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Po osmi měsících, které uplynuly od doby, kdy finanční úřad vyměřil městu Hrádek nad Nisou vratku za výstavbu
ve Starém dvoře, je nyní jasné, jakou částku město opravdu zaplatí. Město totiž vloni v říjnu požádalo o prominutí
vratky dotací a penále ve výši 16 826 880 Kč z celkové vyměřené částky 23 546 880 Kč s tím, že rozdíl, který je
dotací na 21 bytů druhé etapy, začalo splácet, protože bylo jasné, že tato částka nemůže být odpuštěna vzhledem
k tomu, že domy stále nejsou dokončeny. Naopak žádalo o prominutí penále za 2. etapu výstavby a o prominutí 
vyměřené vratky za dostavěných 27 bytů a s tím vyměřeného penále, protože nesrovnalosti zjištěné finančním úřa-
dem, za které byla vratka vyměřena, nebyly zásadním pochybením.

Žádost od loňského října putovala z Finačního úřadu v Liberci na Finanční ředitelství do Ústí nad Labem a od-
tud na Ministerstvo financí, které rozhodlo definitivně. Městu byla z částky, která byla předmětem žádosti o promi-
nutí, odpuštěna všechna penále ve výši 8 186 880 Kč a z vratky dotací 6 140 000 Kč. Znamená to zaplatit kromě
již splácené částky dalších 2 500 000 Kč a také, že z požadované částky bylo prominuto 85 procent.

Už v loňském roce město uhradilo částku přibližně 2,4 mil. Kč, aby co nejvíce snížilo základ, ze kterého se počí-
tají úroky z prodlení. Další splátky byly uhrazeny v letošním roce. V tuto chvíli městu zbývá zaplatit ještě 6,124 mil. Kč.
Protože v rozpočtu města na letošní rok bylo počítáno s částkou 4,7 mil. Kč, bude část peněz město vracet ještě 
v roce 2006.

„Projekt výstavby ve Starém dvoře, který realizovalo minulé vedení města společně s SHS, a. s., která se nepro-
jevila jako spolehlivý partner znamená, že město nakonec ze získané částky 15,36 mil. Kč vrátí 9,22 mil. Kč. Díky
tomu, že firma spadla do konkurzu a dluží svým věřitelům celkem přes 100 mil. Kč, se byty nepodařilo dostavět 
a z toho vychází větší část vratky. Zbylá část ve výši 2,5 mil. Kč byla vyměřena za zjištěné nedostatky, a proč byla
určena zrovna tato částka je věcí úředníků FÚ. Městu nyní nezbývá, než peníze vrátit. Věřím tomu, že to bude po-
učení do budoucna jak nejen peníze umět získat, ale jak je také použít v souladu s dotačními pravidly. Naprosto
jasně musím prohlásit, že kdybych měl v roce 2002 po volbách ty informace, které mám dnes, tak bych stavbu ne-
chal zastavit již tehdy a nechal bych vše vyšetřovat policii. Tehdy jsem se nechal přesvědčit, že musíme udělat vše
pro dostavbu. Předchozí vedení města nechalo celou dotaci těsně před volbami prostavět v zemních pracích a je
otázkou, zda všechny peníze takto byly opravdu utraceny. To už ale dnes nikdo neprokáže, protože existují pode-
psané předávací protokoly. Jestli někde vidím svoji chybu, tak v tom, že jsme stavbu nezastavili tehdy bezprostředně
po volbách,“ říká starosta města Martin Půta.

Jelikož dotace byly prostavěny, na jaře 2003 město začalo shánět úvěr na dostavbu. SHS ale již tehdy měla pro-
blémy se splácením úvěru Komerční bance a přes to, že jednání s ní trvala půl roku, nevedla k cíli. Podobně dopa-
dla jednání s dalšími bankami. „Tehdy byla možnost půjčit si, ale jedině v případě, že by město za celý úvěr ručilo
samo. Pokračování na straně 3
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Děti dostDěti dostaly dáraly dárekek
kke dni dětíe dni dětí

Na konci května vyrostly nové dětské atrakce v něko-
lika částech města. Tou největší je hrad s malou horo-
lezeckou stěnou v městském parku. Menší atrakce 
s houpačkami a skluzavkou přibyly na Uhelné, ve Vác-
lavicích, na Suché a Sedle a v Hrádku na Zlaté Výšině,
horním i dolním sídlišti, za Pragovkou a před chrámem
Pokoje.

Vybraná místa byla konzultována s osadními výbory
i lidmi, kteří v blízkosti hřišť bydlí. Doufejme jen, že co
nejdéle vydrží neponičená. -r-

Starý dvůr – město
vrátí 9 milionů

RRekekonstrukceonstrukce
kkolejištěolejiště

Správa železniční dopravní cesty bude od 
20. 6. 2005 provádět demontáž jedné z ko-
lejí na železničním přejezdu na Liberecké
ulici. Z tohoto důvodu bude železniční pře-
jezd od 20. 6. do 1. 7. 2005 uzavřen pro veš-
kerou dopravu. Objízdná trasa je plánována
po Oldřichovské ulici a po vnějším městském
obchvatu. Podchod pro pěší pod železniční
tratí bude během uzavírky v provozu.

MMaarrttiinn  PPůůttaa
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Informace z radnice
Ze zasedání rady města
9. schůze rady města
Rada města se na své 9. schůzi v roce 2005 konané dne 27. dubna zabývala těmito
záležitostmi:
— vzala na vědomí zprávu o složení a druzích odpadů odložených na nepovolené

skládce v areálu bývalé cihelny. Uložila OŽP navrhnout způsob řešení včetně případné
specifikace odhadovaných nákladů a následné likvidace skládky.

— vzala na vědomí náklady na zimní údržbu v r. 2005, uložila OŽPaV zahrnout tyto 
náklady do změny rozpočtu na r. 2005 a předložit na zastupitelstvo města

— na základě předloženého materiálu o počtu vývozu odpadkových košů rozhodla 
o změně systému vývozu odpadkových košů, a to na vyvážení 3krát týdně (pondělí,
středa, pátek) s tím, že v případě mimořádných akcí ve městě bude zajištěn vývoz
odpadu tak, aby byla zajištěna čistota ve městě. Městská policie bude provádět 
v rámci své běžné činnosti kontrolu košů v jednotlivých lokalitách po změně systému.

— na základě více předložených nabídek souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo, zpra-
cování projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP včetně zajištění územního 
a stavebního povolení pro stavbu Připojení průmyslové zóny Hrádek n. N. na silnici
I/35 s firmou Valbek, spol. s r. o., Liberec a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
Vzala na vědomí informaci, že byla podána žádost na financování tohoto projektu do
česko-saského programu Interreg IIIC.

— vzala na vědomí informaci ohledně odvlhčení objektu MŠ Oldřichovská systémem
Hydropol

— na základě předložených nabídek na opravu železničního podchodu – Liberecká
ulice schválila uzavření smlouvy mezi městem Hrádek nad Nisou a f. Služby Delta,
spol. s r. o., Hrádek nad Nisou a uložila FO zařadit částku do 1. změny rozpočtu města
Hrádek nad Nisou v r. 2005

— uložila OŽPaV oslovení dvou uchazečů na osvětlení v městském parku na základě
zjednodušeného výběrového řízení 

— schválila uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti mezi městem Hrádek nad Nisou 
a M. J. L. Sport club Frýdlant v ÚAMK ČR na prostory v bývalé cihelně za cenu 
1 Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok

— vzala na vědomí hospodářský výsledek u jednotlivých příspěvkových organizací zalo-
žených městem a auditorské zprávy zpracované auditorem Ing. Emilem Duškem 
u PO ZŠ Lidická a Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou 

— schválila roční účetní závěrku za rok 2004 a rozdělení hospodářského výsledku do
fondu odměn a rezervního fondu podle předloženého návrhu. Vybrala 2 příspěvkové
organizace, u kterých bude za rok 2005 proveden audit účetní závěrky: MŠ Libe-
recká a ZŠ T. G. Masaryka.

— na základě žádosti ze zápisu OV Václavice ze dne 6. 4. 2005 uložila OŽPaV zajistit
přesun autobusové zastávky od hostince U Slunce na místo bývalého spáleniště ve
směru od Chrastavy, ve směru od Hrádku n. N. bude zastávka zachována

— vzala na vědomí postup při řešení domu č. p. 71 na Horním náměstí
— uložila OŽPaV zajistit umístění sběrného místa na tetrapacky a směsné plasty také

v objektu Sběrných surovin v rámci smlouvy na provoz sběrného dvora
— na základě nabídky f. Technicom, s. r. o., Roudnice nad Labem na pořízení bezpeč-

nostní kamery na Horním náměstí uložila starostovi města předložit RM informace
o možném získání státní dotace na zřízení kamerového systému na Honím náměstí
a na centrálním parkovišti u Pavca 

— po projednání schválila poskytnutí zálohy na kupní cenu pozemků pod rozestavě-
nými bytovými domy II. etapa Starý dvůr ve výši 100 000 Kč družstvu Nové bydlení.
Poskytnutá záloha bude zúčtována po projednání majetkoprávní operace v zastupi-
telstvu města proti schválené kupní ceně.

— uložila OŽPaV zajistit veškeré podklady k provedenému prodeji městské výtopny Eko-
engasu, následně H-thermě, prodeji rozvodného systému ve městě včetně provede-
ných výběrových řízení a předložit radě města tento materiál k projednání

— uložila vedoucímu FO, aby při návrhu změny rozpočtu byla vytvořena samostatná roz-
počtová kapitola Průmyslová zóna Oldřichovská, do které budou kromě nákupu po-
zemků zahrnovány všechny ostatní přípravné a projektové činnosti nutné k vytvoření
průmyslové zóny

— uložila OŽPaV provést demolici zděné autobusové zastávky v Doníně a nahradit ji za-
stávkou dřevěnou.

10. schůze rady města
Rada města se na své 10. schůzi v roce 2005 konané dne 11. května zabývala těmito
záležitostmi:
— na základě předložených nabídek na akci „Sokolovna Hrádek nad Nisou – I. etapa

zateplení oken a podhledů“ schválila uzavření smlouvy s Petrem Faltusem za cel-
kovou cenu 1 450 433 Kč vč. DPH

— schválila realizaci vodorovného značení na křižovatce Nádražní a Žitavská, doplnění
vodorovného značení na ulici Nádražní a osazení zpomalovacích prahů na Horním

sídlišti v rámci Programu rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemcích
komunikacích

— na základě výběrového řízení vybrala do funkce vedoucí Zahradnictví, příspěvkové
organizace, Ing. Evu Kotkovou. Jmenování do funkce k 20. 6. 2005.

— schválila pořádání hudebního festivalu v Hrádku nad Nisou ve dnech 2.–3. 9. 2005.
Uložila OVV vypracovat smlouvu o zajištění kulturní akce, kauci na zajištění pořádku
a úklidu po skončení zajistit formou směnky. Uložila p. Řeháčkovi zpracovat bez-
pečnostně požární plán lokality skládka Kristýna pro pořádání rockového léta, hude-
bního festivalu a jiných kulturních akcí.

— schválila s připomínkami, které byly projednány, podnikatelský záměr TS Hrádek,
s. r. o., a uložila jednatelce TS Hrádek, s. r. o., p. Krejčíkové předložit tento podni-
katelský záměr na zastupitelstvo města 23. 5. 2005

— na základě předložené nabídky Ing. Špuláka schválila zpracování projektové doku-
mentace ve stupni dokumentace ke stavebnímu povolení včetně inženýrské činno-
sti na akci „Záchytné parkoviště – Generála Svobody“ za cenu 84 252 Kč jako sou-
část projektu Dopravní terminál v Hrádku nad Nisou

— po projednání schválila podání žádosti o bezúplatný převod nemovitostí budovy 
č. p. 271 a p. p. č. 1591/1, k. ú. Hrádek nad Nisou (budova celnice) z majetku státu 

— na základě předložených nabídek schválila uzavření smlouvy na zhotovení měst-
ského informačního systému v Hrádku nad Nisou s f. INAS Jablonec n. N. 

— vzala na vědomí informaci starosty města o jednání s místními podnikateli ohledně
parkování na Horním náměstí v rámci dne starosty. Vzala na vědomí informaci pro-
vozovatele a. s. Kristýna o tarifech ve městech podobné velikosti. Uložila starostovi
města připravit po půlročním provozu dopravního opatření vyhodnocení a navrho-
vané řešení po úpravě tarifu.

— na základě předložené nabídky schválila uzavření smlouvy s f. Regioplan, s. r. o., 
Liberec pro kompletní zajištění žádosti pro PHARE CBC pro projekt „Likvidace eko-
logické zátěže – Stará Cihelna“ v Hrádku nad Nisou za cenu 44 030 Kč vč. DPH

— na základě zjištěných skutečností ze dne 8. 5. 2005 uložila ředitelům školských
zařízení zajištění vyvěšování státní vlajky ve dnech státních svátků a významných
dnech ČR

— vzala na vědomí informaci o skládce na Dlouhé mezi a uložila OŽPaV oplocení 
a dokončení terénních úprav skládky, pořízení fotodokumentace před a po zave-
žení skládky. Úhrada z kapitoly Černé skládky.

— na základě předložených nabídek schválila uzavření smlouvy na rekonstrukci 
a výstavbu osvětlení v městském parku s firmou ELMAR za cenu 246 663,20 Kč
vč. DPH

— na základě předložených nabídek schválila objednání zpracování projektové doku-
mentace na ČOV a stavební úpravy MŠ ve Václavicích od firmy Radim Jelínek za
celkovou cenu 30 150 Kč.

Ze zasedání zastupitelstva města
4. zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města se na svém 4. zasedání v roce 2005 dne 18. dubna zabývalo 
těmito záležitostmi:
— uložilo starostovi města, aby do příštího jednání zastupitelstva města předložil 

konečný návrh dohody o vypořádání vztahů mezi městem, družstvem Nové byd-
lení a úpadcem SHS, a. s., a předložil ji zastupitelstvu ke schválení

— uložilo starostovi města předložit na příštím jednání zastupitelstva města majetko-
právní úkon odkoupení pozemkových parcel nutných pro dokončení výstavby 
II. etapy Starého dvora mezi městem Hrádek nad Nisou a družstvem Nové bydlení 
s tím, že ceny budou respektovat hodnotu pozemků při převodu z města na družstvo

— schválilo poskytnutí půjček z FRB podle seznamu uchazečů pro rok 2005, včetně
částek a titulů půjčky dle předložené tabulky

— vzalo na vědomí zprávu o dosavadní činnosti na projektu Hrádek 2015 – plán roz-
voje města. Souhlasilo se zněním SWOT analýzy pro město jako celek, vypraco-
vané na základě analýz v jednotlivých oblastech a ukládá místostarostce města ve
spolupráci s garanty jednotlivých pracovních skupin a manažerem projektu před-
ložit zastupitelstvu města návrh opatření vyplývajících z předložených materiálů.
Schválilo princip přípravy návrhu jednotlivých pracovních opatření na základě 
modelu: Hrádek nad Nisou – plnohodnotné menší město a na základě principů
udržitelného rozvoje.

— schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška
č. 4/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

— po projednání schválilo uzavření smlouvy mezi městem Hrádek nad Nisou a Ředi-
telstvím silnic a dálnic ČR o spolufinancování stavby mostu na silnici „I/35 Hrádek
nad Nisou – státní hranice“ a pověřuje starostu města k podepsání této smlouvy

— vzalo na vědomí podání žádosti o finanční podporu z operačního programu Roz-
voj lidských zdrojů (ESF) na projekty „Hrádek nad Nisou – aktivní politika zamě-
stnanosti“ a „Tvorba česko-německého školního vzdělávacího programu svazku
Š:schkola“. Vzalo na vědomí informaci o realizaci projektů ZŠ Lidická v současné
době.
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— vzalo na vědomí ústní odpovědi na interpelace zastupitelů s tím, že doplňující infor-
mace na interpelaci Mgr. Poláčka k převodu Sokolovny bude předložena písemně
na příštím jednání zastupitelstva města

— schválilo podání žádosti o dotaci na MŠMT příspěvkovou organizací Dům dětí 
a mládeže Drak a ukládá finančnímu odboru v případě přidělení dotace zahrnout
částku 69 120 Kč do 1. změny rozpočtu na rok 2005.

Král železný a zlatý oboral
město Žitavu před 750 lety
Koncem měsíce června zavítají do Žitavy dva čeští králové, Přemysl Otakar II. a Karel IV.,
aby připomenuli lidu všemu, že se stala městem před 750 léty. Baladické založení
města připomíná kámen Buchberg v západním parku, údajně v roce 1000, prvá
zmínka však je o Sitawii jako slovanském sídle až v roce 1238. Český král tehdy
usoudil, že sídlo může být významným pro posílení jeho moci a tak sem zavítal se svou
družinou, aby v roce 1255 udělil Sitawii městská práva. Podle historie pak oboral
pluhem brázdu, v níž nechal vybudovat městské hradby.

Ani Karel IV. nebyl vůči městu nevšímavý, nechal vystavět objekt na svou dobu
neobvykle rozsáhlý, aby sloužil jako skladiště soli a pro další účely. Karlův Salzhaus
je dnes knihovnou a v celém přízemí jsou obchody a restaurace. Nejhodnotnější
památkou města jsou však postní plátna světového významu, prvé vzniklo za vlády 
Jiříka z Poděbrad a druhé je o sto let mladší.

Oslavy 750 let města Žitavy potrvají po celý letošní rok, hlavní programy se však
uskuteční od 24. června do 3. července za účasti zástupců celého Euroregionu Nisa.

Na pódiu před radnicí, v divadle i na dalších scénách vystoupí umělci čeští i polští
a spolu s německými občany se návštěvníci zúčastní slavnostního průvodu.

Milan Turek

Den spolků
Již několika lety ověřený Den spolků v Žitavě se bude tento rok konat v rámci oslav
750 let města Žitavy. Organizace oslav přísluší kulturnímu referátu městského úřadu
v Žitavě. V tento den mají všechny spolky, svazy, skupiny a iniciativy z Žitavy a celého
regionu možnost prezentovat se obyvatelům Žitavy a hostům, informovat o své činno-
sti, navazovat kontakty a tyto povzbudit k angažovanosti a současně poukázat na mož-
nost spolupráce. Srdečně zveme rovněž české a polské organizace a spolky.

Den spolků se uskuteční v sobotu 25. června 2005 od 11.00 do 18.00 hodin 
v místech hlavního náměstí a přilehlého náměstí u radnice až po Horní Nové Město.

Tento den je součástí oslav Trojzemí. Paralelně bude probíhat na hlavním náměstí
Hitradio RTL-Show.

Budeme se opět těšit na účast velkého množství rozmanitých spolků. Možnost
prezentace bude formou stojanů, stánků a mimo jiné i formou pódiových programů.

NNaahhllááššeenníí  VVaaššíí  úúččaassttii  mmůůžžeettee  pprroovvéésstt  oobbrraatteemm  nnaa  aaddrreessee::
Stadtverwaltung Zittau Tel. +49 3583 752 140 (173)
Referat Kultur Fax +49 3583 752 204
Markt 1, 02763 Zittau w.steudner@zittau.de

Pozvedněte slabé!
Nadace Euronisa pořádá třetí ročník veřejné sbírky Pozvedněte slabé! Hlavním zámě-
rem projektu je ukázat na palčivé problémy některých lidí okolo nás a zorganizovat
veřejnou akci, která přispěje k jejich řešení. V minulosti tuto sbírku podpořili herci 
Jan Kanyza a František Peterka, hokejový brankář Milan Hnilička, předseda Senátu
PČR Přemysl Sobotka či hejtman Libereckého kraje Petr Skokan.

Tato veřejná sbírka je vyhlášena na podporu lidí z celé české části Euroregionu
Nisa (Liberecký kraj a Šluknovský výběžek) a probíhá převážně na ulicích, kde jsou
rozmístěny pokladničky. V případě zájmu je možné zasílat i bezhotovostní platby na
účet 705 705 705/2700. Dále je možné také zaslat dárcovskou SMS ve formátu
„DMS EURONISA“ na číslo 87777. Výše příspěvku bude 35,70 Kč.

V Hrádku nad Nisou se sbírka uskuteční ve dnech od 13.–17. června tohoto roku 
a zajistí ji Základní škola Lidická, která poskytne dobrovolníky z řad svých žáků. Letos
se bude v Hrádku vybírat na obecně prospěšnou společnost REVA a Pečovatelskou
službu, které pomohou hrádeckým zdravotně postiženým a seniorům. REVA prostředky
vynaloží na osobní asistenci osamělým a nemohoucím seniorům. Pečovatelská služba
vybrané peníze použije na nákup rehabilitačních pomůcek pro handicapované občany.

Podchod slouží
svému účelu

V pondělí 9. května byl opět otevřen podchod pod železniční tratí na Liberecké ulici.
Po loňských opravách nadzemních částí, po kterých podchod přestal být strašákem
okolí, došlo v letošním roce na opravy vlastního průchodu. Doufejme, že nové osvět-
lení a čisté stěny vydrží co nejdéle. Přeložení vodovodního potrubí a odstranění nepo-
užívaného teplovodního potrubí navíc zvětšilo šířku podchodu. 

Hlavní část nákladů neslo město, ale na opravě se spolupodílely i České dráhy. Cel-
kově bylo na rekonstrukci podchodu vynaloženo 682 tisíc Kč, z toho v loňském roce
249,5 tisíce Kč. České dráhy přispěly v roce 2003 částkou 50 tisíc Kč a letos hradily
náklady na osvětlovací tělesa (60 tisíc Kč). Město v průběhu obou let investovalo do
oprav podchodu částku 572 tisíc Kč.

Vít Štrupl

Výstavba ve Starém dvoře
Pokračování ze strany 1
Do toho se nám ale příliš nechtělo. V polovině roku 2004 spadla SHS do konkurzu 
a přesto, že se několikrát podařilo prodloužit termín pro dokončení 2. etapy, bylo již
jasné, že se domy nedostaví,“ vysvětluje starosta města. Město proto samo požádalo
o kontrolu finanční úřad. 

„Dalším problémem je, že SHS má doklady na to, že v minulosti investovala do druž-
stva Nové bydlení peníze. Ty jsou nezpochybnitelné, protože jsou odsouhlasené člen-
skou schůzí družstva Nové bydlení. Správce konkursní podstaty SHS samozřejmě chce
získat zpět co nejvíce peněz. Hodnota podílu byla správcem vyčíslena na 7,5 mil. Kč.
Náš názor je, že je nulová. Jelikož je ale potřeba stavbu dokončit, dokud existuje ně-
jaký zájemce o koupi a než se z ní stane ruina, kterou nebude možné dostavět, přistou-
pili jsme se správcem konkursní podstaty na dohodu, ke které jsem byl zastupitelstvem
města pověřen. Město zaplatí za družstvo Nové bydlení vypořádací částku 3 mil. Kč.
Zároveň obě strany stáhnou na sebe navzájem podané žaloby. V nejbližších dnech by
se měla smlouva podepsat. Sice to nevidím jako vítězně řešení, ale jako jediné rozu-
mné,“ říká o nejbližší budoucnosti Starého dvora Martin Půta.

V tuto chvíli město jedná se třemi zájemci o odkoupení rozestavěných domů ve
Starém dvoře. Pokud se vše podaří, mohlo by se o konkrétní smlouvě o koupi jednat
již na červnovém zasedání zastupitelstva města. V tuto chvíli se ještě řeší pozemkové
problémy. „Vlastnictví některých pozemků nikdy nebylo uspokojivě vyřešeno. Část plá-
novaných předzahrádek je na soukromých pozemcích, přístup do Starého dvora je
přes pozemky, které vlastní bytové družstvo SHS. Toto nikdo neřešil při přípravě pro-
jektu, ale nyní stavbu těžko někdo koupí, když k ní není vyřešen přístup,“ dodává ny-
nější starosta.

Částka 3 mil. Kč bude dluhem družstva Nové bydlení vůči městu. Počítá se s tím, že
se začne postupně splácet po přeúvěrování úvěru. Jestli se ale celá splatí, záleží také
na úrokových sazbách i dalších okolnostech. „Problém vidím ještě v tom, že při stano-
vení měsíčních splátek družstvu nikdo nemyslel na to, že družstvo má také další vý-
daje. Z peněz vybraných od lidí bydlících ve Starém dvoře se zaplatí hypoteční splátka,
ale nezbývá již na účetního, právníka a další služby.“ Od 1. června vykonává správu byto-
vého fondu město. Vít Štrupl
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Celkem bylo řešeno 229
přestupků – 73 přestupků

bylo řešeno domluvou, 121 pře-
stupků bylo řešeno v blokovém ří-

zení v celkové výši 40 600 Kč, písemně zpracováno 
a postoupeno k dalšímu projednání bylo 37 přestupků.

Byl proveden výjezd ke 22 alarmům. Jednalo se 
o objekty MěÚ, DDM Drak, ZŠ, MŠ, školní družiny, Úřadu
práce, Jednoty Orel, OÚ Chotyně. Ani v jednom případě
se nepotvrdilo násilné vniknutí do objektu.

MP vyjela k 16 případům, kdy se jednalo o odchyt 
volně pobíhajících psů, koček nebo mrtvých srn a psů. 
Do útulku v Ostašově byli odvezeni 4 psi.

Během kontrol bylo zjištěno 7 autovraků. Na upozor-
nění MP byly všechny vraky odstraněny.

Bylo zjištěno založení 10 černých skládek, u kterých
se šetřením podařilo zjistit, kdo je založil.

Byla nalezena 4 jízdní kola, která byla vrácena maji-
telům.

Bylo provedeno zmapování reklamních poutačů ve
středu města.

Byly provedeny kontroly označení budov čísly popis-
nými v lokalitách Hrádek nad Nisou a Donín. Bylo zjiš-
těno 66 závad a po kontrole odstranění těchto závad
bude kontrola dále probíhat v lokalitě Loučná a dalších
okrajových částech.

Ve 43 případech byla provedena fyzická kontrola
barů, heren a diskoték. Kontroly byly prováděny se za-
měřením na podávání alkoholu nezletilým a hraní na au-
tomatech nezletilými. 

V rámci programu prevence kriminality organizovala
MP 10 besed na ZŠ a MŠ zaměřené na prevenci krimi-
nality mládeže, dopravu, drogy, jak se chovat ke zvířa-
tům apod.

Městská policie také:
— zaměřovala se na kouření mládeže ve vytipovaných

lokalitách
— kontrolovala pohyb dětí v katastru města po zahájení

vyučování, zda nedochází k záškoláctví
— pravidelně kontrolovala zájmové objekty, zvláště 

v nočních hodinách
— při záplavových deštích kontrolovala pravidelně hla-

dinu vodních toků a zajišťovala pomoc občanům
— ve spolupráci s DDM Drak byl pořádán turnaj v malé

kopané a dopravně-bezpečnostní odpoledne
— SDH Hrádek nad Nisou, RZS Hrádek nad Nisou 

a OO PČR Hrádek nad Nisou poskytla celkem 73 asi-
stencí. Velitel MP, Pavel Weiss

Městská policie děkuje p. Novákovi, majiteli prodejny
Sport N na Horním náměstí, za bezplatnou údržbu slu-
žebních jízdních kol.

Zpráva o činnosti Městské policie
v Hrádku nad Nisou

Městská policie po určitých neúspěšných krocích k odha-
lení původců založení černých skládek v katastru města
sáhla po radikálnějším řešení k potlačení tohoto problému. 

Tímto krokem je instalace přenosné průmyslové ka-
mery na vytipovaná místa. Kamera provádí videozá-
znamy, na kterých je možnost zjistit původce černých
skládek. Již první pokus instalace kamery byl úspěšný
a díky tomuto zařízení se podařilo zachytit na videozá-
znam pět pachatelů, kteří odhazovali odpad na již vznik-
lou černou skládku, kterou se snaží město Hrádek nad
Nisou za nemalé finanční prostředky zlikvidovat.

Díky videozáznamům se podařilo identifikovat osoby
vyhazující odpad a rovněž vozidla, kterými tento odpad
byl na místo dovezen. K celé věci probíhá další šetření
a po jeho skončení bude věc postoupena příslušnému
správnímu orgánu, který rozhodne o výši uložené sankce.

Zjištěným pachatelů hrozí za porušení přestupku
proti veřejnému pořádku sankce do výše 50 000 Kč.

Výše uvedené opatření bude i nadále ze strany měst-
ské policie využíváno na dalších vytipovaných místech.

Upozornění pro rodiče
Jelikož se v poslední době na katastru města Hrádek
nad Nisou zvýšil výskyt volně odhozených injekčních
stříkaček a jehel, které ve většině případech nacházejí
děti, žádáme rodiče aby o této problematice své děti
informovali a hlavně je upozornili, aby v žádném případě
na tyto věci nesahaly a o nálezu informovali policii.

K této problematice je ze strany složek policie prová-
děno určité opatření, ale bohužel pravděpodobnost zjištění
původce odhozené stříkačky nebo jehly je velmi malá.

Pavel Weiss, Velitel MP

Experiment na odhalení původců 
černých skládek sklízí první úspěchy

Několika slovy
Město podalo žádost o dotaci z fondu Interreg na vybu-
dování terminálu u nádraží ČD. Pokud bude žádost ús-
pěšná, přesune se autobusové nádraží k budově ČD. 
Cílem je zlepšení dopravní obslužnosti, vytvoření spo-
lečného nádraží veřejné dopravy pro Svazek tří měst
Malý trojúhelník, a tím vytvoření podmínek pro další roz-
voj přeshraniční dopravy. 

Součástí projektu je také vybudování parkoviště 
s pracovním názvem Generála Svobody na místě dneš-
ního autobusového nádraží. O úspěšných projektech se
rozhodne do konce června.

Termín dokončení výstavby kanalizace okolo Lido-
vého domu (stoka C) se posouvá. Příčinou jsou hlavně
nedostatky v projektu. Při stavbě se na dvou místech 
narazilo na nezakreslené kabely Telecomu, které je po-
třeba přeložit. V ulici U Koupaliště se stavba zdržela kvůli
přeložce plynovodu. Podle informací ze stavby by nejpo-
zději do konce července měly být na stoku připojeny
nemovitosti a objekty pod Lidovým domem a dokončen
by zde měl být i definitivní povrch komunikace. Původní
termín dokončení celé stavby (konec srpna 2005) se
posune minimálně o 2–3 měsíce.

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu s firmou Eti-
can, s. r. o. Podle této smlouvy se město zavazuje firmě
prodat pozemky v městské části Donín, na kterých firma
hodlá postavit 17 domů s bytovými jednotkami, které bu-
dou mít vzhled dle schválené studie. Firma se však stane
vlastníkem pozemků, pouze pokud začne stavět ještě
letos do konce listopadu a do poloviny příštího roku po-
staví první nadzemní podlaží.

Sjednaná kupní cena je bezmála 2,4 mil. Kč. Do 
30. 6. 2006 má společnost Etican pozemky pouze v ná-
jmu za 263 750 Kč. Navíc je postavení a dokončení
domů zajištěno smluvní pokutou ve výši 2,4 mil. Kč.

Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko chystá k vydání
knihu starých pohlednic z obcí mikroregionu. Na pultech
by se měla objevit v srpnu. V příštím čísle přineseme
bližší informace.

Koupím byt v Hrádku n. N.
2+1 nebo 3+1 v osobním vlastnictví
Kontakt: 723 942 288 (po 18. hod.),

pavel.byt@volny.cz

V pátek 13. května se sešli na ministerstvu dopravy 
starostové Hrádku nad Nisou, Harrachova, Desné a Ko-
řenova, aby spolu s náměstkem ministra dopravy 
Ing. Jiřím Kubínkem a Josefem Jeníčkem z Ředitelství
silnic a dálnic jednali o zařazení stavby silnice Bílý Kos-
tel–Hrádek do rozpočtu Státního fondu dopravní infra-
struktury. Na první pohled vzdálené obce spojuje spo-
lečná snaha. Desná, Kořenov a Harrachov se snaží
omezit kamionovou dopravu, která tudy projíždí do Pol-
ska a jejich cílem je ji zcela vytěsnat. To však bude
možné až po otevření nového hraničního přechodu Hrá-
dek n. N.–Porajow. 

Na jednání bylo navrženo zajištění financování tak,
aby se úsek Bílý Kostel–Hrádek mohl začít stavět v roce
2007. Do tohoto roku by měl být dokončen také spojo-
vací úsek Hrádek nad Nisou–Porajow–Žitava. Se zahá-
jením této stavby se přitom počítá již v příštím roce. 

Zástupci samosprávy i ministerstva dopravy se také do-
hodli na společném postupu při hledání podpory na pol-
ské straně hranic. Vít Štrupl

Starostové jednali 
na ministerstvu dopravy



strana 566//22000055

pprroovvoozznníí  ssttřřeeddiisskkoo  ŽŽiittaavvsskkáá  668899,,  446633  3344  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu

Svoz nebezpečných odpadů
Severočeské komunální služby, s. r. o., Hrádek nad Nisou zajistí dne 25. 6. 2005
svoz nebezpečných odpadů dle následujícího harmonogramu:
Harmonogram svozu nebezpečných odpadů
Zahájení: 8.00 hodin H. Sedlo autobus. otočka

8.15 D. Sedlo hasičská zbrojnice 
8.30 D. Sedlo restaurace U Řeháčků
8.45 Donín Sedmidubský
9.00 Donín ZŠ
9.15 Donín park – sběrné suroviny 
9.30 Donín Turistická – Raidl
9.45 Loučná rozcestí – Hlůže

10.00 Loučná rozcestí – Bystiak
10.15 Loučná rozcestí – Bažiny
10.30 Loučná bytovky – Peuker  
10.45 Loučná restaurace Koruna
11.00 Hrádek I. Hovorkův statek
11.15 Hrádek I. hasičská zbrojnice
11.30 Hrádek I. sídliště – ruská vila
11.45 Hrádek I. Zl. výšina – park
12.00 Hrádek I. park – 1. ZŠ
12.15 Hrádek I. U Koupaliště – zahrádky
12.30 Hrádek I. Starý dvůr – stavebniny Šulc

Polední přestávka
13.15 Hrádek I. Václavská – plynárna
13.30 Hrádek I. Oldřichovská – TRELLEBORG
13.45 Oldřichov n. H. restaurace
14.00 Oldřichov n. H. autobus. otočka 
14.15 Václavice autobus. otočka – bažantnice
14.30 Václavice restaurace U Slunce
14.45 Václavice restaurace U Špičky
15.00 Uhelná rozcestí – vodárna
15.15 Václavice rozcestí – pískovny
15.30 D. Suchá bytovky
15.45 D. Suchá rozcestí – Teubner
16.00 D. Suchá autobus. otočka
16.15 D. Suchá bývalá ZŠ

SSvváážžeennyy  bbuuddoouu  ooddppaaddyy  kkaatteeggoorriiee  NN  ((nneebbeezzppeeččnnéé))::  
— obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
— odpadní lepidla
— odpadní barvy a laky
— oleje a tuky – pouze v uzavřených obalech
— baterie a akumulátory
— vyřazená léčiva
— zářivky a výbojky – v původních obalech
— zařízení obsahující chlorfluorovodíky – lednice
— vyřazená elektrická a elektronická zařízení – televizory, monitory atd.
— absorpční materiál – znečištěný textilní materiál
— rozpouštědla a směsi rozpouštědel – v uzavřených obalech
Nebude svážen odpad kategorie O – např. nábytek, pneumatiky, železo, domovní
odpad apod.!

Od 1. 6. 2005 bude rozšířen provoz sběrného dvora takto:
pondělí–pátek 8–17 hodin
sobota 8–12 hodin. Krejčík Václav

vedoucí provozovny

Firma Jindřich Krob
z Jablonného v Podještědí

přijme obráběče(-ky) kovů na CNC soustruzích 

a CNC frézách i na konvenčních strojích. 

Zájemcům umožníme proškolení a postupné zaučení..

Nabízíme:
práci v pěkném prostředí,

výborné platové podmínky.

Požadujeme:
chuť učit se,

přizpůsobivost,

kladný vztah a cit ke strojům.

Bližší informace obdržíte buď přímo v sídle firmy v Lidické ulici 
nebo na telefonním čísle 487 762 329.

Dovolená v mateřských
školách

MŠ Oldřichovská – uzavřena v červenci, MŠ Liberecká – uzavřena v srpnu
MŠ Donín – uzavřena od 18. 7.–12. 8., MŠ Loučná – uzavřena po celé prázdniny

Velkosklad Chaloupka
Vás zve k nákupu výrobků z proutí,

ratanu (i nábytku) a keramiky
za výhodné ceny.

Prodejní doba:
pondělí 14–17 hod., středa 14–17 hod.

Václav Chaloupka, Donín 224, Hrádek nad Nisou, 463 34
Kontakt: 602 965 615
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Když v Liberci navštívíte faru v Ruprechticích, přivítají
vás dva františkáni, kteří jsou v Hrádku známí jen ně-
kterým. Přivítají vás, pohostí, usadí na zahradě „pod
švestku“ no a pak už jen posloucháte vyprávění. O čem-
koliv chcete.

Otec Pavel Genrt, který je spíš znám pod svým řádo-
vým jménem Tomáš, je hlavní člověk, který stojí za vším
a ví o všem, co se děje kolem hrádeckého kostela. 
Navíc je vikářem libereckého vikariátu, tedy jakýmsi
zástupcem biskupa.

Pochází z východních Čech, z okresu Náchod a far-
nosti Jiráskův Hronov. Tam byl pokřtěn a v tamním kraji
vyrůstal. Zanedlouho oslaví 73. narozeniny. Letos v čer-
vnu tomu bude 35 let od chvíle, kdy začal působit 
v Hrádku.
Jaké bylo vaše dětství a jak jste se dostal k tomuto
povolání?
Vyrůstal jsem v katolické rodině a také doma byly ko-
řeny mého povolání. Moje rodiště je zbožnější kraj než
tady, tam jsme chodili na náboženství ještě ve škole 
a pravidelně v neděli do kostela. Chodil jsem do reál-
ného gymnázia v Náchodě, kde jsem maturoval v roce

1951. Po maturitě, to byla
doba tvrdá, totalitní, jsem ne-
mohl jít na vysokou školu, tím
méně na teologii, protože
tehdy byl veliký tlak proti církvi
a proti náboženství vůbec.
Kláštery byly zrušeny. Řada
kněží a biskupů byla uvězněna
atd. A navíc bych ani nemohl
jít. Tatínek mi zemřel v roce,
kdy jsem maturoval, měl jsem
dvě mladší sestry, jedna měla
devět let a druhá čtrnáct, takže
jsem se ujal podpory rodiny
bez otce. Maminka byla tovární
dělnice a tatínek bednář a te-
sař. Tak jsem šel hned do
práce, dělal jsem v gumovce
Rubena Náchod na směny, po-
tom jsem šel na vojnu a po
vojně jsem dělal technologa 
a mistra na jednom oddělení.
Když jsem se rozhodl, že pů-
jdu na teologii, i když to nešlo
oficiálně přes seminář a fa-
kultu, začal jsem ji studovat při
zaměstnání. Odstěhoval jsem
se do Prahy, kde byli ještě pro-
fesoři, kteří byli vyhozeni nebo
v důchodu a u nich se dalo stu-
dovat, i když to trvalo déle. Od
té doby jsem se 11 roků při-
pravoval na kněžské svěcení,
ale vlastně jsem vystudoval tak
trochu neobvykle nebo „v pod-
zemí“, můžeme-li to tak říci.
Když jsem odešel do Prahy,
dělal jsem u Vodních staveb 
a nakonec osm roků na čis-
tírně odpadních vod u peni-
cilínky v Roztokách u Prahy.
Tam se dobře pracovalo, pro-

tože to bylo na směny a i tam se dalo trošku studovat
při práci.
Když jsem pracoval ještě v továrně, setkal jsem se 
s jedním františkánem. Protože františkánství, taková
ta prostota, jednoduchost, chudoba, mně byla blízká,
říkal jsem, že tohle je asi moje cesta. Uvažoval jsem 
o svém budoucím kněžství, a říkal jsem si, že v komu-
nitě mi to bude víc vyhovovat, než abych byl sám někde
na faře. K tomu kněžství to byla dlouhá cesta. Doma
jsme se modlili, chodili pravidelně do kostela, ale po-
volání ke kněžství a do řehole se začalo hlásit tak někdy
na konci střední školy. Pak jsem šel na vojnu a to už
se musí každý muž rozhodnout, co chce. Ale já jsem
se mohl do svěcení, které jsem přijal v roce 1968, 
v roce politické oblevy, rozmýšlet. Mohl jsem studia
kdykoliv přerušit. Tam ve mně povolání zrálo. Rozhod-
nutí stát se knězem a františkánem mě nemrzí a nikdy
nemrzelo.
Pak přišel rok 1968, takové to „politické oteplení“ a tak
jsem mohl, protože se vraceli někteří biskupové na svá
místa, přijmout kněžské svěcení. Světil mě kardinál
Trochta, biskup litoměřický.

Kde bylo vaše první působiště? 
Nejprve jsem začal ve Vrchlabí. Protože jsem františ-
kán a my žijeme v komunitě, ve společenství, tak jsme
byli ve Vrchlabí čtyři. Jeden byl administrátor a ostatní
dělali všelijaké ty služby jako duchovní obnovy, exerci-
cie atd. Ale přišla normalizace a tenkrát církevní ta-
jemníci prohlásili, že jsme ve Vrchlabí nežádoucí. Od-
mítli nám v celém Hradeckém kraji dát státní souhlas,
který byl potřebný pro výkon kněžské služby. Tak byla
otázka kam. Rozhodli jsme se, že půjdeme do litomě-
řické diecéze, která měla biskupa, kardinála Štěpána
Trochtu a byla misijním územím. Když diecéze nemá
biskupa, tak je jaksi bez pastýře. Tak jsme se rozhodli
pro Litoměřice. V Hejnicích byl františkánský klášter,
dnes Mezinárodní centrum duchovní obnovy, který byl
náš do padesátých let, než strana a vláda rozpustila
všechny kláštery a odvezla všechny řeholníky a řehol-
nice do různých internací a továren a vězení. No a v kláš-
teře byl průvodce františkán, můj velice blízký známý
z Hronova, tak jsem chtěl být někde poblíž. V Litomě-
řicích mi nabídli Hrádek nad Nisou, Chrastavu a okolí.
Jenomže zase byl problém, abych dostal státní sou-
hlas. Biskup mě tam poslal, a napsal mi, že o souhlas
požádal krajského tajemníka v Ústí nad Labem. Zatím
jsem měl pouze souhlas na tzv. paragraf 16, to byla vý-
pomoc v duchovní správě při civilním zaměstnání. Já
jsem žádné civilní zaměstnání nesháněl, protože jsem
měl práce nad hlavu, ale formálně jsem byl od toho
června, kdy jsem přišel do Hrádku až do listopadu neza-
městnaný. Práce jsem měl dost, ale neměl jsem v ob-
čance žádné razítko. 
Byl jsem pověřen, abych se pustil do opravy kostela
v Hrádku. Vyřízení státního souhlasu trvalo pět měsíců.
Myslím si, že mě prověřovali, jestli mi souhlas dají nebo
ne. Protože to rozhodovali státní úředníci.
Na podzim 1970 za mnou do Hrádku přišel můj spolu-
bratr, Pavel Kejdana, řeholním jménem Antonín, pro-
tože také už ztratil souhlas ve Vrchlabí. Do Chrastavy,
která byla uvolněná a úplně prázdná, se nastěhovaly
řádové sestry z internace v Jiřetíně pod Jedlovou, kde
dlouhá léta bylo více řeholních rodin a komunit. Byly
to Milosrdné sestry Panny Marie jeruzalémské. Lidově
se jim říká rytířky. Nastěhovaly se v Chrastavě na faru
a páter Antonín jim tam dělal nákupy, topiče... Jejich
původním sídlem byla Opava. Byly také jako ostatní
řády a společenství rozptýlené, řada z nich byla ve vě-
zení. Samozřejmě za nic, dostali třeba 8 roků za to, že
měli doma pozlacenou monstranci. Víceméně to byly
důchodkyně. Staraly se v Chrastavě o kostel a pomá-
haly nám všemožně. Nejenom nám, zajišťovaly i pečo-
vatelskou službu. Byly tam 23 roků. Po převratu se 
vrátily do Opavy a slovenské sestry šly na Slovensko.
Za těch 23 let v Chrastavě zemřelo 20 sester a jsou
pochované na tamějším hřbitově.
Vzpomínáte si, jaký byl Hrádek, když jste sem při-
šel? Myslím nejen stav kostela a fary, ale i celé
farnosti.
Tak začnu od kostela. Tehdy byl vypracovaný projekt
na statické zabezpečení kostela a nebyl, kdo by se do
toho pustil. Po klenbách byly praskliny a kostel byl silně
ohrožen. Projekt byl připravený, tak jsem to rozjel. 
Sehnal jsem na to firmu, platil to víceméně okres a po-
dařilo se nám opravit statiku, potom opravit díry ve vit-
rážních oknech, postupně jsme udělali elektroinstalaci,

35 let v hrádecké farnosti
Povídání pod švestkou...
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výmalbu. V osmdesátých letech se pokračovalo postup-
nou několikaletou restaurací fresek – vzácných maleb
z roku 1766. Pak se dělala fasáda, ale takovým způso-
bem, že se vyspravily fleky a nabílilo se to. Záchranářské
práce jsem dělal rád a byl jsem přesvědčený o tom, že
tím, že se starám o kostel, tak pomáhám i městu 
a veřejnosti a řekl bych i křesťanům. Protože není
možné, aby se v nějakém zchátralém kostele konala
důstojná bohoslužba.
Co se týká farnosti, tak jsem hned začal učit nábo-
ženství ve školách v Doníně, v Oldřichově, u pošty, 
u nádraží, ale potom, když normalizace šla dál a dál,
tak mně to zakázali a tak jsem učil nějaký čas na faře.
Zase to někdo někde udal a tak i to mně zakázali. 
Já jim tehdy povídal, že jsem tady od toho, abych 
ty děti učil, ale tajemník mi říkal: „no máte dvě mož-
nosti, jestli chcete pokračovat, tak vám vezmeme sou-
hlas a je to“. Tak jsem musel s výukou skončit, ale ne 
úplně, protože když to šlo, tak jsem chodil do rodin 
a pokračoval.
Za dobu 35 roků vzpomínám na lidi, kteří tady byli 
a zemřeli, jak se farnost obnovovala. Když jsem přišel,
měl jsem takovou jednu touhu a přání, aby se v Hrádku
církev rehabilitovala. A myslím si, ve vší skromnosti, že
se rehabilitovala. Aby zase měla jméno. Aby ten kostel
byl vizitkou a oslovil veřejnost. 
Moje přání bylo vždycky, aby funkce, co jsem konal, vy-
cházely z opravdového srdce a upřímné víry. Např. když
jsem křtil děti, tak aby zůstaly křesťany nejen podle
křestního listu, ale aby jim víra byla silou a orientací
pro celý život. Když jsem oddával, tak mým přáním
bylo, a podřizoval jsem tomu i přípravu, aby manžel-
ství vydrželo, aby tam byla láska a věrnost, aby bylo
příkladné. Bohužel nemohu říct, že všechno bylo tak,
jak jsem si přál. A podobně i u jiných funkcí. Když jsem
sloužil bohoslužby, tak aby si lidé odnášeli z kostela
radost ze života, odvahu nést těžkosti, touhu se
smiřovat s lidmi, odpouštět. Také musím vzpomenout
na ta poslední rozloučení, která se tam konala, jak 
v kostele, tak na hřbitově nebo v krematoriu. Tam jsem
se snažil podle své víry je povzbudit k naději, protože
tu naději dává jedině křesťanství.
V posledních letech byla v kostele opravována
spodní část oltáře, oratoř, varhany. Práce na rekon-
strukci stále nekončí. Jsou ještě nutné nějaké další
opravy?
Po revoluci jsme udělali veliký zásah na obnově kos-
tela. Dala se nová krytina, opravily se krovy, kde bylo
co třeba a dělala se fasáda. V jubilejním roce 2000,
jsme pořídili dva zvony na elektrický pohon. A teď nám
zbývá interiér. Vzácný barokní interiér. Restaurování
stojí spoustu peněz...
Začali jsme u hlavního oltáře, 5 let jej opravujeme 
a letos máme naději na dodělání. Proč to tak dlouho
trvá? Protože to stojí na penězích, ty farnost nemá. Ale
orgány, které jsou povinny se starat o památky 
a finančně je podporovat, také mají málo peněz. Pře-
sto jsme se postupně dostali až k oltářnímu obrazu,
což je nejsložitější akce. Teď se restauruje rám u ob-
razu se vším zlacením, plastikami atd. Rozpočet na
dodělání oltáře je 653 000. Vzhledem k tomu, že
ministerstvo kultury, kde je fond na restaurování, nám
2 roky nedalo ani kačku, tak jsem žádal Krajský úřad
Libereckého kraje a po jednáních nám přislíbili 
200 000 Kč. Počítám, že se nám podaří dát z farních
prostředků dohromady 100 000 Kč. A protože se toho
posledního důležitého jednání mezi zástupci kraje,
památkáři a restaurátory také účastnil starosta města,
podali jsme žádost o podporu města.
Dál se bude doufám pokračovat bočním oltářem. 
Je napadený červotočem a celá jeho konstrukce je 
zpuchřelá. Vše je potřeba zakonzervovat. Pak se to zlatí 
a retušuje. 

Farářem v Hrádku jste stále, ale už delší dobu zde
nebydlíte a přijíždíte z Liberce. Máte na starosti
ještě jiné fanosti?
Když se odstěhovaly sestry z Chrastavy, tak jsem ne-
měl důvod tady přebývat. A jelikož jsem františkán 
a mám žít v komunitě, tak jsem se odstěhoval do 
Liberce do Ruprechtic, kde bydlíme dva kněží a dva
bratři. Bylo to svobodné rozhodnutí. Nikdo mě ne-
vyhazoval, ani nenutil. V Hrádku jsem na faře pronajal
patro rodině, a tím je zajištěna ostraha a služba kos-
telu a farnosti. Jezdím sem třikrát týdně. Mimo to mám
Chrastavu a dále vesnice – Václavice, Bílý Kostel, Novou
Ves, Vítkov, Andělskou Horu, Machnín a ještě jezdíme
jedenkrát za rok na pouť do kaple na Panenské Hůrce.
V neděli musím stihnout Hrádek a Chrastavu 
a v sobotu odpoledne objíždím vesnice.
K Hrádku ale máte určitě bližší vztah, podle vašeho
vyprávění.
Ano, už jenom proto, že jsem tu byl tak dlouho. Člověk
si zvykne a zdomácní. Navíc mi tady roku 1971 zem-
řela maminka. Taky jsem se sblížil s řadou rodin a do-
dnes jsou pravidelnými účastníky bohoslužeb. 
Takových kněží asi moc není, kteří by byli tak
dlouho na jednom místě...
Není. V Osečné a ve Světlé je kněz, který letos slavil
50 let na jednom místě. Já jsem o změnu nikdy nežá-
dal. Přeci jen je to taková okrajová farnost. Když 
v Hrádku biskup světil zvony, tak říkal, že by to chtělo
dát sem kněze, ale teď ho nemá. Ale může se to stát,
že sem přijde nový kněz, třeba z řady Poláků, kteří
slouží v ČR. Ale s tím si starosti nedělám. 
Máte i na ta léta, kdy církev nemohla zrovna roz-
kvétat, nějakou hezkou vzpomínku?
Jistě. Celou řadu. Jsem tu spokojen.
Cítíte nějaký rozdíl mezi tehdejší dobou a součas-
ností v hrádecké farnosti?
Teď je možnost, aby mohli rodiče bez strachu posílat
děti na náboženství, ale za těch 40 let se křesťanství
ve společnosti utlumilo a potlačilo, takže většina lidí,
jak známo, a nejen z Hrádku, vůbec neví, proč by děti
měly chodit na náboženství. Všechno se orientuje na
sport, vzdělání, výhodné místo a snadno přijít k peně-
zům, ale to je takový požitkářský a materialistický způ-
sob života a duchovní hodnoty jsou jako popelky. Snad
je to přechodné.

V roce 1989 nastala taková euforie, ale ta dlouho ne-
vydržela. Třeba když jsme opravovali kostely, tak tehdy
bylo dost takových brigádníků, kteří přicházeli pomáhat
zadarmo. To dneska nemám. Ale co se týče hlásání
Božího slova, tak to je pořád stejné.
Co všechno obnáší být farářem v takové farnosti?
Tak jsou to bohoslužby, často i několikrát denně, dále
správa nemovitostí, návštěva nemocných... Nejvíce mě
časově zaměstnává papírování kolem různých žádostí
o příspěvky a podobné administrativní práce. Je to celo-
životní orientace. Vzdělávání celý život, modlitba, boho-
služba, služba lidem, návštěvy, nemocnice a také se
musíme starat o sebe, protože kuchařku nemáme, takže
třeba nosím obědy ze školy a také si musíme uklidit.
To vám asi moc volného času nezbude. Spíše to 
vypadá na pěknou honičku...
Musím to dělat tak, abych se neutopil v činnosti. Chce
to mít jakousi rovnováhu modlitby, vzdělání a kontaktu
s lidmi.
Tak mne napadá: má kněz také dovolenou? A jak
ji tráví?
V posledních letech jezdím každý rok do lázní. Moc mi
to pomáhá. Jednak s hlasem, protože dříve ve stude-
ných kostelech rozhlas nebyl a už jsem dost přišel 
o hlasivky, a teď se několik let léčím na srdce, takže to
mám i trochu povinné.
Můžete pro představu popsat jak vypadá všední
den u františkánů?
Vstáváme v půl šesté, od šesti do sedmi je modlitba
breviáře, potom po snídani začíná každý tu svou práci.
Můj spolubratr má na starosti Ruprechtice a já mám
venkov, takže něco je administrativa, potom nějaká 
návštěva, příprava na bohoslužby, potom je samotná
bohoslužba a cestování do Hrádku. Končíme asi v sedm
a den ukončíme modlitbou. 
A vaše přání na závěr?
Na závěr mám veliké přání pro farnost a pro Hrádek:
Přál bych si, aby lidé našli cestu k víře, ke křesťanské
morálce a duchovním hodnotám a ke křesťanství. Aby
to upevnilo rodiny, aby se děti v dospívání vyznaly, aby
měly morálku, ideály a touhu nějak sloužit a pracovat
a nejenom užívat, využívat a brát, ale také dávat. To
bych přál všem a sobě taky. V tom všem je pravá ra-
dost a životní optimismus. Ať všechno směřuje k Bohu
a k věčné spáse. Vít Štrupl, Eva Krúpová
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Pořadatelé oslav Dne dětí opět připravili na Kristýně bohatý program, na který 
přišlo odhadem na 3 000 dětí. V jednu hodinu, když oslavy začínaly, zbývalo 
v místech soutěží, atrakcí i expozic vojáků či hasičů opravdu jen málo místa, kterým
by se dalo projít.

Děti jako tradičně soutěžily o kupony, za které potom ve stánku „nakupovaly“
drobnosti. U zástupců Červeného kříže a vodních záchranářů i hasičů se opět
formou soutěží a her mohly naučit jak pomoci druhým v krizových situacích. 
Někteří se formou hry o ceny seznámili s tím, jak třídit odpady, svou zručnost si 
vyzkoušely u stanoviště indiánů při střelbě z luku. V přestávce mezi soutěžemi
potom předvedli své umění kluci na skateboardech a na kolech.

Dětský den na Kristýně
4 Office Vlasák, Autotrend, BEKOS, Benzína EuroOil, Bifé Zatáčka, Cukrárna Florida, Česká spořitelna, D PLAST-EFTEC, a. s.,

PROPOS, REGULATERM, Restaurace SEVER, Restaurace RIGOLETO, SKS Jablonec n. N., SPORT – N, Pekařství Endler,
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Město Hrádek děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci dětského
dne. Děkujeme všem sponzorům za jejich peněžité i věcné dary, díky nímž
mohly město a společnost Kristýna, a. s., připravit vskutku bohatý program
a množství cen pro děti. Děkujeme i všem dobrovolníkům, kteří připravovali
soutěže, ukázky či jinak pomáhali na zajištění celé akce, a kteří i přes 
přemíru krásného počasí vydrželi s úsměvem nápor mnoha účastníků 
oslav. 

Na přípravě či realizaci oslav se podílelo 123 lidí, hlavními pořadateli byly
Město Hrádek nad Nisou a Kristýna a. s. Sponzoři věnovali na dětský den 
66 600 Kč, někteří navíc ještě věcné dary.

Drogerie Šnajdr, ELAS, ELMAR, Ernst Bröer, s. r. o., Farma Václavice, GIRAFFE, HAGAL, HPZ – sdružení, Hrádecký dvůr,

Husitská farnost, INZATOP, Kadeřnictví M
. Silnicová, KASL–ELEKTRO, Kovovýroba Peřina, Železářství Z. Zelený, KSM

 Castings CZ, s. r. o., Lékárna alfa, 

MAXELEKTRO, MG STAV, NISAP, Penzion Kristýna, Pískovny Hrádek, Podniková prodejna Vulkán, PRAGOVKA 
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Sběrný dvůr Donín
Před rokem bylo se Severočeskými sběrnými surovinami Liberec dohodnuto, že 
v jejich provozovně v Hrádku n. N.-Doníně bude zřízeno další sběrné místo pro odběr
nebezpečných složek komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu.

PPrroovvoozznníí  ddoobbaa::  ppoo––ppáá  88..0000––1177..0000  hhoodd..,,  ssoo  88..0000––1122..0000  hhoodd..
Velkoobjemový odpad je odpad, který se svým rozměrem nevejde do popelnice.

Např. nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, dveře, WC mísy, umyvadla, dřevo,
pneumatiky, keramika.

Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností
(např. výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, žíravost, dráždivost atd.)

Podrobný seznam je zveřejněn v areálu (např. lednice, televizory, absorpční činidla,
filtrační materiály, olejové filtry, nechlor. minerální motorové, převodové a mazací oleje,
ochranné oděvy, baterie, akumulátory atd.)

Od občanů, kteří mají trvalý pobyt na území města Hrádku nad Nisou je výše 
uvedený odpad přijímán zdarma v rámci místního poplatku za odpady, množství 
odebraných odpadů je však takto limitováno:

vveellkkoooobbjjeemmoovvýý  ooddppaadd:: 500 kg/osoba/rok, sskklloo,,  ppllaassttyy:: bez omezení,
ppnneeuummaattiikkyy  bbeezz  ddiisskkůů:: 8 ks/osoba/rok, nneebbeezzppeeččnnéé  ooddppaaddyy:: bez omezení.

Kynologické klání
na Kristýně

V průběhu druhého květnového víkendu se na Kristýně setkali po osmé kynologové
se svými psy na soutěži O pohár Kristýny. Pořadatelé z Kynologického klubu Armády
ČR, veterinární základny Grabštejn přivítali 44 závodících.

Soutěž, která se již v Hrádku stává tradiční, láká pravidelně nejen soutěžící, ale 
i diváky. Svoji roli sehrává i zařazení speciálních disciplín, jako je například aport 
z míst, kde je rozházeno maso. V letošním roce soutěž měla vítězku: Simonu Janou-
škovou.

Pohár Kristýny podpořili:
Ministerstvo obrany, personální sekce; Městský úřad Hrádek nad Nisou; Obecní úřad
Chotyně; Kristýna, a. s., Hrádek nad Nisou; Penzion Kristýna, p. Jiří Bílek; Pivovar Svi-
jany; firma Omar AS, s. r. o., Hrádek nad Nisou; Kovovýroba Peřina, Hrádek nad Nisou;
D Plast-Eftec, a. s., Zlín, provozovna Hrádek nad Nisou; Elas, výroba stuh, Hrádek nad
Nisou; Ladislav Jirák, poskytování služeb, Hrádek nad Nisou; Propos Prouza, s. r. o., Hrá-
dek nad Nisou; Imstav group, Liberec; Ernst Bröer, s. r. o., Hrádek nad Nisou; Vulkan,
a. s., Hrádek nad Nisou, Samohýl, s. r. o., Lomnice nad Popelkou; Masterfoods, Poříčí
nad Sázavou.

O průmyslovou zónu
je zájem

Další krok k realizaci průmyslové zóny na Oldřichovské ulici byl učiněn v květnu. Na
základě žádosti města vydal ministr dopravy a obchodu Ing. Milan Urban rozhodnutí
o převodu pozemků vlastněných Českou republikou, na kterých se bude průmyslová
zóna rozkládat. Město tak získá od Pozemkového fondu téměř 23 ha pozemků za
cenu orné půdy v rámci Programu na podporu rozvoje průmyslových zón.

Zatím se daří plnit harmonogram dílčích opatření k tomu, aby se v příštím roce mo-
hla začít budovat infrastruktura průmyslové zóny a připravily se tak pozemky pro zá-
jemce z řad investorů. První by mohli začít stavět příští rok na podzim.

Úspěšné bylo město také v žádosti o finanční podporu. Z fondu Interreg IIIA na
česko-saské hranici získalo dotaci ve výši 850 tisíc Kč na tvorbu projektové doku-
mentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení. Na tuto akci byla ve výběro-
vém řízení vybrána společnost Valbek. Součástí smlouvy s Valbekem je, že do konce
března 2006 bude vydáno stavební povolení a bude hotova dokumentace pro výbě-
rové řízení na zhotovitele průmyslové zóny.

Na podzim letošního roku bude město žádat ještě o dotaci na výstavbu průmyslové
zóny – vytvoření přístupové komunikace a inženýrských sítí. „Jsem přesvědčen o tom,
že město by mělo do realizace průmyslové zóny investovat i v případě, že se mu nepo-
daří dotaci získat a bude si muset půjčit, protože jde podle mne o investičně návrat-
nou akci“ říká starosta města Martin Půta. Tato investice bude znamenat vložení 
21 mil. Kč. Město spolu s Ing. Brandou jako správcem průmyslové zóny, tak i s p. Kud-
láčkem, který je ve vedení obecně prospěšné společnosti Za hospodářský rozvoj Hrá-
decka činí všechny kroky k tomu, aby již před výstavbou inženýrských sítí byly pode-
psány smlouvy o smlouvách budoucích s budoucími investory. Zájemci, se kterými se
předběžně jedná, jsou z oblasti spojené s automobilovým průmyslem ale i z oblastí 
jiných. Vít Štrupl

Výsledky přijímacího
řízení v ZŠ Lidická

V květnu proběhlo druhé kolo přijímacího řízení na střední školy. Tím bylo završeno
každoroční úsilí žáků a učitelů o jeho zdárný konec. Každý týden probíhaly přípravy
na zkoušky z hlavních i odborných předmětů, podle typu školy. A jaký je výsledek? 
Můžeme konstatovat, že velmi dobrý, což naznačují i následující čísla. 

ŠŠkkoollaa PPřřiihhllááššeennoo PPřřiijjaattoo
Obchodní akademie 2 2
SPŠ strojní a elektr. 3 2
Stř. zemědělská škola 1 1
Soukr. nábytkářská škola 1 0
Umělecké zpracování textilu 1 1
SPŠ textilní 1 1
Právní akademie 1 1
SOU 4leté 3 4
SOU 3leté 15 16
ŽŽááccii  vvyycchháázzeejjííccíí  zz  nniižžššíícchh  rrooččnnííkkůů  
7. třída 7 7
8. třída 5 4
VVíícceelleettáá  ggyymmnnáázziiaa
8leté 2 1
6leté 6 2

Všem, kteří se na zdárném průběhu zkoušek podíleli, děkujeme a přijatým žákům pře-
jeme v dalším studiu hodně úspěchů.

Za kolektiv učitelů ZŠ Lidická
Mgr. Jana Drozenová
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K 1. červnu došlo k reorganizaci Odboru životního pro-
středí a výstavby na Městském úřadě v Hrádku nad Ni-
sou. Stávající odbor byl zrušen a místo něj vznikly dva
odbory nové: Odbor stavební a životního prostředí (SŽP)
a Odbor rozvoje města a správy majetku (ORM). V sou-
vislosti s tím byl odvolán z funkce vedoucí OŽPaV Ing. Petr
Kumpa. Vedením stavebního odboru byla pověřena 
Ing. Jana Nygrinová a vedením odboru rozvoje města
Ing. Petr Kumpa. Na místo vedoucího Odboru rozvoje
města a správy majetku bylo zároveň vypsáno výběrové
řízení.

Smyslem této změny je oddělení státní správy od 
samosprávy. Odbor stavební a životního prostředí bude

nadále vykonávat úkony spojené se státní správou 
jako jsou stavební povolení, ohlášky, povolení ke kácení
stromů, apod. Odbor rozvoje města a správy majetku se
bude zabývat prodejem majetku, pronájmy, investicemi,
opravami, komunikacemi a dalšími úkony spojenými se
samosprávou.

„Rozdělením odboru byly jednoznačně vymezeny 
jejich kompetence a odděleny od sebe tyto dvě činnosti,
tak aby se neprolínaly, protože to s sebou přinášelo
komplikace. Cílem bylo také zlepšení služeb pro veřej-
nost a v tomto duchu se ponesou i úkoly pro nové ve-
doucí odborů,“ dodává k provedené změně starosta
města Martin Půta.

Odbor životního prostředí
a výstavby byl rozdělen

PPrroo  vvššeecchhnnyy  šškkoollyy,,  ssppoollkkyy  aa  oossttaattnníí  sskkuuppiinnyy!!

Slavnosti Trojzemí 
Žitava

v sobotu 25. 6. 2005
Olympic Day Run 2005

Start štafetového běhu (6 etap)
start v 11 hodin 

náměstí Marktplatz Zittau.
TTrraassaa::

hraniční přechod Friedensstraße
(D/PL), 

hraniční přechod (PL/CZ), 
Kristýna, hraniční přechod Hartau

(CZ/D) 
podél Nisy zpět na náměstí v Zittau. 

Běžet můžou všichni 
bez ohledu na věk.

Řekněte rodičům a známým.
Tešíme se na bohatou účast.
Každý běžec získává tričko.

Nezapomeňte pas!

HlaHlavní sponzorvní sponzor
McDonald’s!McDonald’s!

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 
TCEN Hrádek n. N.–Pelhřimov

11. 6. od 10 hodin
Areál TJ Orel, 

tenis – dospělí�

TCEN Hrádek n. N. B–Jiskra V. Březno
11. 6. od 9 hodin

Areál TJ Orel, tenis – dospělí�

TCEN Hrádek n. N.–ČLTKB
Jablonec n. N. A
11. 6. od 9 hodin

Areál TJ Orel, tenis – žáci�

TCEN Hrádek n. N. A–TK Ústí n. L.
12. 6. od 9 hodin

Areál TJ Orel, tenis – dorost�

TCEN Hrádek n. N. B–TK Tanvald A
12. 6. od 9 hodin

Areál TJ Orel, tenis – dorost�

Slovan Hrádek B–Vesec
12. 6. od 17 hodin
Stadion Donín, kopaná�

Euroregion Nisa Cup 2005
TCEN Hrádek n. N.

14.–19. 6.
Areál TJ Orel

Mezinárodní tenisový turnaj žactva do 12 let
6. školní jarmark
17. 6. od 14 hodin

ZŠ T. G. Masaryka�

Hrádecké rockové léto
18. 6. od 16 do 2 hodin

Areál Kristýna, hudební festival�

Slovan Hrádek A–Dubice
18. 6. od 17 hodin
Stadion Donín, kopaná�

Severočeský 
oblastní přebor jednotlivců

18.–20. 6.
Severočeský oblastní přebor jednotlivců

Starší žactvo – TK Most
Dospělí – ČLTK Bižuterie Jablonec n. N.

Areál TJ Orel, tenis�

Ples vycházejících žáků
24. 6. od 19 hodin

DK Beseda – ples pro žáky, 
kteří opouštějí lavice základních škol

�

Společenský večer – taneční zábava
24. 6. od 17 hodin

Hostinec u Zvoníčků Oldřichov
�

O pohár města Hrádku
24.–25. 6.

Stadion Donín, 4. ročník fotb. turnaje elévů
�

Oslavy Trojzemí
24.–26. 6.

Žitava
�

Poselství měst – Festival Nisa –řeka,
která nás spojuje – splutí řeky

26. 6. 12 hodin
Trojzemí

dojezd, předání poselství
�

TCEN Hrádek n. N. C–TK Frýdlant
25. 6. od 9 hodin

Areál TJ Orel, tenis – dospělí
�

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

26. 6. od 9 hodin
Areál TJ Orel, 
tenis – dorost

�

TCEN Hrádek n. N.–TJ Krupka
26. 6. od 9 hodin

Areál TJ Orel, tenis – ml. žactvo
�

Silvestr nanečisto
1. 7.

Restaurace Platanka (Donín)
�

OREL TENIS&MINIGOLF 
OPEN TOUR III

2.–3. 7.
Areál TJ Orel

Otevřený tenisový a minigolfový turnaj 
neregistrovaných hráčů a hráček

�

10 let Chrastavských slavností 
ve fotografiích J. Zahurancové

celý červen
Galerie muzea Chrastava

výstava
�
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Své oslavy 60. výročí ukončení 2. světové války připravily společně Hrádek nad Ni-
sou, Chotyně a veterinární základna Grabštejn. Program byl připraven pro děti i do-
spělé. Součástí oslav bylo také předání čestného praporu Veterinární základně Grab-
štejn a udělení pamětních medailí veteránům války.

Na pátek 6. května pozvali grabštejnští vojáci do areálu posádky děti ze škol celého
Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko. Přestože počasí zrovna nepřálo, vystřídalo se na
hradě několik stovek dětí. K dispozici jim byla vojenská technika, hry a soutěže, pro-
mítání výcvikových filmů, ukázky výcviku služebních psů a prohlídka vojenského útvaru
i hradu Grabštejn.

V podvečer pak byla v chrámu Pokoje v Hrádku zahájena výstava fotografií zachy-
cujících 2. světovou válku v Euroregionu Nisa. Jejím hlavním smyslem bylo připome-
nout, že oběti si válka vybrala na všech třech stranách hranice.

V sobotu se nejprve na hřbitově v Chotyni a poté na hřbitově v Hrádku sešli pa-
mětníci a veteráni z druhé světové války, zástupci Armády ČR, kraje, Hrádku nad Ni-
sou a Chotyně. Na obou místech byly položeny věnce na památku obětí bojů 2. svě-
tové války. 

Na nádvoří grabštejnské posádky zahájily program hrádecké mažoretky. Před na-
stoupenou jednotkou převzal podplukovník Ing. Pavel Onodi, náčelník Veterinární zá-
kladny Grabštejn, čestný prapor od obce Chotyně a města Hrádku nad Nisou za dlou-
holetou úspěšnou spolupráci.

Při této slavnostní příležitosti převzalo osm účastníků druhé světové války pamětní
medaile. Z obyvatel Hrádecka to byli Walter Wiener, který byl několik let tzv. skrýva-
ným dítětem. Konec války strávil v pracovním táboře v Hrádku. V roce 1944 uprchl 
do zahraničí, ale po válce se do Hrádku vrátil. Paní Emilie Hajšová byla v době od 
30. srpna 1944 do 5. dubna 1945 přímým účastníkem slovenského národního po-
vstání. Paní Marta Plíšková byla jako politický vězeň 4 roky vězněná v koncentračním
táboře v Ravensbrucku. Paní Pavla Kratochvílová se aktivně zúčastnila odboje v době
slovenského národního povstání.

Oslavy byly ukončeny v Rytířském sále na hradě, účastníci mohli využít krásného
dne i k prohlídce prostor posádky. Vít Štrupl

Slavnost Trojzemí: Contacts over Borders    24. 6.–26. 6. 2005

Grabštejnská posádka dostala čestný prapor

Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory 
Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu je vý-
hradně zodpovědné město Hrádek nad Nisou 
a nelze jej v žádném případě považovat za názor 
Evropské unie.

Datum Čas (v hodin) Místo Akce Účastníci

24. 6. 2005 15–17 Radnice Žitavy, Zasedání parlamentu – Mezinárodní parlament dětí – 3 starostové uvítací proslov
městský sál a mládeže – členové parlamentu dětí

Téma: „Nabídky pro mládež a požadavky ze strany mládeže a mládeže všech tří zemí
v Žitavě, Hrádku a Bogatyni“ – městské rady všech tří zemí

24. 6. 2005 19 Městská muzea, Fórum komunální politiky – 3 starostové uvítací proslov
Hefterbau „Místa pro život“ Kulturní nabídky a nabídky pro – vždy 20 pozvaných hostů 

volný čas všech tří měst z každé země 
25. 6. 2005 9.45–17.30 Weinau Mezinárodní fotbalová slavnost a Sportovní setkání rodin – 3 starostové uvítací proslov (9.45 h.)

AOK Sasko s ADI: Rodiny se zúčastní sportovních soutěží – dětské fotbalové kluby ze tří
na různých stanovištích a sbírají „zdravotní body“. zemí, rodiny ze tří zemí
Obdrží informace o sportovně orientovaných 
nabídkách ve městech Žitava, Bogatynia, Hrádek

25. 6. 2005 11 Pódium, náměstí – Start OLYMPIC DAY RUN – 3 starostové
25. 6. 2005 11.30–14.30 Pódium – Mezinárodní sportovní program Prezentace Spolky z Žitavy, Bogatyni a Hrádku

15–17 Náměstí mezinárodních sportovních spolků a institucí se představí na pódiu svými příspěvky
následně Náměstí – Mezinárodní Mini-Playback-Show každá země 4 příspěvky

– Program rozhlasového vysílače 
25. 6. 2005 10–15 Star Club „Hudba spojuje“ DJs a amatérské hudební skupiny

– Dílna pro DJs a mladé hudební skupiny ze 3 zemí tří zemí
25. 6. 2005 11–18 hod. Neustadt Den spolků Prezentace spolků tří zemí
25. 6. 2005 16–19 soundcheck Pódium Neustadt „Hudba spojuje“ – Mezinárodní hudební festival DJs a amatérské hudební 

19–02 koncert skupiny tří zemí, 10 hudebních skupin
26. 6. 2005 10 Pódium, náměstí Ekumenická bohoslužba
26. 6. 2005 13–14 Náměstí Fórum: – 3 starostové

– Mládež se ptá politiků – 2 komunální politikové z každé země
– komunální politikové tří zemí 

zaujímají postoj k otázkám 
aktuálních problémů, kladených 
mládeží Mezinárodního parlamentu 
dětí a mládeže 

26. 6. 2005 14–18 Pódium, náměstí Mezinárodní program pro děti a rodiny ze tří zemí – Dětské a mládežnické spolky ze tří zemí 
připraví kulturní program 
(každá země 1 hodinu)

26. 6. 2005 18 Pódium, náměstí Předání štafetového kolíku Bogatyně – 3 starostové

25. a 26. 6. Prezentace a informace týkající se zařízeních pro volný čas a spolků na Novém městě (Neustadt) (stánky, výzvy, informační tabule, nabídky účasti).
Představí se: možnosti zábavy a pohybu pro děti a rodiny kulturní a vzdělávací zařízení, spolky (Den spolků), partnerství.
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polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí

Občanům, kteří v měsíci květnu 2005 oslavili
významné životní jubileum, 

srdečně blahopřejeme.
70 let Jaroslav Tehník, Marie Jandová

Marcela Semecká
80 let Antonie Růžičková
81 let Irmgard Jáglová, Vladimír Miklošín
82 let Kristju Ivanov, Františka Čechová

Marta Plíšková, Zoltán Kovács
83 let Božena Hošková, 

Ludmila Ledvinová, Miloslava Malá
84 let Anna Váňová
85 let Julie Horáková, Věra Ulrichová

Růžena Kožíšková
Marie Zimová

SPOZ

Lužická padesátka
7. května se uskutečnil pochod Lužická padesátka, kterého se zúčastnilo 345 po-
chodníků. Pochod zajišťovalo 28 pořadatelů. Byla to pro nás malá účast, kterou ovliv-
nilo jak počasí, tak další akce k výročí ukončení války. Na akci přispělo město Hrádek,
za což děkujeme.

PPřřeehhlleedd  oo  úúččaassttii
VVzzddáálleennoosstt MMuužžii ŽŽeennyy CCeellkkeemm
50 km 18 4 22
35 km 21 3 24
25 km 59 37 96
15 km 95 108 203

Pobyt v Jizerských horách
Na závěr třetího roku spolupráce ZŠ Lidická Hrádek n. N., Lessinggrundschule Žitava
a 3. s. p. Bogatynia v rámci projektu Sokrates se uskutečnil společný pobyt žáků 
a učitelů v Jizerských horách. Když jsme plánovali termín našeho výjezdu, netušili
jsme, že půjde téměř o zimní pobyt. Odjížděli jsme 9. května a den předtím hory po-
kryla vrstva sněhu. Velmi chladné počasí, kdy se střídalo sněžení s deštěm, nás do-
nutilo mírně pozměnit program. 

Po příjezdu a ubytování v hotelu Velký Simerink jsme se seznamovali a v odpo-
ledních hodinách šli za slunečného počasí do Janova n. N. V obci mají dětské hřiště
a my jsme ho využili ke hrám, zdolání lezecké stěny, houpání, prolézání. Po návratu
proběhl turnaj tří států a smíšených družstev ve floorbalu. Všichni prokázali vysoké 
nasazení do hry, proto není ani tak důležité pořadí týmů. 

Druhý den po snídani jsme odjeli do Jablonce n. N. na exkurzi závodu Bijoux. Sezná-
mili jsme se s výrobou korálků od skleněných tyčí po finální výrobky. Viděli jsme i ruční
výrobu a teprve při této práci náročné na zručnost a trpělivost si uvědomíme cenu 
řemeslné práce. Všechny děti odcházely obtěžkané korálky a skleněnými úlomky. 
Potom jsme si ještě prohlédli upravený střed města a vrátili se do hotelu na opožděný
oběd. Odpoledne jsme věnovali procházce, stolnímu tenisu a přípravě na večerní kul-
turní vystoupení. Všichni se při něm dobře bavili a účinkující odměnili potleskem. Po
zpěvu, aerobicu a scénkách následovala diskotéka. 

Třetí den už byl poznamenán návratem. Najít svoje věci, všechno sbalit, dát do 
pořádku pokoj, popovídat s kamarády, rychle si ještě něco zahrát, rozloučit se s okolím.
A po dobrém obědě nastalo čekání na autobus, který nás nemohl najít. Konečně jsme
se dočkali. Rychle se rozloučit, protože na děti čekají rodiče.

Mgr. Věra Týřová, ZŠ Lidická

Sluníčko už na nás aspoň občas shlédne svou teplou laskavou tváří 
a láká nás ven a tak pojďme nejen na zahrádku nebo do města, 

ale i kousek dál! 

Oblastní charita Chrastava 
pořádá další akci pro cestovatelské duše

Poznej německá a polská
humna neboli výlet do Žitavy

vv  úútteerrýý  2288..  ččeerrvvnnaa  22000055

PPřřeeddbběěžžnnýý  pprrooggrraamm
Odjezd 7.00 hodin – nad parkem OCH Chrastava, 7.10 DPS Bílokostelecká, 

7.30 Hrádek nad Nisou (místo bude upřesněno)
Prohlídka Žitavy

Prohlídka Motýlího domu v Jonsdorfu
Přejezd přes Polsko (Bogatynia) do Nového Města pod Smrkem

Oběd, další program
Zastávka u Obřího sudu v Libverdě – „na kafíčko“

Návštěva katedrály v Hejnicích
Odjezd do Chrastavy – návrat cca v 18.00 hod.

Předběžná cena cca 335500  KKčč. V ceně: cesta, průvodce, vstupné, oběd.
Pozn. Cena je předběžná, pokusíme se ji snížit sehnáním sponzora 

na autobus cca o 100 Kč. 

BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  aa  ppřřiihhlláášškkyy  uu  ppaanníí  RRůůžžiiččkkoovvéé  oossoobbnněě  vv  kkaanncceelláářřii  OOCCHH  CChhrraassttaavvaa
nneebboo  nnaa  tteell..::  448855  114433  996688,,  mmoobbiill::  777777  558822  331122  

ččii  ee--mmaaiill::  oocchhcchhrraassttaavvaa@@vvoollnnyy..cczz

Jarmark pošesté
Dovolujeme si vás pozvat na 6. školní jarmark, který proběhne ve dvoře naší školy dne
17. června od 14. hodin. Tématem letošního jarmarku jsou filmy a pohádky.

Opět na vás bude čekat řada stánků se vším možným i nemožným zbožím. Při Jar-
marku dvakrát vystoupí skupina Řemdih zabývající se středověkou zábavou (žongléři,
dobové oblečení, dobové hudební nástroje...). 

Na závěr Jarmarku budou opět předány výroční školní ceny Kebule, Buřinka, Vik-
tor a Žebřík.

Zváni jsou všichni: rodiče, bývalí žáci, budoucí žáci, kolegové i ti, kteří jsou alespoň
trochu zvědavi, co jsme přichystali.
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Pozor, děti na silnici!
Ani my a naše děti nezapomínáme na dopravní výchovu. Celý týden jsme si povídali
jak se máme správně chovat na silnici, ať jako chodci či cyklisté. Při těchto přípravách
jsme se těšili na páteční dopoledne, kdy k nám měli zavítat strážníci městské policie
paní Krňáková a pan Musil. Naše mateřská škola má s městskou policií velice dobrou
spolupráci. 

Setkání se odehrálo na naší zahradě. Nejprve si nás vyzkoušeli, jak umíme poznat
a popsat dopravní značky, jak a kde správně přecházíme silnici, jaké známe dopravní
prostředky a také jak má vypadat správně vybavené jízdní kolo. Strážníci se přesvědčili,
že dopravní značky známe tím, že je umíme i nakreslit křídou na chodník. Pak jsme
předvedli svou zdatnost při soutěžích – slalom, běh mezi kužely, skoky přes kužele.

Všichni jsme měli radost z příjemného dopoledne a městské policii děkujeme za
to, že si na nás strážníci našli čas i trpělivost.

Děkujeme! děti a paní učitelky z MŠ Donín

Nejen ve městech, ale už také na venkově ubývá možností hrát si ve volné přírodě. 
Vztah k životnímu prostředí si dítě vytváří právě pomocí bezprostředního fyzického

kontaktu s přírodou. To mimo jiné dává vzniknout ekologicky zodpovědnému chování
v pozdějším věku.

V Hrádku nad Nisou se ve dnech 20. až 22. května 2005 uskutečnilo česko-ně-
mecké setkání zaměřené na ekologické přestavby zahrad u mateřských školek.
Zúčastnilo se ho 38 učitelek MŠ od Hamburku po Slavonice. Pořádajícími
organizacemi byly IGU (Mezinárodní společnost pro ekologickou výchovu a osvětu) 
a MŠ Hrádek, Oldřichovská.

Kromě výměny zkušeností, informací o možnostech financování a navázání
kontaktů přivítaly účastnice možnost seznámit se s již uskutečněným projektem 
MŠ V Zahrádce a porovnat ho s tradičně pojatou zahradou.

V prvním případě se jedná o MŠ Hrádek, Oldřichovská. Ředitelka této školky 
a spoluorganizátorka tohoto semináře, paní Helena Jiránková, se rozhodla přetvořit
zahradu v souladu s důsledným přírodním ztvárněním. Taková zahrada dětem nabízí

jak pohybové, tak smyslové podněty, mohou zde získávat celou řadu zkušeností, 
rozvíjet tvořivost a fantazii a vytvářet si tak vztah k životnímu prostředí. Členitý terén
s různorodými materiály a stinnými zákoutími poskytuje přívětivou atmosféru. Děti se
zde cítí dobře a hry se jim přímo samy nabízí.

Na zahradě MŠ Hrádek na Liberecké ulici se pak účastnice semináře staly samy
projektantkami. Za vedení zkušených architektů rozvíjely nápady a zkoumaly 
možnosti přestavby. Tento v současné době nedostatečně ztvárněný pozemek byl tak
během hodiny proměněn (zatím jen na papíře) v přírodní zahradu s dobrodružně
zvlněnou krajinou a širokou nabídkou pro dětské hry. Tato praktická část semináře
byla velmi pozitivně přijata a oceněna, účastnice semináře získaly mnoho podnětů,
které mohou uplatnit také na zahradě svého působiště. 

V neděli se společnost rozcházela plna zážitků, plánů a cílů do budoucnosti. Všechny
mateřské školky se potýkají se stejnými problémy. Účastnice ale zjistily, že při jejich 
řešení nejsou samy.

H. Jiránková

Ekologie v mateřských školkách
od Hamburku po Slavonice

Střelecké dopoledne
Dne 15. 5. 2005 bylo v rámci programu využití volného času mládeže pořádáno DDM
Drak, městskou policií a ZŠ Loučná sportovní střelecké dopoledne. Akce se konala
na zahradě ZŠ Loučné a zúčastnilo se jí 19 dětí a 10 dospěláků. Všichni přítomní si
vyzkoušeli střelbu na terč ze vzduchovky, vzduchové pistole, luku a lukostřílu. Na zá-
věr akce si všichni opekli vuřty a poté si ze vzduchovky vystřelili růže na střelnici, kte-
rou nám připravili děti ze ZŠ Loučná.

Pořadatelé děkují vedení ZŠ Loučná za možnost uskutečnění celé akce v pro-
storách školy a za výrobu krepových růží a střelnice, dále p. Palasovi, p. Bošňákovi
a je ho synovi za pomoc při organizaci této akce.

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

O osudu domu se rozhodne
v rozvojovém plánu

V posledních dnech byly dokončeny práce na vnějším vzhledu domu č. p. 71 na Hor-
ním náměstí i sousední přístavbě, bývalé rybárně. Rekonstrukcí domu č. p. 71 byly
postiženy také čtyři bytové jednotky. Tři z nich byly ve velmi špatném stavu a byly to
byty nižších kategorií. Jedna bytová jednotka je dále obývaná. Otázkou zůstává, co 
s nimi, protože na jejich obnovu město nemá prostředky. 

„Zastupitelstvo města rozhodlo, že v tuto chvíli nebude město tyto byty obnovovat samo
ani nebude hledat jiné cesty, například sháněním zájemce o rekonstrukci. Rozhodli jsme
se počkat do doby, než vznikne Rozvojový plán města 2015, protože předpokládáme, že
z něj vzejdou požadavky na prostory jako je galerie nebo městském muzeum. Tento ob-
jekt, vzhledem k jeho charakteru, by mohl být pro tyto účely vhodný. Rozvojový plán má
být hotov na podzim a potom by se mělo definitivně rozhodnout, zda v domě budou byty
nebo prostory pro jiné využití,“ vysvětluje starosta města Martin Půta.

Vít Štrupl
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Rodinné sportovní hry je projekt, který podporuje sportování celé rodiny a propaguje
zdravý životní styl. Jsou pro každou prima rodinu, která chce strávit příjemný den akti-
vním pohybem. Cílem je lidi vytáhnout od každodenních starostí a zapojit do soutě-
žení celou rodinu.

Základem Rodinných sportovních her je celodenní soutěžení týmů–rodin (mini-
málně 1 dospělý a 1 dítě). Rodinu–tým mohou tvořit nejen příbuzní, ale i kamarádi.

Účelem akce není překonávat rekordy, ale prožít krásný den plný sportu, radosti 
a štěstí s celou rodinou a třeba získat nové kamarády.

Rodinné sportovní hry se konají v červnu 2005 po celém Libereckém a Pardu-
bickém kraji. V Hrádku nad Nisou proběhnou 19. června 2005 od 10.00 do 15.00 hodin
ve sportovním areálu u ZŠ T. G. Masaryka. Slavnostní zahájení provede starosta města
Martin Půta. 

PPrraavviiddllaa  ssoouuttěěžžeenníí
Každý si sestaví rodinný tým (minimálně 2 členové –1 dospělý a 1 dítě). Tým může

tvořit nejužší rodina – bratr, sestra, mamka, taťka nebo i babička, dědeček, teta, sest-
řenice apod.

Do týmu můžeš vzít i kamaráda nebo kamarádku, ale raději je přemluvte, ať se-
staví svůj vlastní rodinný tým. Potom to bude ten správný závod.

Rodinné týmy soutěží v těchto 5 disciplínách: kop na bránu
skok do dálky
slalomová dráha
chůze na chůdách
ovál – překážková dráha.

Každou disciplínu musí absolvovat každý člen týmu – nejmenší děti mohou i s po-
mocí rodičů. Celkové výsledky se sčítají za celý tým–rodinu a dle objektivního klíče
bude vypočítán vítěz, nejsportovnější rodina. Vítězové obdrží diplom, cenu a upomín-
kovou plaketu, ostatní účastnické listy a upomínkové plakety.

Startovné: 10 Kč na tým–rodinu. Každý účastník obdrží již na startu malý dárek.
Přijďte si s námi zasoutěžit a prožít příjemný den, můžete si zde také zakoupit 

občerstvení. Na vaši účast se těší DDM DRAK

Rodinné sportovní hry

Nultý ročník Fichtelcupu
V květnu se jel na motokrosové trati v Hrádku nultý ročník závodu motorek do 50 ccm
pro ty, kteří si chtějí zazávodit, ale nemají k dispozici silné stroje. Soutěž byla přizpů-
sobena nezávodním motorkám, takže se jela na šest rozjížděk po dvou kolech. Pro
některé jezdce bylo i tak hlavním cílem dojet.

Pořádající Motokrosklub Hrádek nad Nisou si od závodu slibuje objevení nových
nadějných jezdců. Šéf Motokrosklubu Miroslav Jiránek tvrdí, že talent se pozná, i když
se závodilo na obyčejných motorkách.

Hrádecká kopaná
v květnu

„Áčko“ TJ Slovan Hrádek měl už dvě kola před koncem soutěže jistý postup do
krajského přeboru, protože se mu 4. června podařio uhrát poslední potřebný bod.
Přinášíme informace z květnových zápasů.

77..  55..  HHrrááddeekk  ––  BBrrnniiššttěě  44::00

1144..  55..  KK..  SSttuuddáánnkkaa  ––  HHrrááddeekk  00::44  ((00::11))
V prvním poločase jsme měli více ze hry, ale nedokázali jsme si připravit žádnou

kloudnější šanci ke skórování. Vše změnila 21. minuta, kdy se rozpomněl J. Štálík ml.
na svou nedávnou střeleckou potenci a poslal domácí do kolen brankou na 0:1. Za to-
hoto stavu si šli hráči odpočinout do šaten. Nutno poznamenat, že ve 35. minutě do-
šlo ještě k jedné důležité situaci, a to když domácí obránce uviděl druhou žlutou kartu
a musel předčasně pod sprchy. Do druhého poločasu naši nastoupili s odhodláním
své vedení ještě zvýšit. A tak se i stalo, když na 0:2 zvýšil opět J. Štálík ml. Nadále
jsme si udržovali výraznou převahu a domácí jsme k ničemu nepustili. Zbývající branky
dali M. Pražák a V. Procházka. 

1188..  55..  JJiinnddřřiicchhoovviiccee  ––  HHrrááddeekk 22::99  ((00::55))
Začátek utkání neodpovídal tomu, že by se mělo dít něco mimořádného. V 8. mi-

nutě však už pod Smrkem uhodilo, když se pěkně trefil J. Štálík ml. na 0:1 a otevřel
tím střelnici. Ve 23. minutě našel následovníka v Procházkovi, který odsoudil gólmana
soupeře do role diváka a upravil na 0:2. Ještě do konce poločasu skóroval dvakrát
Pražák a znovu J. Štálík ml. Našim se ve druhém poločase dařila kombinace a domácí
přehráli ve všech směrech. Po přestávce přidali další góly opět Pražák, J. Filip a dva-
krát P. Štálík. Samotný výsledek je dostatečně výmluvný o tom, kdo byl na hrací ploše
pod Smrkem pánem. 

2211..  55..  HHrrááddeekk  ––  MMiimmooňň  BB  99::00  ((99::00))
Soupeř přijel výrazně oslaben – pouze osm hráčů základní sestavy. Bylo jen otáz-

kou času, kdy se hřiště promění ve fotbalovou střelnici. Skóre 9:0 pro domácí se zasta-
vilo jen díky přestávce. Ovšem do druhého poločasu se soupeři nechtělo a z důvodu
zranění některého hráče byl zápas pro nedostatek hráčů soupeře ukončen. Výsledek
byl přesto uznán a góly zapsány jednotlivým střelcům. 

2288..  55..  CChhrraassttaavvaa  ––  HHrrááddeekk  11::77  ((00::44))
Studená sprcha v podobě gólu přišla na domácí už ve třetí minutě, když zakončo-

val po výjimečně povedeném rohu Horvátha krásnou hlavou P. Štálík. Do poločasu jsme
byli jasně lepším týmem a přidali jsme ještě tři branky. Do druhé části jsme však nastou-
pili malinko vlažněji a Chrastavě se podařilo v 64. minutě snížit. Pak se na hřišti dlouho
nic nedělo, kromě ostřelování sousedních zahrad našimi hráči. Až v posledních deseti
minutách jsme se nadechli k závěrečnému tlaku a přidali jsme do branky soupeře další
tři góly.

Oslavy 95. výročí založení 
oddílu kopané v Hrádku n. N.

TJ Slovan Hrádek nad Nisou chystá k letošnímu výročí založení oddílu kopané oslavy,
které budou zahájeny 20. 7. 2005 od 17 hodin přátelským utkáním mezi TJ Slovan
Hrádek nad Nisou a mužstvem AC Sparta Praha.

Kompletní tým současného mistra Gambrinus ligy a účastník ligy mistrů zahájí
oslavy hrádecké kopané na stadionu v Doníně. Od 22. 7. 2005 do 24. 7. 2005 jsou
na programu utkání všech soutěžních mužstev se zajímavými soupeři (např. mužstvo
Hvězdný prach Praha – složený z herců, zpěváků i bývalých fotbalistů). Součástí oslav
bude slavnostní otevření nově rekonstruovaného areálu a dny otevřených dveří pro
širokou veřejnost.
Program oslav

20. 7. 17.00 hodin Hrádek A AC Sparta Praha
22. 7 17.00 hodin Hrádek garda FC Slovan Liberec garda
23. 7. 14.45 hodin Hrádek dorost VFB Zittau
23. 7. 17.00 hodin Hrádek B- Hvězdný prach Praha
24. 7. 10.00 hodin Hrádek ml. žáci FK Jablonec 97 ml. žáci
24. 7. 11.00 hodin Hrádek st. žáci FK Jablonec 97 st. žáci

TJ Slovan Hrádek nad Nisou



strana 16

Akce pro MŠ
KOLOBĚŽKY

15. června 2005 od 10 hodin
Zahrada DDM DRAK

Na závěr školního roku proběhne tradiční klání
mezi MŠ v jízdě na koloběžkách. 

Vyhlášení vítěze za školní rok 2004–2005.

Akce ve spolupráci
HOROVÍKEND

10.–12. června 2005
Horolezecká chata

Horní Sedlo
Sportovní víkend s klubem horolezců. 

Bližší informace na samostatných plakátech. 
Děti musí být přihlášeny.

Soutěž pro kolektivy a učitele
NETRADIČNÍ KULIČKIÁDA
15. června 2005 od 14 hodin

Zahrada DDM DRAK
Soutěž pro děti a učitele z prvních 

až třetích ročníků ZŠ.
Netradiční klání mezi třídními družstvy. 

Soutěží 1 vyučující a 4 žáci (2 děvčata a 2 chlapci).

Sporovní akce
RODINNÉ SPORTOVNÍ HRY
19. června 2005 od 10 hodin

Hřiště u ZŠ T. G. M.
Pro rodiny s dětmi předškolními i školními.

Akce se ZŠ Lidická a T. G. Masaryka
TURNAJ V KOPANÉ

28. června 2005 od 8 hodin
Hřiště u ZŠ T. G. Masaryka

Již tradiční klání mezi školami na závěr 
školního roku – pro 2. stupeň ZŠ.

TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ
28. června 2005 od 8 hodin

Hřiště u ZŠ T. G. Masaryka
Hřiště u ZŠ Lidická

Tak jako kopaná, se již toto utkání stává tradicí 
závěrem každého školního roku.

Rádi bychom popřáli všem dětem, vedoucím 
i učitelům hezké a ničím nerušené 

letní prázdniny. Všem bychom také chtěli 
poděkovat za účast i pomoc na našich akcích,

které jsme ať již sami nebo ve spolupráci v našem
malebném městě uspořádali. 

Těšíme se na vás všechny opět v měsíci září.
Za DDM DRAK Mgr. L. Jurková, ředitelka
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Hrádek nad Nisou Žitavská ul. 260

Akce na červen 2005

O čtrnáct dní dříve oproti předchozím ročníků se letos
koná třetí ročník festivalu Hrádecké rockové léto. Ter-
mín byl změněn kvůli deštivému počasí v uplynulých roč-
nících. Nicméně, pokud by i letos mělo pršet, pro návště-
vníky budou přichystány stany pro ukrytí.

Z vystupujících kapel představujeme:
Těla
Skupina Těla vznikla začátkem 90. let. Těla začala vy-
stupovat nejprve v libereckých rockových klubech 
a postupně se rozjela po festivalech a klubech v sever-
ních a západních Čechách a též do Prahy. Po natočení
první demokazety v r. 1994 bylo možno slyšet jejich pís-
ničky v místních rádiích (RCL, Triangl, Euro K) či na celo-
státní Frekvenci 1 a v Českém rozhlase. Rok 1994 byl
ve znamení koncertů – devět jich odehráli v Holandsku,
jako předkapela účinkovali s Bárou Basikovou, mno-
hokrát vystupovali s Chinaski. To už za sebou měli asi
150 koncertů.

V říjnu 2001 vydala Těla své třetí album s názvem
Noční múzy. Patrně největším hitem skupiny zůstává
pilotní píseň z prvního alba „Hej Báro“.
Znouzectnost 

Plzeňská kapela Znouzectnost se poprvé objevila na
scéně roku 1987. S ubíhajícími lety se punkový styl
kapely změnil v melodičtější rockové skladby, které
místy zabíhají do čistého písničkaření. Skupina vydala
prozatím 12 desek, včetně 4 demosnímků, které jsou
však považovány za regulérní alba. Nové písničky vzni-
kají kontinuálně a jsou testovány na pravidelných kon-
certech (průměrně 10 koncertů měsíčně). Znouze-
ctnost si udržuje pozici nezávislé kapely, desky
vycházejí pod vlastním logem „Sysifos Records“. 
The Switch
Kapela vznikla v roce 1996 v Příbrami. Rok 2004 se stal
pro kapelu zatím nejúspěšnějším rokem. V soutěži
broumovská kytara obsadila nejvyšší příčku, čímž si 
zajistila prostor pro produkci na letním festivalu Rock-
ForPeople. Další soutěží byla Jim Beam Music 2004. Ze
400 kapel se The Switch dostali mezi nejlepších osm.
Na Rock For People v rámci semifinále se kapele po-
dařilo zabodovat a postoupit do finále společně se sku-
pinou LUS3. Jako finalisté zmíněné soutěže odehráli ně-
kolik velkých koncertů po boku Koller Bandu v čele 
s Davidem Kollerem (ex-Lucie). V roce 2004 opět ve
vlastním nákladu vyšlo regulérní debutní album nesoucí

název Beautiful. Kritiky nešetřily v recenzích superlativy
a skupině se tak podařilo vystoupit na pomyslný vrchol
amatérské scény. Nyní, po obdržení velmi prestižního
titulu: Vítěz soutěže Jim Beam Music 2004 a po skvělém
turné se skupinou KollerBand začíná kapela pomalu pra-
covat na novém materiálu pro další album. To vyjde prav-
děpodobně na podzim roku 2005 po velmi vyčerpáva-
jící, ale přesto námi velmi očekávané, letní sezóně 2005.
Pestroy
Skupina vznikla v Johannesburgu (Jihoafrická repub-
lika) v roce 1997, když jejím členům bylo 16 let. Je těžké
je stylově zařadit, ale podle nich je nejblíže vystihuje
pojem rap-metal. Nezaměnitelný je styl zpěváka Trip-
wire. Největší potíže měli Pestroy při shánění bubeníka
(kterého svého času střídali snad na každém koncertě).
Nakonec našli divokého Dylana Hunta a nemohli volit
lépe. První album vyšlo v roce 2001, nyní chystají dlouho
očekávané třetí album a také DVD. V Hrádku odehrají
jediný koncert v České republice.
Blanka Šrůmová
Bývalá zpěvačka Tiché dohody. Představí písničky této
kapely, převzaté písně Radiohead a písně ze svých
sólových desek. -red-

Hrádecké rockové léto 
18. června od 16 hodin, Kristýna


