se neválčilo, kde pla-
tila dohoda o neútočení,“ říká p. Kozlová. 1. září bylo napadeno Polsko. V čele se Svo-
bodou se zúčastnil jako polský legionář ve funkci kulometčíka boje o Termopol, píše
se ve Václavově vojenské knížce. „Z Polska odešli do Ruska. Tam je internovali v Suz-
dalu v lágru, dokud se neutvořil pluk. Usilovali o přesun z nebojujícího Ruska na frontu
a nejjednodušší to bylo do přední Asie, do Sýrie a do Egypta.“ Od května 1941 do září
1941 byl Václav Kořínek velitelem družstva v Čs. armádě v Sýrii. V dalších měsících,
až do května 1943, byl velitelem poločety dělnické čs. armády a bojoval u Tobruku
proti Němcům, uvádí opět jeho vojenská knížka. „Kolem Kapského města se pak do-
stali na lodi Mauretanie do Anglie a přes Anglii se vrátili na kontinent. To bylo v roce
1944. Bratr bojoval mezi Čechy pod anglickým velením. Než se bratr dostal do Ang-
lie, bojoval pod velením gen. Karla Klapálka.“ V roce 1944 se stal druhým výkonným
rotmistrem II. roty tankové brigády a bojoval o Virkirchen ve Francii.

„To, že odešel Václav do Polska, se odrazilo na zbytku rodiny. Zavřeli otce a star-
šího bratra. Nezavřeli nás všechny, pro-
tože Němci měli za to, že ostatní jsme z
druhého manželství, a zavírali pouze
nejbližší příbuzné. Naštěstí nás nikdo
neudal. Já jsem byl s bratrem Jarkou u
toho, když sepisovali protokol. Když si
pro tatínka přišlo gestapo, tak nejdříve
sepsali protokol a asi za měsíc přišli
naši četníci a odvezli tátu do Jičína a od-
tud do Svatobořic. Honza, starší bratr,
sám říkal: Vy kluci můžete být rádi, že
to táta poplet, jinak by vás dali na odklí-
zení po bombardování. Takže to odnesl
jen Honza s otcem,“ přidává se Ladislav
Kořínek se svou vzpomínkou.

„Po necelém roce otce propustili,
takže nestrávili celou válku v koncent-
ráku. Obecní úřad ze Židovic dal záruku,
že nic neprovedou. Honzu pustili téměř
hned, protože v Židovicích byl starosta

a jeho paní tam sloužila, tak dal záruku za něj, že nic neprovede. Když ho propustili,
tak se musel každý den hlásit asi 7 km od Židovic na četnické stanici. Pak mu to uleh-
čili, že mohl jenom u starosty a nemusel jezdit každý den tu dálku. My ostatní jsme
těch deset měsíců sloužili u sedláka. Maminka, já a sestra Drahuše. Tatínek jako le-
gionář dostal trafiku, takže maminka pak byla v trafice. Po návratu ze Svatobořic už
válku dočkali bratr Jan a otec doma.“

„Vašek se z Francie dostal do Čech a zůstali v Klatovech na demarkační čáře. Otec,
když se dozvěděl, že je v Klatovech, tak nelenil a jel autostopem tam a ptal se po něm.
Tam se setkali. Když pak Vašek ohlásil, že přijede domů, vesničané udělali slavobránu
a muzikanti zadarmo hráli a až do rána se oslavovalo v hospodě,“ dodává další díl pří-
běhu p. Kozlová.

„Po válce Václav na vojně zůstat nechtěl, udělal si půlroční lesnickou školu v Tá-
boře a stal se z něj profesionální hajný v Brdských lesích ve Strašicích. Tam mu ale
dělali třikrát za noc kontroly, protože to bylo ve vojenském prostoru, a on říkal, že když
se nevyspal pořádně za posledních 6 let, tak teď po válce tedy ano, a rozhodl se ode-
jít k rodičům do Kardašovy Řečice. Tam jezdil ve Veselí nad Lužnicí náklaďákem 
v JZD.“ 

Po válce dostal vyznamenání, ale v jeho pozůstalosti se nenašlo. Tenkrát dostal
dopis podepsaný Janem Masarykem, kde se píše: Hvězda není ještě udělána, ale až
bude hotova, tak bude zaslána k dispozici vašemu hlavnímu stanu. Bylo to britské vy-
znamenání, podle záznamu ve vojenské knížce British military medal – pochvalné
uznání krále Jiřího VI. za udatnost. Dalším vyznamenáním byla Československá 
pamětní medaile za účast v boji a československá medaile za zásluhy I. stupně v čes-
koslovenské armádě v zahraničí z roku 1945.

Na Václava Kořínka vzpomíná ve své knize Ozvěny bojů i zmiňovaný gen. Klapálek:
Byl u nás četař Kořínek a ten se jednou dobrovolně přihlásil, že se pokusí sám vnik-

nout do nepřátelského postavení a zůstane tam až do příští noci, aby toho 
vyzvěděl co nejvíc. To samo sebou byl odvážný kousek. Povedl se. V tmavé noci se
zahrabal mezi kamení opuštěného italského bunkru a zůstal mezi Italy skutečně celý
příští den. Zjistil mnoho užitečných věcí a mezi jiným vypravoval po návratu rozmar-
nou příhodu, která nás však zaujala víc než celý hrdinský kousek.

Té druhé noci, když čekal na příznivou chvíli, aby zase nepozorovaně zmizel z nepří-
jemného prostředí, přišla k místu, kde se skrýval, gazela s mládětem. (Nečekejme
opěvování tohoto svobodného tvora přírody, který nezáludně zabloudil až k lidem. Byly
to docela jiné pocity, co přímo živelně zalomcovalo četařem, až by se byl málem dal
strhnout k hlouposti.) Maso – bylo tu čerstvé maso! Konzervy mu už dávno lezly 
z krku, žaludek je odmítá, oči je nechtějí ani vidět... a tady se potuluje kolem něho čer-
stvé maso! Držel už v ruce pistoli, prst na spoušti. Stačilo by maličko ... střelit, nestřelit?
Rozum ho včas vzpamatuje – co by bylo potom? Asi by se odtud živ nedostal. 
Zaskřípal zuby. Gazela zavětřila. Pohnul se. Trhla sebou a odklusala i s mládětem vol-
ným krokem do pouště. Ještě dlouho potom prý se mu zdálo, že slyší lehký dupot 
kopýtek, i když už dávno bylo ticho a čas k odchodu.

Vypravoval nám o tom velmi barvitě a možná i s trochou nadsázky a vzdychal po
čerstvém mase. Kromě nesplněné touhy přinesl důležité zprávy o přesném rozmís-
tění zbraní, o stavu nepřátelských opevnění a podobně. Však za ten kousek dostal 
vyznamenání. Vít Štrupl, Eva Krúpová

Cesta Václava Kořínka
Vzpomínka k výročí konce války
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Zastupitelé vybírali priority

Strategický plán rozvoje 
města Hrádek nad Nisou

Hrádek 2015
SWOT 

Na začátku února začaly práce na strategickém rozvojovém plánu, který bude jakýmsi
výhledem města do roku 2015. Po úvodním setkání s veřejností práce pokračovaly 
v jednotlivých pracovních skupinách. V průběhu dvou měsíců vznikla takzvaná SWOT
analýza, tedy vyhodnocení silných a slabých stránek města a dále hrozeb a příleži-
tostí. Tuto analýzu, na kterou pracovní skupiny naváží sestavením jednotlivých
opatření, dostali k hodnocení zastupitelé města v dubnu. 

Na veřejném zasedání každý z 19 přítomných zastupitelů obdržel 14 červených 
a 14 zelených samolepících puntíků symbolizujících body. Následně tyto body
zastupitelé přidělovali po sedmi do každé ze skupin (silné, slabé stránky, hrozby a pří-
ležitosti) podle svých preferencí. 

Na dubnovém zasedání také zastupitelstvo jednomyslně schválilo, že Hrádek by
se nadále měl rozvíjet jako plnohodnotné menší město, a nikoliv jako satelitní město
Liberce. I když je patrné, že vzhledem k vzdálenosti města od Liberce a dojezdové
době, zvláště po stavbě nové silnice, se Hrádek nejspíše nevyhne ani některým rysům
satelitního města.

V následující tabulce jsou seřazeny silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti tak,
jak byly obodovány zastupiteli. Počet získaných bodů je uveden v závorkách.

Vít Štrupl

Silné stránky
— výhodná poloha - Trojzemí, blízkost větších měst (19)
— zabezpečení LSPP, RZP, RLP ve městě (18)
— dostupnost základní sociální péče pro všechny občany města (12)
— informovanost obyvatelstva – měsíčník HRÁDECKO, informační SMS-kanál,

internetové stránky, Dny starosty, existence informačního střediska (11)
— rekreační areál Kristýna (10)
— komunikace a spolupráce města (Liberecký kraj, Euroregion Nisa, Svazek tří

měst, Hrádecko-Chrastavsko, osadní výbory, nestátní organizace) (10)
— integrovaný záchranný systém (9)
— fungující zemědělství (8)
— existující struktura sportovních organizací a jejich mezinárodní vazby a vlastní

sportovní činnost (8)
— cyklostezky, běžecké stopy, turistické trasy – Lužické hory (Odra–Nisa, 

Multifunkční turistická magistrála ERN) (7)
— účast města v mezinárodních projektech (7)
— dostatek cenově dostupných sportovních zařízení (7)
— fungující sociální péče o seniory – pečovatelská služba (5)
— dostupné základní zdravotní služby (5)
— plošná plynofikace – většina města (5)
— existence příspěvkového programu města (4)
— vzdělaná a kvalifikovaná pracovní síla (3)
— mezinárodní železniční trať (3)
— dostupnost policie obyvatelstvu (2)
— existující centrální rozvod tepla (0)
— fungující organizace sdružující zdravotně postižené a staré občany (0)
— není veřejná prostituce (0)

Slabé stránky
— infrastruktura (pro podnikání a bydlení) – průmyslová zóna bez sítí, nevyužité

průmyslové objekty, nedostatečná evidence (pasport) pozemků a objektů 
ve vlastnictví města, stávajících inž. sítí, byty – nedostatek, nekoncepční 
výstavba (19)

— chybí koncepce rozvoje cestovního ruchu včetně informačního a navigačního
systému, propagace města (14)

— chybí multikulturní centrum (kino, galerie, koncerty, výstavy, kavárna a alter.
scéna, přednášky) (13)

— Informační středisko – není definován smluvně standard a rozsah posky-
tovaných služeb, nevychází podněty na tvorbu informačních materiálů a pro-
duktů, pro turisty nepříznivá otevírací doba (13)

— dopravní obslužnost – silniční, železniční, autobusová (podniky i občané) (10)
— přeshraniční trestná činnost (9)
— zastaralý územní plán města (8)
— omezená kapacita aktivních spolupracovníků (6)
— jazyková bariéra (6)
— ubytovací kapacity – kvalita, propagace (4)
— jednostranné zaměření stávajících podniků (4)
— dlouhodobá smlouva na dodávky tepla (4)
— není možnost alternativního připojení k internetu kromě Českého telecomu

(Český telecom pokrývá ASDL jen části města) (4)
— špatný stav budov zdravotnických zařízení (4)
— nízké mzdy (3)
— závislost na externích zdrojích energií (3)
— technické řešení železniční trati (3)
— chybí nabídka pro starší mládež i v podvečerních hodinách, chybějící prostory

pro setkávání mladých (kluby apod.), nedostatečný počet akcí zaměřených
na mládež (3)

— nedostatečná propagace sportovišť, chybí sportovní management a správa
sportovišť (2)

— špatná dostupnost služeb z hlediska bariér (2)
— omezená struktura/spektrum sociálních služeb (1)
— jednostranně kvalifikovaná pracovní síla (0)
— nedostatečná kapacita DPS (0)
— špatná uplatnitelnost absolventů speciální školy (0)
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Hrozby
— zdravotní politika státu a kraje (20)
— odchod investorů za levnější pracovní silou (17)
— nezájem obyvatelstva k veřejnému dění (16)
— špatná daňová politika státu, odliv firem obecně (15)
— odliv lidí, mladé populace z města (14)
— nedostatek a dosažitelnost finančních prostředků (12)
— omezené lidské zdroje (8)
— rychlejší a atraktivnější rozvoj nabídky konkurenčních oblastí v okolí (6)
— vnější hrozby (6)
— přibližování ekonomické úrovně ČR a okolních zemí (5)
— přístup k Shenghenským dohodám – snížení počtu pohraniční policie (4)
— nekontrolovatelný rozvoj průmyslové zóny (2)
— zhoršení životního prostředí vnějšími vlivy (výstavba, doly, pískovna, doprava) (1)
— obtížná udržitelnost nastartovaných projektů (0)

Příležitosti
— finanční prostředky EU (22)
— rozvoj cestovního ruchu – společná koncepce rozvoje cestovního ruchu s ně-

meckými a polskými partnery (Německo se zdá být důležitější), vytvoření spo-
lečného turistického cíle s německými a polskými partnery (20)

— optimalizace dopravní obslužnosti, rozvoj přeshraniční dopravní obslužnosti
(včetně mezinárodní silnice) (17)

— mezinárodní a regionální spolupráce (11)
— přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnictví (6)
— ekologická výchova (4)
— zvyšující se kvalifikace ped. pracovníků (4)
— využití historie města a okolí (oživení, propagace tradic) (4)
— motivace stávajících i nových lidí (3)
— využití možností získávání energií z obnovitelných zdrojů (3)
— využití aktivit NNO zaměřených zejména na sociální sféru pro rozšíření nabídky

služeb ve městě (3)
— užší spolupráce mezi sférou sociální, školstvím a zdravotnictvím (2)
— podchycení mládeže (sport, kultura, dobrovolné aktivity – zázemí i aktivní za-

pojení do projektů) (2)
— možnost užšího propojení zdravotních služeb se sociálními službami (2)
— využití nových forem/moderních technologií v šíření informací (0)

Nový vedoucí finančního odboru
Ing. Milan Jindra byl jmenován do funkce vedoucího finančního odboru městského úřadu k 1. březnu 2005. Do svého úřadu dojíždí z Liberce. Má
vystudovanou Vysokou školu ekonomického směru a za sebou 18 let praxe v podnikatelské sféře. Hrádek nad Nisou znal dosud pouze jako místo,
kam občas zajížděl sportovat či do rekreačního areálu Kristýna.

S jakými představami jste vstupoval do výběrového řízení?
„Při výběrovém řízení jsem odevzdával svou představu řízení finančního odboru.
Určité informace jsem získal z internetových stránek a ze schůzky se starostou města
a tajemnicí městského úřadu. V té době jsem zjistil, že město zatím nemá strate-
gický plán rozvoje, ale že se na něm začíná pracovat. Myslím si, že práce tohoto
odboru začíná v nějakém globálním pohledu s výhledem 10–15 let podle záměrů
města, která vzejdou ze strategického plánu a z jejich vyčíslení. Až budeme vědět,
co bude splnění cílů města asi stát, můžeme podle toho přistupovat ke tvorbě 
ročních rozpočtů, které by měly směřovat k jejich plnění. Je jasné, že každý se snaží
z rozpočtu získat peníze pro plnění svých dílčích cílů, ale je potřeba dát tyto cíle do
souladu. 

Příjmy města, které plynou od státu přerozdělováním daňových příjmů, jsou
omezené a závislé na počtu obyvatel. Proto by mělo být naší snahou, aby ve městě

byly spokojení lidé, kteří nebudou odchá-
zet jinam, ale naopak, že sem budou noví
lidé přicházet. To znamená peníze nejdříve
vydat na zajištění pracovních míst (např.
vytvořením mezinárodní průmyslové zóny,
která je vzhledem ke geografické poloze
města zajímavou), zajištění možností
bydlení (pozemky pro stavbu rodinných
domů, případně byty) a do budoucna by
se takto vložené peníze měly vrátit. Proto
však vidím jako důležité jasně definované
dlouhodobé představy o městu.

Víte o nějakém problému či nebezpečí,
které městu hrozí?
Jako jeden z největších současných pro-
blémů vidím hrozbu vratky dotace za 
bytovou výstavbu ve Starém dvoře. Celkově
jde o částku 23,5 mil. Kč, která předsta-
vuje vratky dotace a do té doby vyměřené
penále. Z neprostavěné dotace na druhou
etapu výstavby ve výši 6,7 mil. Kč již 
město v loňském roce 2 mil. Kč uhradilo.
Na částku 4,7 mil. Kč jsou vyčleněny 

peníze v letošním rozpočtu. Zbývající částku, kterou tvoří vyměřená vratka 
za 1. etapu výstavby a veškerá vyměřená i dosud nevyměřená příslušenství, 
město zahrnulo do žádosti o prominutí. Tato žádost ještě stále není vyřízena. 
Zatím prošla přes Finanční úřad v Liberci a Finanční ředitelství v Ústí nad Labem 
a v tuto dobu je postoupena ministerstvu financí, kde dojde ke konečnému 
rozhodnutí. 

Co vás čeká v nejbližší době?
V nejbližší době nás čeká práce na první úpravě rozpočtu, jelikož už město mělo
letos některé výdaje, které nebyly předpokládány a je potřeba je do rozpočtu zařadit.
Řešíme podané a schválené projekty jako je výukové centrum v Doníně či oprava
komunikace na Hartavu.

Vít Štrupl
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Rok poté
Přesně po roce opět ožilo Trojmezí, v jehož okolí proběhly na přelomu dubna a května
oslavy připomínající první rok členství České republiky a Polska v Evropské unii. Sta-
rostové měst Malého trojúhelníka je zahájili na polské straně Trojmezí vypuštěním
holubic a balónků. Společně pak přešli mostek, který po roce alespoň na dva dny opět
umožnil přecházet návštěvníkům Trojmezí hranici mezi ČR a Polskem. 

Mezi účastníky oslav byli také dva jezdci na kolech obložených výbavou. Pokud
zrovna neseděli v sedle kola, byl jeden z bratrů – Boleslaw Osipik – k vidění téměř
stále s cestovním deníkem v ruce. Na svém kole zcestoval už pěkný kus světa. Na
konci loňského roku se v jeho bloku objevila cifra překračující 58 200 ujetých kilo-
metrů. Pohlednice a informační materiály v něm doplňují vizitky a podpisy význam-
ných osobností z navštívených míst. Naše Trojmezí je již druhé, které bratři navštívili.
V loňském roce byli na společné hranici Belgie, Nizozemí a Německa.

Kulturní program se odehrával na česko-německých hranicích v Hartavě. Zpočátku
se zdálo, že jediné, co jej může pokazit, bude malý zájem diváků, ale postupně se pro-
stranství před pódiem alespoň částečně zaplnilo. Český blok pak patřil folklórní 
hudební skupině P. Tarnaie a tanečnímu souboru. Zahájily jej ale hrádecké mažoretky,
které vystoupily již při slavnostním zahájení v Polsku.

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evrop-
ské unie. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně zod-
povědné město Hrádek nad Nisou a nelze jej v žádném
případě považovat za názor Evropské unie.
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Přímo proti pódiu v Hartavě měli němčinou či angličtinou vládnoucí zájemci mož-
nost seznámit se evropskou ústavou, jejíž postupná ratifikace členskými státy EU
právě probíhá. Informační kamión spolkové vlády vybavený právě pro tyto účely asi
budeme v Čechách hledat těžko.

Kdo měl zájem, mohl shlédnout řadu fotografií dokumentujících léta vzájemné 
spolupráce v Trojzemí. Podél hraniční cesty měly své stánky také hrádecké školy 
Lidická a Donín.

Nevím, zda se někdo vydal z Hartavského odpoledne také na Grabštejnské čaro-
dění, ale pokud ano, pak nejspíš nelitoval. Vystoupení hudebních skupin v hradním
prostředí a v teplé jarní noci bylo velmi příjemným završením dne. Na snímku je jedna
z nich: Majerovy brzdové tabulky.

Program na Grabštejně ještě nekončil, ale bylo škoda si nechat ujít půlnoční ohně
na Trojmezí. Přesně se začátkem nového dne byl zapálen na každé straně hranice 
jeden oheň. Uběhl právě rok od našeho vstupu do Evropské unie.

V neděli vyrazila společně asi šedesátka lidí na pochod Trojzemím. Sedmikilo-
metrový okruh podél Nisy začínal a končil na Kristýně, kde byla na zbytek odpoledne
přichystána lidová slavnost s country skupinou Namodro. Cestu podél Nisy absolvo-
vali i hrádecký starosta, žitavský primátor a místostarosta z Bogatynie. Jejich foto-
grafie z mostu přes Nisu, spojujícího břehy dnešního Polska a Německa, trochu při-
pomíná loňský obrázek tří premiérů kráčejících po provizorním mostě na Trojmezí.
Uzavřený most, pamatující doby dávno minulé, ale stále připomíná existenci hranic. 
I když v Trojzemí se léta pracuje na tom, aby bariéry mezi sousedy byly co možná 
nejmenší. Vít Štrupl

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Evrop-
ské unie. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně zod-
povědné město Hrádek nad Nisou a nelze jej v žádném
případě považovat za názor Evropské unie.
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Rozvoj ekologické výchovy
v mateřských školách

Ve dnech 18. 3.–20. 3. 2005 se uskutečnil mezinárodní seminář v penzionu Kristýna
v Hrádku nad Nisou, jehož náplní bylo „Hledání společné strategie pro vývoj programů
ekologické výchovy v mateřských školách v České republice a v Německu“.

Třiceti účastníkům byl představen ředitelkou MŠ Oldřichovská, Hrádek nad Nisou,
Helenou Jiránkovou a dipl. biologem B. Schlagem česko-německý projekt ekologic-
kých mateřských škol, jejich budoucí partnerství, spolupráce.

Byly předvedeny příklady praktických prací, přírodní dílny „Žít a nechat žít“. Dále
pak program podporování ekologických mateřských škol v Drážďanech, program 
rozvoje ekologické výchovy v MŠ u nás a postup při rekonstrukci MŠ z ekologických
materiálů v Drážďanech. 

Seznámili jsme se s různým venkovním ekologickým vybavením MŠ a škol v ob-
lasti Drážďan a se zkušenostmi z projektu „Odcizení od přírody“.

K jednotlivým příspěvkům se bohatě diskutovalo,vyměňovali jsme si zkušenosti, se-
známili jsme se s problémy a slabinami v jednotlivých zařízeních. Z české strany chybí
v mnohém podpora úřadů, ministerstva, ale hlavně nám všem chybí finanční podpora.

Chuť k práci, k objevování něčeho nového by mezi učitelkami mateřských škol 
v oblasti ekologie byla, ovšem pouze to nestačí. Přesto vítáme taková setkání, kde
odhalíme nové poznatky o možnostech spolupráce a partnerství ekologických MŠ. 
O těchto možnostech budeme hovořit na dalším semináři, který se uskuteční v květnu
2005 opět v Hrádku nad Nisou. Tam by se měly již dohodnout další podrobnosti a po-
stup při spolupráci ekologických MŠ obou zemí i možnosti získání certifikátu pod 
zastřešením celoevropské sítě ekologických mateřských škol.

Těší nás, že všichni účastníci odjížděli ze semináře s mnoha novými zkušenostmi
a dobrými pocity. Téměř všichni by se chtěli zúčastnit setkání v květnu, protože se
dozvěděli mnoho nových zajímavých věcí a moc se jim v Hrádku nad Nisou líbilo. 

Helena Jiránková

Z městské knihovny
Městská knihovna se i letos zapojila do celostátní akce Noc s Andersenem, která se
konala od 1. 4. do 2. 4. 2005 u příležitosti 200. výročí narození dánského spisova-
tele Hanse Christiana Andersena (2. 4. 1805), který je považován za největšího pohád-
káře všech dob.

Pohádkovou noc v knihovně strávilo 11 dětí spolu se 2 knihovnicemi. V knihovně
jsme se sešli v 18 hodin, děti se mezi sebou seznámily, pověděli jsme si, proč se akce
koná a co nás všechno čeká.

Na uvítanou dětem zahrál Dětský divadelní soubor Dividýlko pod vedením p. Pila-
řové zdařilou pohádku O bílé kočičce. Líbilo se nám i to, jak v našich podmínkách zapo-
jily fantazii a improvizovaly.

Během celého večera si děti prověřily své znalosti pohádek různými pohádkovými
kvízy, testy, hádaly pohádkové postavy a též nám předvedly, jakými jsou více či méně
zdatnými čtenáři. Vyráběli jsme záložky do knih, malovali pohledy, vytvářeli pohád-
kový strom a pořádali průběžné soutěže zručnosti, za které děti dostaly sladké 
odměny. Později se vystřídaly i u počítačů při různých zábavných hrách i chatování 
s dětmi z jiných knihoven. Některé děti usínaly při čtení pohádek, ostatní byly čilé 
a usínaly až kolem třetí hodiny ranní. Ráno jsme dětem, které vstávaly kolem sedmé
hodiny, nachystali snídani.

Nakonec jsme všem dětem předali drobné dárky od MěÚ v Hrádku nad Nisou za
jejich snažení a samolepku s logem noci. Nakladatelství Egmont věnovalo všem „spa-
cím“ knihovnám hrací karty.

Pro dětské čtenáře od 10 let jsme připravili vědomostní soutěž zaměřenou k dílu
H. Ch. Andersena, jako pozornost dostal každý ze zúčastněných malou cenu.

Tuto celostátní akci k svátku dětské knihy pořádá Klub dětských knihoven SKIP 
a Sdružení BMI na podporu soustavné četby, hlasitého předčítání i internetové komu-
nikace nocujících mladých čtenářů. Je vlastně zakončením března – měsíce Internetu,
ke kterému jsme i my připravili výstavku internetové literatury a anketu pro čtenáře.

Vodhánělová, Šrajerová, pracovnice knihovny

Den starosty
1177..  55..  22000055  oodd  1177  hhooddiinn  vv  KKlluubbuu  sseenniioorrůů

TTéémmaa:: DPS (nová výstavba) 
Dne starosty se zúčastní ředitelka Pečovatelské služby p. Škublová a zástupce

firmy Storing, která má novou DPS stavět, p. Příhoda. 

Bambiriáda 2005
Liberecká Bambiriáda 2005 je již pátým ročníkem celorepublikové akce. Letos se
koná ve dnech 27. a 28. května. V pátek od 10 do 20 hodin a v sobotu od 9 do 17 hodin
je připraven zajímavý program pro děti a rodiče. V těchto dnech nepřetržitě probíhají
akce na různých místech zahrady v Lidových sadech a v přilehlém parku. Nelze 
vypsat všechny organizace a sdružení, které se tu prezentují, každoročně je jich okolo
stovky a účinkujících je mnohem více. Zde, na Bambiriádě, je možno vidět, jak se pra-
cuje s dětmi v jejich volném čase, jak se dokážou aktivně bavit, jak využívají volného
času k prospěchu svému i společnosti. To vše mohou návštěvníci vidět na výstavních
panelech, ale především vidí ukázky činností různých kroužků, domů dětí a mládeže,
škol i center volného času mládeže. Bambiriáda je určena dětem a rodičům jako
ukázka a návod na možnosti, jak trávit volný čas, je to přehlídka, která může pomoci
rodičům, může jim být inspirací. Mohou zde navázat kontakty a seznámit se s lidmi,
kteří se ve svém volném čase dětem a mládeži věnují. Rodiče mají jistě zájem o to,
kam mohou své děti posílat za zábavou a poučením a co vše se jim mimo školu 
nabízí. 

Dětský divadelní soubor Dividýlko se na Bambiriádě podílí pravidelně, letos se 
hraje Báječná teta Klotylda. Naše vystoupení jsou zde vítána, jsou oživením akce 
a ukazují tvořivou práci dětí. 

Připravit tak rozsáhlou akci není záležitost jednoduchá. Ta letošní se začala při-
pravovat již v listopadu minulého roku. Hlavním pořadatelem je Česká rada dětí a mlá-
deže, ta oslovuje místní politiky, kteří akci morálně podporují.

O programu, organizátorech i průběhu Bambiriády se můžeme dozvědět více z pla-
kátů a hlavně přímo na akci. Vycházejí i Bambiriádní noviny.

Kde že se koná Bambiriáda 2005? Je to areál Lidových sadů v Liberci, to znamená
zahrada, sál, přísálí a terasa. Experimentální studio, věž, DDM Větrník a přilehlý měst-
ský park. Vstup na všechny akce je volný. Kde jsou v Liberci Lidové sady, ví jistě každý.
Je to oblíbené východisko výletů do Jizerských hor a jsou zde pořádány velké kulturní
akce již od roku 1901, kdy bylo toto místo slavnostně otevřeno.

Mgr. Anna Pilařová, vedoucí Dividýlka

II. světová válka v Euroregionu Nisa
––  6600  lleett  oodd  sskkoonnččeenníí  vváállkkyy  ––

výstava dobových fotografií

66..  55..  22000055  ––  1177  hhooddiinn  ––  CChhrráámm  PPookkoojjee
vernisáž výstavy s krátkým kulturním programem

88..  55..  22000055––1122..  66..  22000055  ––  RRaaddnniiccee
pokračování výstavy v prostorách I. patra radnice

Tento projekt se koná za finanční pomoci Evropské unie. 
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Městští strážníci ve spolupráci s DDM Drak uspořádali pro hrádecké děti jízdu zručnosti
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 
Výstava 2. světová válka 

v Euroregionu Nisa
10. 5.–12. 6.

Městský úřad, 1. patro�

O pohár Kristýny
13. 5.–15. 5.

kynologická soutěž
Kristýna�

Jachetní závody – 
Velká cena Artexu

14. 5.
Kristýna�

TCEN Hrádek n. N. B–
–TK Bř. Jablonec n. N.

14. 5. v 9 hodin
Sportoviště TJ Orel – tenis�

TCEN Hrádek n. N. C–
–Sl. TU Liberec
14. 5. v 9 hodin

Sportoviště TJ Orel – tenis�

TCEN Hrádek n. N.–
–TC Dvůr Králové
14. 5. v 10 hodin

Sportoviště TJ Orel – tenis�

Slovan Hrádek B–Gasservis
15. 5. v 17 hodin

Stadion Donín – kopaná�

TCEN Hrádek n. N. A–
–TK Most (dorost)

15. 5. v 9 hodin
Sportoviště TJ Orel – tenis�

TCEN Hrádek n. N. C–
–ČLTKB Jablonec n. N. B 

(dorost)
15. 5. v 9 hodin

Sportoviště TJ Orel – tenis�

Horoden – klub horolezců
20. 5.–22. 5.

Chata Horní Sedlo�

Slovan Hrádek A–Mimoň B
21. 5. v 17 hodin

Stadion Donín – kopaná�

Fichtelcup – motokros
22. 5. ve 13.30 hodin

�

TCEN Hrádek n. N. B–
–TKBř Jablonec n. N. 

(dorost)
22. 5. v 9 hodin

Sportoviště TJ Orel – tenis
�

Zahradní slavnost pro seniory
27.5. v 15.30 hodin

DPS, Nádražní ul.
�

Den dětí na Kristýně
28. 5. ve 13 hodin

Kristýna
�

Slovan Hrádek B – Chrastava
29. 5. v 17 hodin

Stadion Donín – kopaná
�

Severočeský oblastní přebor 
jednotlivců v tenise 
(ml. žactvo, dorost)

28.–30. 5.
Sportoviště TJ Orel – tenis

�

Rallye Lužické hory 2005
3. 6.

automobilová soutěž
�

O pohár starosty města – 
šipkařská soutěž

4. 6.
Hostinec Bažiny

�

Den dětí na Dolním Sedle
4. 6.

Dolní Sedlo
�

Slovan Hrádek A–
–Stráž pod Ralskem

4. 6. v 17 hodin
Stadion Donín – kopaná

�

TCEN Hrádek n. N. C–Sn. Liberec B
4. 6. v 9 hodin

Sportoviště TJ Orel – tenis
�

Orel Tenis&Minigolf Open Tour
II/2005
4.–5. 6.

otevřený tenisový a minigolfový turnaj 
neregistrovaných

Sportoviště TJ Orel – tenis
�

TCEN Hrádek n. N. C–TK Sn Jiřetín p. J.
5. 6. v 9 hodin

Sportoviště TJ Orel – tenis
�

Výstava psů Hrádecký voříšek
5. 6. ve 13 hodin

Cvičiště
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pátek 3. 6. 2005
kino Turpišova ul.

08.30 – pohádka pro MŠ a 1. st. ZŠ
„Jak létu zpívaly noty“

10.15 – pohádka pro MŠ a 1. st. ZŠ
„Jak létu zpívaly noty“

17.30 – div. soubor VOJAN
„Jak se kradou princezny“

areál TJ Spartak (u tělocvičny)
16.00 – sportovní odpoledne pro děti

MŠ – soutěže pro nejmenší
stolní tenis – soutěže pro každého

kostel sv. Vavřince
18.00 – pěv. soubor A MY TAKY

pódium náměstí
20.00 – kapela 

RAMMSTEIN MEMBER`S CLUB

sobota 4. 6. 2005
pódium náměstí

10.00 – Staropražská kapela
11.45 – Česká paní

poprocková kapela
13.15 – 1. losování vstupenek
13.30 – NON STOP

country kapela
15.15 – WOKO

60.–90. léta 20. st.
16.15 – soutěže pro diváky
17.00 – KUČEROVCI

Mexiko, Latin. Amerika, Havaj,
Tichomoří

18.30 – 2. losování vstupenek
18.45 – Poutníci

country kapela
20.30 – Lessyho Woheň

bigbeatová kapela Liberec

22.15 – George&Beatovens
rock&rollová kapela Praha

24.00 – ohňostroj

náměstí – ukázky
11.00 – ukázka požárnického sportu
11.30–12.00 – Chodníkovej špektákl

(div. Kvelb)
13.00 – ukázka mladých hasičů 

dle mezinár. soutěže CTIF
13.30 – průjezd historických vozidel 

městem
15.00 – průjezd hist. has. techniky městem
15.30–16.00 – Chodníkovej špektákl
17.00 – ukázka práce Červeného kříže 

s hasičským sborem
17.30–18.00 – Chodníkovej špektákl

vchod k městské knihovně
13.30 – módní přehlídka

Klára Patrmanová Liberec 
16.00 – historický šerm MYTŘI

kino
10.00 – pohádka Císař chce nové šaty
12.00 – pohádka Kocour v botách
14.00 – pohádka Tulácké pohádky
17.00 – div. předst. pro dospělé 

komedie Paroháč

hasičský dům
13.00–19.00 – posezení s tancem 

a občerstvením

školní jídelna (nová)
11.00–17.00 – Den otevřených dveří

přijďte ochutnat, co pro Vás 
šéfkuchař s kolektivem připravil 

u Hasičského muzea
10.00 – výstava historické 

hasičské techniky
14.00 – výstava historických vozidel

sport
09.00–13.00 – kuželky

„Den otevřených dveří“
09.00–16.00 – Propagační výstava 

drobného zvířectva
(chovatelský areál Pobřežní ul.)

10.00 – „Kolová po celý den
aneb zajděte se podívat, 
jak se to hraje“
dopoledne Český pohár žáků
odpoledne Mezinárodní
turnaj-muži-SRN

09.00–17.00 – střelecké soutěže
10.00–15.00 – fotbalová utkání dosp.

Ostatní
10.00–19.00 – otevřeno: 

Hasičské muzeum,
Městské muzeum, Führichův dům

neděle 5. 6. 2005
pódium náměstí

09.30 – cikánská muzika BALANC 
10.30 – Paroháči

country kapela
12.00 – 3. losování o vstupenky
12.15 – cimbálová kapela 

RKC Liberec
14.00 – České buchty

dámská dechovka

kino
10.00 – pohádka Jak šel Honza do světa
11.30–13.00 – chrastavské 

dětské soubory 
(Jiřičky, aerobic, Lačo jilo)

16.30 – div. předst. divadla Karlín
Na tý louce zelený

sport
09.00 – Orientační klub – pěšky i na kole
10.00–15.00 – střelecké soutěže
09.00–12.00 – turnaj pro každého 

v nohejbale
10.00–12.00 – fotbal. utkání žáci, dorost

Ostatní akce: 
staročeská tržnice s občerstvením, výstava 
v Měst. muzeu – 10 let Chrastavských 
slavností

Chrastavské slavnosti 2005
3.–5. června 2005

p r o g r a m
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polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí

Občanům, kteří v měsíci dubnu oslavili
významné životní jubileum, 

srdečně blahopřejeme.

70 let Jaroslav Bien,
Otto Scheufler

81 let Stanislav Lebduška,
Jana Grimová

82 let Lidmila Krátká, Marie Syrová,
Marie Prošková, Juraj Stričko,
Marie Pospíšilová,
Jiřina Votrubcová,
Olga Marhanová

83 let Josef Stránský
84 let Angela Šipková

Josef Bareš, Elfrieda Kopecká
85 let Berta Halamanková,

Erna Podhrázská
87 let Marie Píšová
90 let Bedřiška Ježková
91 let Marie Ženatá
93 let Josefa Tůmová

Marie Zimová
SPOZ

V sobotu 16. dubna byli v obřadní síni radnice uvítáni noví hrádečtí občánci Aleš Böhm,
Sofie Tůmová, Natálie Badiová, Jakub Jirkal, Matěj Kovács, Markéta Lupačová, Veronika
Půtová, Martin Suchý, Štěpán Zadražil, Tereza Šátková, Daniel Mátl, Sabina Dadučová,

Sandra Hozáková, Jakub Bartoš, Jiří Havel, Patrik Strnádek, Jan Kutifel, Tereza Möllerová,
Tomáš Michálek, Denis Růžička, Anna Mišaniková.

Výstava psů „Hrádecký
voříšek“ podruhé

5. června 2005 od 14.00 hod. proběhne druhý ročník výstavy psů „Hrádecký voří-
šek“. Výstavu pořádá Základní kynologická organizace Hrádek n. N. v areálu svého
cvičiště (za městskou teplárnou; cesta bude značena) za přispění města Hrádku n. N.

Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích: voříšek, čistokrevný pes s PP, nejmeno-
vané plemeno, dítě a pes. Hlavní cena letos stojí opravdu za trochu námahy – je jí 
fotoaparát! I kdyby se Vám zrovna nepoštěstilo vyhrát v některé z kategorií, nezou-
fejte, odměněn bude každý účastník. Takže neváhejte, načešte své čtyřnohé miláčky
a 5. června přijďte!

Přihlášky na výstavu naleznete na internetové adrese: www.kynologickyklubhra-
dek.pescz.cz nebo v den výstavy na kynologickém cvičišti od 13.00 hod. 

Podmínkou účasti je platné očkování proti vzteklině a startovné 20 Kč. Kontrola
očkování, odevzdání přihlášek a vybírání startovného proběhne před výstavou od
13.00 do 14.00 hod.

Těšíme se na Vás! 
Za ZKO Hrádek n. N. V. Poupová

OObbččaannsskkéé  ssddrruužžeenníí  ppřřáátteell  LLuužžiicckkýýcchh  hhoorr  aa  SSpprráávvaa  cchhrráánněěnnéé  kkrraajjiinnnnéé  oobbllaassttii  
LLuužžiicckkéé  hhoorryy  vvyyhhllaaššuujjíí  mmeezziinnáárrooddnníí  ffoottooggrraaffiicckkoouu  ssoouuttěěžž  nnaa  ttéémmaa

Nejhezčí louka Lužických 
a Žitavských hor

PPooddmmíínnkkyy  úúččaassttii::  účastnit se může kdokoliv

TTeemmaattiicckkéé  zzaamměěřřeenníí:: louky Lužických a Žitavských hor 

TTeecchhnniikkaa:: černobílá nebo barevná fotografie rozměru A4 

PPrrááccee  mmoohhoouu  bbýýtt  zzaasslláánnyy  ppooššttoouu  nneebboo  ddoorruuččeennyy  oossoobbnněě  nnaa  aaddrreessuu::
SCHKO Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí

(po telefonické dohodě i jinak: tel. 448877  776622  335566)

UUzzáávvěěrrkkaa:: 20. 6. 2005

VVyyhhllááššeenníí  vvýýsslleeddkkůů  ssoouuttěěžžee:: 25. 6. 2005 na Slavnosti lužickohorských luk 
v Horní Světlé u přírodní památky Brazilka.

Na slavnosti bude návštěvníky vybráno 5 nejlepších prací. Jejich autoři budou 
odměněni a fotografie budou se souhlasem autorů prezentovány 

na internetových stránkách.

V rámci této přeshraniční soutěže má být upozorněno na fakt, že pestré 
horské louky s mnoha druhy rostlin a živočichů jsou důležitou součástí 
horské a podhorské krajiny. Horské louky patří k cenným, ale zároveň

ohroženým částem přírody v Lužických a Žitavských horách. 
Tyto druhově pestré louky jsou zpravidla extenzivně obhospodařovány 

a vyznačují se vysokým zastoupením kvetoucích rostlin a bylin.

Pořadatel si vyhrazuje právo nevystavit práce z důvodu velmi špatné technické
kvality fotografie, nebo pro nesplnění tematického zadání.

Aktuální informace o této a dalších akcích pro veřejnost pořádaných 
Správou CHKO Lužické hory a Občanským sdružením přátel Lužických hor 

najdete na internetové adrese: wwwwww..lluuzziicckkee--hhoorryy..cczz..
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Stihnout za jeden večer zaznamenat pálení čarodějnic ve všech okrajových částech
města vyžaduje umět létat nebo mít alespoň dopravní prostředek k tomu určený. 
Ten sice nevlastním a k létání se žádná z čarodějnic neměla, přesto jsem se alespoň 
pokusil... 

Jako první zapálili svou vatru na Uhelné. Zatímco oheň rychle stoupal hranicí až 
k čarodějnici, hlasovala na místě ustanovená komise o Miss čarodějnici. Patrně ve
stejné době začal stoupat k nebi kouř také v Oldřichově na Hranicích, protože než
jsem se tam stihl přemístit, tak už rozpálené klády v hranici červeně barvily prostranství
před bývalou školou.

Asi největší smolaři byli Václavičtí. Pečlivě připravenou hranici jim někdo zančně
zlomslný v noci před čarodějnicemi zapálil. Naštěstí stihli hasiči připravit důstojnou
náhradu, a tak se i tady mohly malé čarodějnice po průvodu obcí sejít u svého ohně.

Sedelští si se zapálením hranice počkali, až sluníčko zapadne. Za téměř úplné tmy
vzplál oheň u Nisy na Dolní Suché. Protože místní vyčistili louku od náletových dřevin,
mohli se pochlubit největší hranicí široko daleko. Vzhledem k tomu, že teplo z jejich
ohně sálalo ještě ze vzdálenosti několika desítek metrů, mrazilo mě v zádech při pomy-
šlení, že by na takovém ohni skončila také nějaká čarodějnice.

Líčit, co se v jednotlivých částech města dělo poté, co oheň poněkud zmenšil svou
intenzitu, je asi zbytečné, protože scénář bývá velmi podobný. Každopádně se ale zvyk
pálení ohňů v průběhu filipojakubské noci stal příležitostí pro společné posezení přá-
tel i sousedů a to je na něm podle mě nejhezčí.

Čarodějnice v jednom kole



Roční resp. sezónní
příspěvky členů ORLA

oodd  11..  55..  22000055  ddoo  3300..  44..  22000066
Základní členský příspěvek člena ORLA, jednoty Hrádek n. N. 116600  KKčč

Příspěvek členů ORLA k volnému přístupu a využívání 
klubovny včetně IT zařízení. 660000  KKčč

Příspěvek pro členy ORLA permanentně užívající dvorec 
beachvolejbalu. 660000  KKčč

Příspěvek pro členy ORLA permanentně užívající minigolf. 660000  KKčč

Příspěvek pro členy ORLA permanentně umožňující využívat 
tenisové dvorce v letním období (15. 4.–15. 9.). 22  000000  KKčč

Příspěvek členů ORLA permanentně celoročně užívajících 
šatnové skříňky. 330000  KKčč

Příspěvek členů ORLA permanentně užívajících areálu 
v letním období. 33  550000  KKčč

Permanentním používáním zařízení se rozumí využívání zařízení plátcem nepře-
nosného příspěvku kdykoliv na základě týdenní objednávky dle provozního řádu are-
álu s výjimkou plánovaných akcí ORLA a smluvních organizací TCEN a ZŠ (tréninky,
turnaje, soutěže a jiné akce, buď probíhající kontinuálně (tréninky, kroužky, schůze,
úřední hodiny), nebo jsou dlouhodobě plánované (mistrovská utkání, turnaje, setkání,
školení) .

Vlastník permanentky může využívat zařízení bez dalších poplatků s vlastníkem
permanentky k využívání stejného zařízení. Při sdílení zařízení platí osoby, které nejsou
vlastníky této permanentky, zaplatí tyto osoby příspěvek v hodnotě odpovídající 
podílu částky, která se platí za 1 hodinu využívání příslušného zařízení. Toto opatření
platí pro tenisové dvorce a beachvolejbalu hromadně využívaných zařízení (ledová
plocha) platí permanentka výhradně pro vlastníka.

VVýýššee  ppooppllaattkkůů  zzaa  uužžíívváánníí  ssppoorrttoovvnníícchh  sslluužžeebb  aarreeáálluu  OORREELL,,  jjeeddnnoottaa  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu
pprroo  vveeřřeejjnnoosstt  oodd  nneeččlleennůů  OORRLLAA  ppllaattnnýýcchh  oodd  1155..  44..  22000055  ddoo  1155..  44..  22000066..

Poplatek za užívání tenisového dvorce pro dvouhru za 1 hodinu 
(včetně krytého dvorce – umělá tráva – bez osvětlení). 8800  KKčč

Poplatek za užívání tenisového dvorce pro čtyřhru za 1 hodinu
(včetně krytého dvorce umělá tráva – bez osvětlení). 110000  KKčč

Poplatek za užívání tenisového dvorce pro dvouhru za 1 hodinu 
(včetně krytého dvorce – umělá tráva – s osvětlením). 110000  KKčč

Poplatek za užívání tenisového dvorce pro čtyřhru za 1 hodinu 
(včetně krytého dvorce – umělá tráva – s osvětlením). 114400  KKčč

Poplatek za užívání minigolfu pro 1 osobu za 1 hodinu. 3300  KKčč

Poplatek za pronájem klubovny vč. IT za 1 hodinu. 330000  KKčč

Poplatek za jednodenní použití šatnové skříňky a sprchy. 2200  KKčč

Poplatek za ubytování v turistické ubytovně 660000  KKčč//ppookkoojj

Poplatek za ubytování v turistické ubytovně 220000  KKčč//llůůžžkkoo

Pro právnické i fyzické osoby (nečleny ORLA) je možno sjednat i jiné smluvní 
podmínky k dlouhodobému využívání celého areálu nebo jeho části. Možné smluvní
množstevní slevy. 

Příspěvky a poplatky schválila Rada ORLA dne 13. 4. 2005.

Za OREL, jednota Hrádek nad Nisou: ThMgr. Hedvika Zimmermannová v. r. 

Dům dětí a mládeže DRAK a TJ Slovan Hrádek n. N.

pořádají

Májový turnaj hrádeckých škol
ve stolním tenise
Datum: sobota 14. května 2005

Místo: sokolovna – malá tělocvična
Ředitelství: ředitel pan Arnošt Schierl
Technické zabezpečení: členové oddílu

Přihlášky: do 10. 5. 2005 do DDM DRAK nebo se lze přihlásit i v den 
konání turnaje

Soutěžní disciplíny: A dvouhra chlapců 8.–9. třída
B dvouhra chlapců 6.–7. třída
C dvouhra chlapců 5. třída a mladší
D dvouhra dívek 9. třída a mladší

(kategorie dívek budou vytvořeny podle počtu přihlášených)

Předpis: hraje se podle pravidel stolního tenisu, soutěžního řádu stolního
tenisu a jeho platných doplňků a ustanovení tohoto předpisu.
Systém: kombinace systému skupinového a vylučovacího – přesný rozpis
podle počtu přihlášených.
Časový harmonogram: 8.15–8.45 hodin – prezentace

8.45–9.00 hodin – losování
9.00 hodin – zahájení turnaje

Ceny: 1.–3. místo v kategorii diplom a věcná cena

Vstup do sportovní haly jen ve sportovní obuvi.
Není povolená měkká černá podrážka.

Pořadatel neručí za případné ztráty!

Na všechny se těší pořadatelé.

V Doníně a v Loučné
byly opraveny tělocvičny
Na začátku dubna proběhla kolaudace nově opravených tělocvičen v budovách školy
v Doníně a v Loučné. Především byly opraveny podlahy, celé tělocvičny byly vymalo-
vány a sokly obloženy dřevěnými deskami. Z vybavení byly pořízeny nové žebřiny 
a basketbalové koše. V Loučné se navíc ještě vyměňovala okna krytá sítěmi a dveře
mezi nářaďovnou a tělocvičnou.

S jarním počasím byly také obnoveny práce na venkovních hřištích u obou škol.
Rekonstrukce všech sportovišť probíhá ze státní dotace poskytnuté městu v loňském
roce. Vít Štrupl
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O tři samice kozy šrouborohé ze švédské ZOO Nordens Ark se rozrostl chov tohoto
mezinárodně chráněného druhu v Liberecké ZOO.

Domovem vzácného přežvýkavce jsou hory vnitřní Asie, hlavně Afganistán, kde
žije v malých stádech. Ve volné přírodě se živí se trávou, větvemi a listím stromů a křo-
vin, v zajetí se dobře přizpůsobuje. Rohy tohoto sudokopytníka jsou spirálně stočeny
nahoru o půl až tři závity, způsob stáčení se liší podle jednotlivých zeměpisných ras.
Jak poznamenal Kesťa Dřevák, kozy – jmenovitě Laia, Lora a Djiwani, – jsou rohaté
až běda, mlsné, mazané a tvrdohlavé, ale právě pro tyto vlastnosti patří v zahradě 
k jeho favoritům. Dožívají se asi 15 let a dospělí samci mohou dosáhnout váhy až 
100 kg, výšky v kohoutku až 90 cm. Po přibližně 150denní březosti rodí koza šroubo-
rohá jedno až dvě mláďata. Podle sdělení ředitele ZOO Davida Nejedla, který nové pří-
růstky ze Švédska přivezl, je doplňování zvířat důležité kvůli osvěžení krve v chovu.
Koza šrouborohá se v Liberci chová od roku 1976, kdy zahrada získala ze ZOO Tallin
samici Pjandž a samce Roguna. První mládě tohoto ohroženého druhu světové fauny,
zapsaného do Evropských plemenných knih /ESB/, se podařilo odchovat v roce 1980.
Do dnešní doby je evidováno více jak 110 v Liberci narozených mláďat, z nichž ně-
které doplnily skupiny koz šrouborohých v tuzemských i zahraničních ZOO, například
v Tallinu, Moskvě, Praze, Bratislavě a Berlíně. V posledních letech se v Liberci odchov
mláďat nedařil, neboť do půl roku po narození hynula na různé nemoci, mimo jiné 
i z důvodu oslabení organismu příbuzenskou plemenitbou.

Protože mezi přivezenými zvířaty není zatím ani jeden samec, budou muset samice
Alda a mladší Anelka na ženichy ještě počkat. O samce koz šrouborohých, jak dodal
zoolog Luboš Melichar, je nouze a jedná se s koordinátorem chovu. O překvapení na
závěr se postaralo vyšetření dovezených zvířat. Laia, Lora i Djiwany jsou březí a dou-
fejme, že se dočkáme zdravých a silných kůzlátek.

Zuzana Šafaříková
propagace ZOO

Vzácné kozy šrouborohé 
obohatí chov v Liberecké ZOO

Období plození, klubání a rašení dorazilo i do liberecké ZOO. Muntžakům pučí parůžky,
Vaškovi Dřevákovi pupínky, stromy a keře mají také nastartováno a do vší té jarní 
exploze přibyl do zebřího stáda plemenný hřebec Bento.

Zatím si desetiměsíční zebří kluk, dar ZOO v Rotterdamu, bude muset ještě zhruba
dva roky počkat, než z něj vyroste majestátný jediný samec ve stádě, a stane se tak
důstojným pokračovatelem rodu.

Zebra je krásný býložravý savec s výborným sluchem
a jako bystré zvíře se dokáže úspěšně bránit lovícím šel-
mám, přičemž v běhu vyvine rychlost až šedesát kilometrů
za hodinu. Patří do řádu lichokopytníků, čeleď koňovití 
a dožívá se přibližně dvaceti let. Mezi nejpočetnější druh
zeber patří zebra stepní, která hojně obývá velké území na
východě Afriky. Zebra Grévyho je největším druhem ze
všech zeber. Žije v Keni, Etiopii, Somálsku a na jihu Súdánu.
V kohoutku měří okolo 150 cm, váží až 400 kg a její pru-
hovaná hříva je mimořádně dlouhá. Dobře snáší velké
horko a žízeň a je tedy asi nejlépe vybavena pro život v polo-
pouštních a nehostinných oblastech.

Liberecká ZOO chová včetně Benta sedmičlenné stádo
Zebry Chapmanovy, jejímž domovem je východní část jižní
Afriky, kde spásá stepní porosty. Tento druh má mezi vý-
raznými tmavými pruhy ještě šedavé mezipásy a podle 
informace Kesti Dřeváka neexistují dvě stejně pruhované
zebry.

V zajetí dostávají zebry trávu, seno, krouhanou červe-
nou řepu, krouhanou mrkev, oves a granulovanou směs 
a chovají se ve venkovních výbězích ve skupinách s jedním
hřebcem a několika klisnami. 

První tři zebry přišly do Liberecké ZOO v roce 1970 ze
Dvora Králové, z africké expedice Ing. J. Vágnera.

Do budoucna uvažujeme o chovu dalšího druhu – zebry
stepní.

Zuzana Šafaříková
propagace ZOO Liberec

Zebří jaro v ZOO
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ZŠ v Doníně získala grant na projekt ze Společného fondu malých projektů při Euro-
regionu Nisa s názvem „Poznej zvyky svého souseda“, který se týká spolupráce dětí,
učitelek a vychovatelek z naší školy s polskou školou v Porajówě. Tentokrát se budou
setkávat žáci druhých tříd. Cílem je vzájemné poznání a porozumění tradičním zvyklo-
stem dětí z druhé strany hranice. 

Všechny aktivity jsou spojeny s určitým ročním obdobím. Z pěti tematicky zamě-
řených akcí se již první uskutečnila 14. března ve školní družině Donín na téma Veli-
konoce. České a polské děti si po vzájemném seznámení povídaly s učitelkami 
a vychovatelkami o velikonočních zvycích v obou státech. České děti se dokonce pře-
dem naučily polskou koledu, polské na oplátku tu naši. Společně se pustily do malo-
vání kraslic, zdobení perníčků a pletení pomlázek. Po práci si všichni účastníci zaslou-
žili odměnu – velký velikonoční balíček s dobrotami. 

4. dubna se nám vydařila Kuličkiáda s vítáním jara – vynášením Moreny. Slunečné
počasí přispělo k dobré náladě a všechny děti moc bavil turnaj družstev s mnoha 
úkoly, jak dostat co nejvíce kuliček do důlků. Na závěr společně vyzdobily Morenu 
a hodily ji do řeky Nisy. 

Třetí setkání – Čarodějnice – se uskutečnilo v pondělí 25. dubna. Tentokrát nám 
počasí nepřálo a některé naplánované soutěže nemohly probíhat na louce ŠD a mu-
seli jsme se přesunout do jídelny. Ale nakonec jsme vuřty na ohni přece jen při tábo-
ráku opekli, uvařili si bylinkový „čarodějný“ čaj a snědli výborné „čarodějné“ koláče.
Všechny děti obdržely „čarodějnický průkaz“ s platností na 1 rok.

Na podzim jsme naplánovali pouštění draků a pečení brambor v ohni. Poslední set-
kání bude v zimě na téma Vánoce. Tento projekt přispěje k vzájemnému poznání žáků
a pedagogů základních škol v sousedních městech Hrádek nad Nisou a Porajów a je
předpokladem pro rozvoj další přeshraniční spolupráce.

Miluše Brandová

Dětský den – Kristýna 2005
– den soutěží, her i nevšedních zážitků –

28. 5. 2005
Hlavní program pro děti – 13.00–17.00

Soutěže a atrakce pro malé i větší děti, ukázky hasičské 
a vojenské techniky, potápěči, parašutisté, indiáni, pohádkový les 

plný soutěží, ekologické hry

Kulturní program pro děti na podiu – 17.00–18.00

Od 9 do 17 hodin probíhají v areálu závody rádiem řízených modelů –
MČR OFF ROAD

Na setkání s Vámi se těší pořadatelé. Akce je pořádána za podpory města
Hrádek nad Nisou, sponzorů a dobrovolných pomocníků.

Poznej zvyky svého souseda

Firma ALIADO spol., s. r. o.,
výrobce dámského oblečení včetně nadměrných velikostí, zahájila výprodej 

skladových zásob a prodej modelů přímo ze skladu.

PPoonndděěllíí––PPáátteekk  99––1155  hhooddiinn

Je možné domluvit jiný termín. 

tel. č. 482 723 120
mob. č. 605 139 939

Adresa: Chotyně 143 (asi 100 m od školy na „Dlouhé Mezi“)
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Motokrosklub Hrádek nad Nisou pořádá dne 22. 5. 2005 za podpory města Hrádek
nad Nisou motokrosový závod juniorů ČR ve třídách 65 ccm, 85 ccm, 125 ccm a vlo-
žený závod nultého ročníku sériových motocyklů do 50 ccm – „Fichtelcup“, kterého
se může zúčastnit každý, kdo vlastní výše uvedený stroj.

Vypsány jsou 2 kategorie:
1. Rychlostní na 5 kol
2. Vytrvalostní – zvítězí ten, kdo ujede nejvíce kol za 1 hod.
Úprava strojů a stáří jezdců jsou bez omezení. Doping jezdců není povolen.
Proslýchá se, že nejrychlejší stroje vlastní Procrosteam Horní a Dolní Sedlo. Pře-

kvapení chystá též Novák, Kubica a další. Ceny od hrádeckých sponzorů jsou připra-
veny pro každého. Startovné se neplatí. 

Nepovinné tréninky jsou možné již v sobotu 21. 5. 2005 od 13.00 hod., kdy probíhá
též předváděcí akce užitkových a sportovních čtyřkolek firmy Quad centrum v Pod-
ještědí.

Povinné tréninky pak budou probíhat v neděli od 11.00–11.30 hod. kategorie Fich-
telcup, kategorie Junior Motokros od 12.30–13.00 hod.

Od 13.30 hod. startujeme hlavní závody. 
Zveme všechny příznivce motoristického sportu a předem děkujeme všem spon-

zorům za příspěvky. 
Informace a přihlášky na tel. 777 106 709, p. Jiránek

Nejlepší juniorští motokrosaři
v hrádecké rokli

Noc v Domě dětí Drak
Letos jsme byly opět pozváni do Domu dětí Drak na „Noc v Dráčku“. Tato akce se koná
společně se všemi mateřskými školami z našeho města.

Z naší MŠ bylo vybráno 10 dětí. Vzali jsme si „batůžky“ s věcmi, spací pytle a jedno
březnové odpoledne jsme se přemístili do DDM Drak. Tam už na nás čekaly dračice –
p. učitelky a děti z ostatních školek. Z kuchyně voněla výborná bramboračka, kterou
pro nás uvařily paní kuchařky z mateřské školy Liberecká. Když se děti posilnily, Vlaďka
nás seznámila s programem a akce mohla začít...

Vystřídali jsme se postupně na třech stanovištích, která byla připravena v různých
prostorách domu dětí. Jedno stanoviště byla keramika, kde si děti z hlíny vyrobily
ovečku, na druhém stanovišti se ubrouskovou technikou zdobily skleněné kachle 
a na třetím děti vystřihovaly z papíru zajíčky, kterými si mohly ozdobit květináče. 

Když všechny skupiny dětí prošly všemi stanovišti, oblékli jsme se a vyrazili ven na
zahradu. Venku byla zapálenými svíčkami vyznačená cestička, která vedla tmou 
k ohni, kde čekala „čarodějnice“. Každý musel projít až k „čarodějnici“ a splnit úkol,
za který pak dostal krásný hrníček plný sladkostí. Některé děti ukáply slzičku, protože
se bály, ale nakonec každý stezku odvahy prošel. Na závěr večera si všechny děti spo-
lečně zatancovaly a zařádily na diskotéce a po večerní hygieně všechny ulehly do 
postýlek. Ještě do pozdního večera byly slyšet hlasy dětí, jak si vyprávějí své zážitky.

Ráno po snídani jsme se rozloučili se svými kamarády z ostatních školek a poděko-
vali Vlaďce, Petře a Jarče z DDM Drak za krásnou akci, kterou pro nás připravily 
a na kterou budeme dlouho všichni vzpomínat. Poděkování posíláme též paní Činčurové.

Když jaro zaťuká
Když nám jaro zaťuká, nejdřív nás to vyleká. Naše velká zahrada hodně rukou si žádá.

Nebojte se, lidičky, všichni ze školky, maminky a tatínkové, pracovali na zahradě,
pilně jako včeličky.

Při práci je zábava, zahrádce to pomáhá. Děkujeme, rodiče.
Dětem radost připravíte, zahrádku když upravíte.
My vás za to odměníme, s dětičkami pobavíme. Zazpíváme, zasmějeme, dobrůtky

vám upečeme.
Už se na to těšíme, až se zase sejdeme.

Děti a celý kolektiv ze Zahrádky
MŠ Oldřichovská

Kristýna, a. s.
nabízí brigádu na letní sezonu v rekreačním areálu Kristýna.

Znalost německého jazyka výhodou.
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Dům dětí a mládeže DRAK
nabízí dětské letní tábory

Akce pro MŠ
KULIČKIÁDA

18. května 2005 od 10 hodin
DDM DRAK

Setkání předškolních dětí z MŠ v DDM DRAK.
Soutěž v házení kuličkami do důlku.

Akce pro ZÚ
RYBÁŘI – ZÁVOD 

NA MALÉ PŘEHRADĚ
14. května 2005 od 6 hodin

Malá přehrada Václavice
Závod na malé přehradě ve Václavicích – 

zahájení sezony. Začátek v 6 hodin.

RYBÁŘI – ZLATÁ UDICE
21. května 2005 od 7 hodin

Kristýna

MAŽORETKY, ROZTLESKÁVAČKY –
RONOV NAD DOUBRAVOU

15. května 2005
Ronov nad Doubravou

Oblastní kolo – šampionát mažoretek 
České republiky.

DIVIDÝLKO + KYTARA 
+ ROZTLESKÁVAČKY + MAŽORETKY 

+ KERAMIKA
27.- 28. května 2005

Liberec

Účast na Bambiriádě 2005 v Liberci – ukázky 
činnosti zájmových útvarů DDM DRAK.

Akce ve spolupráci
DEN DĚTÍ

28. května 2005 od 13 do16 hodin
Kristýna

Zajištění dětských stanovišť se soutěžemi, závody 
v pojídání koláčů, střelba ze vzduchovky 

a jiné atrakce pro děti.
Bližší informace na samostatných plakátech 

ke Dni dětí.

Těšíme se na vás!
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DDM Drak DDM Drak 
Hrádek nad Nisou Žitavská ul. 260

Akce na květen 2005

Vodácký tábor Vltava I. 9. 7.–16. 7. 2005
— Tábor je určen dětem a mládeži od 9 do 19 let
— Hlavní vedoucí: L. Jurková
— Počet míst: 23
— Cena: 2 400 Kč
— Je již plně obsazen

Vodácký tábor Vltava II. 13. 8.–20. 8. 2005
— Tábor je určen dětem a mládeži od 9 do 19 let
— Hlavní vedoucí: P. Došelová
— Počet míst: 23
— Cena: 2 400 Kč

Stálý tábor Sloup v Č. 13. 8.–20. 8. 2005
— Tento tábor je již plně obsazen
— Cena: 2 400 Kč

Cyklistický tábor 30. 7.–6. 8. 2005
— Sportovní tábor pro děti a mládež od 10 do 17 let. Každý musí mít vlastní

kolo v dobrém technickém stavu. Na výlety se bude vyrážet ze základen 
v DDM Drak, Hejnicích a Heřmanicích.

— Hlavní vedoucí: Eva Krúpová
— Počet míst: 20 – Ještě 10 míst volných
— Cena: 1 500 Kč

Příměstský tábor 11. 7.–17. 7. 2005
— Tábor pro mladší školní děti. Jedná se o celodenní výlety s náplní: koupání, 

botanická zahrada, ZOO, zámky a hrady apod. Děti spí doma a na výlety 
denně docházejí.

— Hlavní vedoucí: J. Ryšánková
— Počet míst: 20 – Ještě 5 míst volných
— Cena: 1 400 Kč

Na tábory, kde jsou volná místa, se můžete hlásit do DDM DRAK 
na Žitavské v Hrádku nad Nisou. 

Telefon: 482 723 617
E-mail: jurkova@skoly.net 

Zde obdržíte i bližší informace.


