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Nový terminál veřejné dopravy
Už od nového jízdního řádu, který začne platit v prosinci, by se měli dočkat zásadního zlepšení dopravního spojení
především obyvatelé okrajových částí města. Umožní to výstavba nového terminálu veřejné dopravy u stávajícího
vlakového nádraží v Hrádku a také pořízení dvou malých autobusů. Na financování projektu město podalo žádost
o podporu z fondu Interreg III A na česko-polské hranici a, podle zatím neoficiálních informací, úspěšně.

Realizací projektu se zároveň
podaří vyřešit i další problematická
místa ve městě – bude provedena
úprava nevzhledné asfaltové plochy
současného autobusového nádraží
a plánovaná, ale finančně náročná
úprava křižovatky pod železničním
přejezdem. Celkově by měl projekt
hodně přispět k rozvoji hromadné
dopravy ve městě a jeho okolí a za-
padá také do plánů na vybudování
Regiotramu Nisa.

V průběhu podzimu letošního
roku by mělo být přestěhováno au-
tobusové nádraží do prostoru mezi
nádražím ČD a bývalou celnici. To
samo o sobě cestování hromadnou
dopravou zjednodušší. Lidé stráví
méně času na cestách. K tomu
přispěje i rozšíření počtu stávajících
autobusových linek, které budou
přivážet obyvatele okrajových částí
města k vlakovému nádraží tak, aby
spoje na sebe navazovaly. Vznikne 
i spojení mezi Hrádkem, Hartavou,
Žitavou, Porajówem a Sieniawkou.
Veřejná přeshraniční doprava se
ukazuje už dnes jako nutná pro
zajištění dostatečného počtu za-
městnanců pro průmyslovou zónu.
Pro tyto účely město zakoupí ze zís-
kaných peněz dva malé autobusy,
které bude pronajímat některému 
z dopravců. Malé autobusy mají totiž
výrazně menší provozní náklady než
velké.

„Máme představu, že za stejný
objem peněz, které ČSAD dostala od
Libereckého kraje a taky od města na to, aby mohly autobusy jezdit na Uhelnou, do Oldřichova na Hranicích 
a dalších okrajových částí, se podaří zajistit větší množství spojení. Tedy že lidé, bydlící v okrajových částech, budou
mít větší šanci dostat se častěji do města, k vlaku a v ideálním případě, ke kterému se bude potřeba dopracovat,
bude mít Hrádek takovou ‚místní hromadnou dopravu‘. Myslíme si, že by měly vzniknout i nějaké nové zastávky,
které by cestování zjednodušily. Dále chceme propojit pěší přechod v Hartavě s centrem města, protože v Hartavě
končí MHD Žitavy, takže by tam spoje na sebe mohly navazovat. 
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Vyberme budoucí
podobu náměstí

O tom, jak by mělo vypadat Horní náměstí se již dis-
kutovalo mnohokrát. I v HRÁDECKU již byly předsta-
veny některé dřívější návrhy. Nyní vše nasvědčuje tomu,
že nastala doba, kdy se bude potřeba definitivně roz-
hodnout. Pokud se podaří dodržet všechny napláno-
vané kroky, proběhne rekonstrukce Horního náměstí 
v příštím roce.

Na vnitřní dvoustraně tohoto vydání HRÁDECKA
najdete tři návrhy budoucí dispozice náměstí. Tyto
návrhy neřeší detailně rozmístění laviček, zeleně 
a drobné architektury. Nabízí ale tři varianty, jak by
mohlo být náměstí uspořádáno. U každého návrhu je
jeho stručný popis.

Zároveň naleznete na vnitřní dvoustraně dva anketní
lístky. Jeden je určen vám, druhý můžete předat ně-
komu z rodiny nebo svému známému. Pokud by vás
chtělo hlasovat více, můžete si je okopírovat, případně
vyzvednout další v podatelně městského úřadu. Vy-
plněné anketní lístky můžete odevzdávat do podatelny
MěÚ nebo do schránky HRÁDECKA umístěné proti
vchodu do podatelny. Dovolujeme si upozornit, že
anketní lístky tentokrát pro větší důvěryhodnost ankety
nejsou anonymní, ale věříme, že to nebude na překážku
při vašem hlasování. Anketa je určena obyvatelům
města.

Co se bude dít dále? Návrhy budou prezentovány 
v průběhu celých prázdnin také na internetu, v přízemí
radnice a při městských slavnostech na konci srpna.
5. září proběhne za přítomnosti architektů Den starosty.
Příjem anketních lístků bude ukončen 6. září. 

Veřejná anketa je vyhlášena jako poradní. Znamená
to, že zastupitelé budou vybírat ze všech tří variant, ale
výsledky ankety jim mohou pomoci v rozhodování. Dále
bude schváleno zadání výběrového řízení na rekon-
strukci náměstí a v příštím roce by měla být prove-
dena.

Pokračování na straně 8
Vít Štrupl

Návrh podoby terminálu od ing. arch. M. Heřmánka
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Informace z radnice
Ze zasedání rady města
11. schůze rady města
Rada města se na své 11. schůzi v roce 2005 konané dne 25. května zabývala těmito
záležitostmi:
— souhlasila s podáním projektu „Průmyslová zóna“ do programu „Podpora hospo-

dářsky slabých oblastí LK“ do Grantového fondu LK. Tento projekt je v souladu se
strategií města Hrádek nad Nisou.

— uložila veliteli městské policie ve spolupráci s OVV podat žádost o dotaci do Pro-
gramu partnerství na pořízení kamerového systému ve městě 

— na základě předložených nabídek schválila objednání zpracování projektové doku-
mentace včetně IČ ve stupni DPS na přemístění terminálu HD od firmy Valbek,
spol. s r. o., za celkovou cenu 221 340 Kč vč. DPH

— na základě předložených nabídek schválila objednání zpracování projektové
dokumentace včetně IČ ve stupni DPS na akci „Zpřístupnění průmyslové zóny
Hrádek nad Nisou I.“ od firmy Valbek, spol. s r. o., za celkovou cenu 205 870 Kč
vč. DPH 

— na základě předložených nabídek schválila uzavření smlouvy s f. BENOX, s. r. o.,
Hrádek nad Nisou na zhotovení parkoviště u Pavca v Hrádku nad Nisou se 40 par-
kovacími místy za celkovou částku 694 507,50 Kč vč. DPH

— na základě předložených nabídek schválila uzavření smlouvy o dílo s f. BENOX, 
s. r. o., Hrádek nad Nisou na zhotovení části parkovacích míst na Horním sídlišti 
v Hrádku nad Nisou. Přesné vymezení parkovacích míst bude součástí uzavřené
smlouvy o dílo.

— zrušila ke dni 31. 5. 2005 komisi rady města „Komise pro okrajové části města“
— souhlasila s provedením zkráceného výběrového řízení na dodání softwarových 

a hardwarových komponent prostřednictvím firmy 4Office, s. r. o., dle předlože-
ného harmonogramu a určuje Ing. Kamila Krečmana jako pověřenou osobu ke
kontrole plnění prováděných prací.

12. schůze rady města
Rada města se na své 12. schůzi v roce 2005 konané dne 8. června zabývala těmito
záležitostmi:
— na základě návrhu Odboru rozvoje města a správy majetku uložila starostovi

města požádat Odbor stavební a ŽP o vydání demoličního výměru na objekt 
č. p. 65 a 66 (Asyl) Hrádek nad Nisou vzhledem k současnému stavu objektu 
a k existujícímu statickému posudku, který definuje stav krovu a celkový stav 
objektu jako stav těsně před zřícením

— schválila záměr přípravy území pro prodej parcel z majetku města Hrádek nad 
Nisou lokalita p. p. č. 1788/1,1789/1,943, k. ú. Hrádek nad Nisou, Zlatá výšina 
a schválila postup dle důvodové zprávy, včetně ukončení stávajících nájemních
vztahů

— na základě předložených nabídek a technologií rozhodla o opravách místních
komunikací podle předložené nabídky, a to: nabídka č. 5 Kančí rokle za cenu 
875 483 Kč vč. DPH, nabídka č. 3 Loučná – bytové domy za Kortanem za cenu
269 594,50 Kč vč. DPH a nabídka č. 6 Václavice za hasičskou zbrojnicí po MŠ za
cenu 173 673 Kč vč. DPH, celkovou hodnotu 1 318 750,50 Kč vč. DPH, a pově-
řuje starostu města k podpisu příslušné smlouvy o dílo s f. KOREKT DIPS, s. r. o.,
Brno

— vzala na vědomí informativní materiál o způsobu odstranění nepovolené skládky
v Cihelně od f. Precys, s. r. o., Stráž nad Nisou a uložila starostovi města předložit
do konce července 2005 projekt na revitalizaci Cihelny

— projednala a zamítla požadavek podnikatelů, kteří mají provozovnu na Horním 
náměstí v Hrádku nad Nisou, na snížení cen parkovného na Horním náměstí a ulo-
žila starostovi města v tomto duchu odpovědět podnikatelům a provést po půl roce
vyhodnocení parkovného na Horním náměstí

— vzala na vědomí informaci ředitelky MŠ Oldřichovská o zrušení logopedické třídy
ve školním roce 2005/2006

— projednala žádost Římskokatolické farnosti Hrádek nad Nisou o finanční příspě-
vek na dokončení obnovy hlavního oltáře v kostele sv. Bartoloměje v Hrádku nad
Nisou a uložila starostovi města projednat další možnosti financování, případně
připravit návrh do ZM při projednávání změny rozpočtu města

— schválila poskytnutí příspěvku na pořádání sportovní akce Rallye Lužické hory 
konané ve dnech 3.–4. 6. 2005 formou nepeněžního plnění – bezplatné užívání
prostor v budově radnice včetně spotřeby energií

— schválila prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství – zábor Horního 
náměstí pro pořádání sportovní akce Rallye Lužické hory 

— schválila uzavření smlouvy na pronájem nebytových v budově MŠ ve Václavicích
mezi ZVŠ Loučná a firmou EEH, spol. s r. o., Hrádek nad Nisou za účelem zřízení
sídla společnosti připravující  projekt využití alternativních zdrojů energií v oblasti
Hrádku nad Nisou.

Ze zasedání zastupitelstva města
5. zasedání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města se na svém 5. zasedání v roce 2005 dne 23. května zabývalo
těmito záležitostmi:
— schválilo uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovitostí – pozemků p. p. č. 742/1

a 742/2 a objektu č. p. 269 (sokolovna) – od České republiky za celkovou kupní
cenu 932 780 Kč 

— schválilo uzavření kupní smlouvy – koupě pozemků p. p. č. 320/1, p. p. č. 320/7,
p. p. č. 354/1, p. p. č. 354/33, p. p. č. 354/34, p. p. č. 354/47, 354/56, 
p. p. č. 368/1, p. p. č. 368/14 a p. p. č. 369, o celkové výměře 10013 m2, v k. ú.
Hrádek nad Nisou od družstva Nové bydlení za celkovou kupní cenu 100 000 Kč

— po projednání schválilo dohodu o narovnání mezi družstvem Nové bydlení 
a Dr. Jiřím Bednářem, správcem konkursní podstaty úpadce Stavební hrádecké
společnosti, a. s. Zastupitelstvo města po projednání schválilo dohodu o přistou-
pení k závazku ve výši 3 000 000 Kč mezi Dr. Jiřím Bednářem, správcem 
konkursní podstaty Stavební hrádecké společnosti, a. s., na jedné straně, městem
Hrádek nad Nisou a družstvem Nové bydlení na straně druhé.

— vzalo na vědomí rozhodnutí Ministerstva financí ČR, kterými bylo rozhodnuto ve
věci žádostí města Hrádek nad Nisou ze dne 15. 10. 2004 o prominutí odvodu 
a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení (I. a část II. etapy 
výstavby ve Starém dvoře). Z rozhodnutí vyplývá povinnost města uhradit 2,5 mil Kč
a po doplacení vyměřený úrok z odložení splátek ve výši 140 % diskontní sazby
ČNB. Zastupitelstvo města po projednání ukládá finančnímu odboru a starostovi
města požádat o splátkování vyměřené částky ve výši 2,5 mil. Kč z rozpočtu města
v roce 2006 a informovat zastupitelstvo města o výsledcích tohoto jednání.

— po projednání schválilo podání žádosti do programu INTERREG III.A – projekt Works-
hop – Most pro pěší „Bod Trojzemí – Hrádek nad Nisou – Bogatynia – Zittau“

— schválilo žádost Pečovatelské služby Hrádek nad Nisou o dotaci na projekt
Zajištění kvality a rozvoje terénních služeb na Hrádecku do grantového programu 
Libereckého kraje č. 9 – Podpora sociálních programů Libereckého kraje.

— souhlasilo s podáním projektu ZŠ Lidická – „Š:schkola“do programu EU-INTER-
REG III.A a jeho předfinancování ze strany zřizovatele – města Hrádek nad Nisou,
podle důvodové zprávy

— souhlasilo s podáním projektu ZvŠ Loučná „Cesta k úspěchu“ do programu 
EU-SROP a jeho předfinancování ze strany zřizovatele – města Hrádek nad Nisou,
podle důvodové zprávy.

U Meinla se staví
U hrádeckého supermarketu Julius Meinl začaly v červnu zemní práce na výstavbě
polyfunkčního domu. Investorem stavby jsou manželé Peukerovi, kteří provozují piz-
zerii na Kristýně. Stavba vyrůstá na jejich soukromém pozemku.

Nejspíše už na podzim zde budou k dispozici čtyři nebytové prostory po 50 m2, které
budou pronajímány pro poskytování služeb nebo například pro cukrárnu. O jejich vyu-
žití ještě není rozhodnuto, a proto se mohou případní zájemci obrátit přímo na majitele.

V levé části domu bude umístěna restaurace. Majitelé budou schopni nabídnout 
i zajištění různých uzavřených oslav, protože v patře bude umístěn salonek pro asi 70 lidí.
Ve zbylé části prvního patra jsou vyprojektovány 4 nájemní byty o výměře 70–80 m2. 

Polyfunkční dům bude mít i vlastní parkování jak pro hosty, tak pro nájemníky bytů.
Vít Štrupl

Poplatky za inzerci v měsíčníku

HRÁDECKO
formát cena
6 x 2,5 cm 100 Kč
6 x 5 cm 300 Kč
A6 (čtvrtstránkový) 500 Kč
A5 (půlstránkový) 1 000 Kč
formát A4 (celostránkový) 2 000 Kč
reklamní reportáž cena dohodou
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Převzetí daru
V souvislosti s reformou veřejné správy, která se uskutečnila v minulých letech, došlo
v průběhu roku 2003 i k zásadní změně kompetencí v zajišťování sociálních služeb.
Aby nedošlo ke zrušení nebo omezení těchto služeb občanům, začalo pečovatelskou
službu plně zabezpečovat město samo. Z tohoto důvodu byla nově zřízena příspěv-
ková organizace Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou a pro zabezpečení její 
činnosti jí byl mimo jiné zapůjčen i majetek Libereckého kraje v hodnotě 555 317 Kč,
který před rokem 2003 využíval Okresní ústav sociálních služeb Liberec. V letošním
roce smlouva o zapůjčení tohoto majetku končí, a proto rozhodla rada Libereckého
kraje na základě naší žádosti majetek darovat našemu městu. Přijetí tohoto daru pro-
jednala a schválila rada města na svém zasedání 22. června. Movitý majetek bude
předán Pečovatelské službě Hrádek nad Nisou a bude i nadále sloužit pro zajišťování
tolik potřebných služeb hrádeckým občanům. Bc. Petr Grim

ved. správního a sociálního odb.

Město investovalo
do oprav komunikací
Na konci června se v Hrádku a v jeho okrajových částech opravovaly na třech místech
poměrně velké úseky komunikací. Město využilo na jejich financování nedočerpanou
část úvěru u České spořitelny. Nejdelším opraveným úsekem je celá Kančí rokle od
silnice do Bílého Kostela až po hřbitov na Suché, jehož délka je 1,7 km. Stejně jako
na ostatních místech se oprava prováděla penetrací, která je lacinější a přitom vyho-
vující pro podobné komunikace. Nebyly přitom jen záplatovány díry po zimním období,
ale byl položen souvislý povrch vozovky.

Další opravy byly provedeny v Loučné na komunikaci u bytovek za Kortanem a ve
Václavicích v úseku mezi hasičskou zbrojnicí a mateřskou školou. Všechny práce pro-
vedla firma Korekt Dips a město do nich investovalo 1,3 mil Kč.

Další investicí v hodnotě bezmála 700 tis. Kč byla úprava parkovací plochy 
u bývalého Pavca, dnes prodejny stavebnin. Nové parkoviště v blízkosti náměstí bude
mít 40 míst. K realizaci byla vybrána firma Benox. Vít Štrupl

Novela zákona o střetu
zájmů zrušena

22. června zrušil Ústavní soud ČR s okamžitou platností spornou novelu zákona o střetu
zájmů.

Novela mimo jiné zakazovala zastupitelům současně vést organizace, které kraje
či obce zřídily nebo majetkově ovládají. Na základě novely proto již před časem přišlo
o své posty několik zastupitelů v jiných městech. V Hrádku se novela týkala Mgr. Jaro-
slava Poláčka a Mgr. Ladislavy Jurkové. Hrádečtí zastupitelé však v březnu odmítli
oběma ukončit mandát a starostu města pověřili k zaslání dopisu ústavním činitelům
s tím, že zastupitelé s tímto zákonem nesouhlasí, protože odporuje morálním zásadám.

Zrušením ustanovení novely zákona o střetu zájmů zůstávají Mgr. Jaroslav Polá-
ček i Mgr. Ladislava Jurková zastupiteli města.

Městská knihovna v Hrádku n. N.
Vyhlašuje u příležitosti oslav 745. výročí vzniku města literární soutěž na téma

„Hrádek nad Nisou – jak se mi zde žije“

Soutěž je určena dětem i dospělým, 
své práce můžete odevzdávat do Městské knihovny do 29. 9. 2005

Vyhodnocení proběhne v knihovně v říjnovém Týdnu knihoven.

Výroba, prodej a doprava
betonové směsi

ČR Beton Bohemia

Betonárka Luhov

Stráž pod Ralskem

TTeell..::  772244  110055  772299

Při předložení tohoto inzerátu 
sleva 7 % na odebrané betonové směsi. 

AAkkccee  ppllaattíí  ddoo  3311..  88..  22000055

Malá rodinná farma ve Václavicích nabízí
pprroodduukkttyy  zz  kkoozzííhhoo  mmlléékkaa  ––  mmlléékkoo,,  ssýýrr

ččeerrssttvvýý  vvččeellíí  mmeedd

Prodej „Ze dvora“ od 10. 7. 05
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Na konci Větrné ulice v Hrádku nad Nisou můžete vidět úhlednou budovu s udržova-
ným okolím, za níž by málokdo očekával průmyslovou výrobu. Je to rekonstruovaná
budova bývalé provozovny Vulkanu. Je rozšířená o novou výrobní halu a vybavená 
moderní technologií – výrobní centrum firmy D PLAST-EFTEC, a. s.

D PLAST-EFTEC, a. s., je moderní firma orientovaná na automobilový průmysl. Je
to společný podnik české firmy D PLAST a švýcarské firmy EFTEC. Sídlo a vývojové
laboratoře firmy jsou ve Zlíně. 

D PLAST-EFTEC patří mezi největší dodavatele stříkacích, těsnicích a lepicích
tmelů pro automobilový průmysl ve střední a východní Evropě. Podařilo se rozšířit
původní sortiment a získat další tuzemské i zahraniční odběratele. K nejvýznamnějším
odběratelům patří Auto Škoda Mladá Boleslav, GMMP (bývalý Opel) v Polsku, Suzuki
Maďarsko, VW Slovakia a Poznaň, ZAZ Ukrajina, TPCA Kolín. V Rusku založila firma
dva výrobní podniky dodávající tmely pro největší ruské automobilky – AVTOVAZ 
a GAZ, na Ukrajině pak firmu Plastol.

V r. 2004 bylo v provozovně v Hrádku vyrobeno na 
9 000 tun tmelů a obrat přesáhnul 400 mil. Kč. Díky
svému rozvoji poskytuje nyní firma více jak sedmdesát
pracovních míst, z toho přes čtyřicet v Hrádku. 

Mimo jiné také kvalita práce všech těchto zaměst-
nanců ovlivňuje stabilitu a další rozvoj firmy, a to úzce sou-
visí s tím, jak jsou u firmy spokojeni. Vedení firmy se proto
snaží uspokojit všechny jejich oprávněné požadavky. Pra-
covníci mají možnost předkládat je na poradách a v kaž-
doročně pořádané anketě spokojenosti zaměstnanců. 

Důraz je kladen především na bezpečnost a hygienu
práce. Pracoviště mají veškeré potřebné vybavení a za-
městnancům jsou poskytovány pracovní a ochranné 
pomůcky dle předpisů.

Firma poskytuje zaměstnancům též nadstandardní 
výhody svého sociálního programu. Můžeme uvést
příspěvky při příležitosti významných osobních jubileí 
a událostí, jako je svatba či narození dítěte, příspěvky na
rekreaci včetně rodinných příslušníků, dotace na kulturní
akce a možnost ozdravných pobytů pro nejvíce zatížené
pracovníky.

Vedení firmy si je vědomo své odpovědnosti nejen 
k bezprostřednímu pracovnímu prostředí ve firmě, ale též k životnímu prostředí 
jako celku, jehož nenahraditelnou hodnotu je třeba chránit a zachovat i pro příští 
generace. 

Péči o životní prostředí proto firma řadí mezi své hlavní úkoly. Vynakládá na ni 
nemalé finanční a lidské zdroje. Řada specialistů trvale pečuje o správnou funkci
systému environmentálního managementu (EMS), který je nedílnou součástí
firemního systému jakosti. Všichni zaměstnanci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili
svoji odpovědnost k životnímu prostředí a aby ji uplatňovali v praxi.

Firma splňuje všechny požadavky normy ISO 14001 – Systémy environmentál-
ního managementu. Každoročně úspěšně obhajuje certifikát, který získala v r. 2000.
Výsledky kontrol jsou zdrojem podnětů pro další zlepšování.

Ekolog firmy trvale sleduje všechny aspekty činnosti firmy a vyhodnocuje jejich 
dopady do životního prostředí. K nejvýznamnějším aspektům jsou přijímána taková
opatření, aby k ohrožení životního prostředí dojít nemohlo.

Každý rok je zpracován program, který stanovuje nejdůležitější úkoly EMS. Zohled-
ňuje zejména výsledky přezkoumání EMS vedením firmy, výsledky auditů, novinky 
v oblasti právních aj. požadavků a nové aktivity firmy. 

Plnění právních požadavků je samozřejmostí a firma si klade cíle nad rámec těchto
povinností:
— vývoj výrobků s menší zátěží pro životní prostředí, počínaje výrobou, užitím a konče

jejich likvidací,

— zvyšováním efektivnosti výroby s menší měrnou spotřebou energií omezovat
čerpání neobnovitelných přírodních zdrojů,

— inovacemi v oblasti výrobků i technologie a maximální recyklací snižovat produkci
odpadů, zejména nebezpečných, na minimum.
Péči o celkovou úroveň firmy dokládá též vzhled opravené budovy s okolím včetně

obnovovaného arboreta.
V péči o životní prostředí máme dobré výsledky a jsme si vědomi toho, že je a bude

vždy co zlepšovat.

D PLAST-EFTEC, a. s. – jde nám
též o pracovní a životní prostředí

Několika slovy
— Další dotaci získala TJ Slovan na rekonstrukci škvárového hřiště na hřiště 

s umělým povrchem. Nové hřiště s umělým povrchem třetí generace bude
realizováno ještě letos. Celkový rozpočet projektu je 11 mil. Kč. Z této částky bude
7,7 mil. Kč pokryto státní dotací a 3,3 mil. Kč tvoří povinný podíl TJ Slovan.
Zastupitelstvo města schválilo tento příspěvek TJ Slovan s tím, že dodavatel
stavby, který vyhrál výběrové řízení, bude tento podíl financovat v letošním 
roce ve své režii a částku účtovat až v příštím roce. TJ Slovan jako protihodnotu
části tohoto podílu převede na město všechny své pozemky v hodnotě téměř 
900 000 Kč. Jedná se o pozemky u vnitřního obchvatu, u sokolovny, pod částí
nového hřiště u ZŠ T. G. Masaryka.

— Proběhlo výběrové řízení na realizaci projektu Výukové centrum v ZŠ v Doníně 
a byly zahájeny práce na jeho realizaci. Kromě vybavení počítači budou v rámci
projektu ve škole vyměněna okna a bude opravena fasáda.

— Zastupitelstvo města odvolalo na základě usnesení osadního výboru předsedu
osadního výboru Oldřichov na Hranicích pana Jiřího Žánu a zvolilo na jeho místo

pana Davida Ženatého. Ke změně došlo také ve složení osadního výboru ve
Václavicích. Místo pana Slavomíra Hartmana byla členkou OV zvolena paní Pavla
Vacková.

— Připravuje se projekt na demolici objektů a revitalizaci cihelny. Prostor s vý-
znamnou ekologickou zátěží v centru města, v těsné blízkosti obytné zástavby 
a vlakového nádraží, by měl do budoucna sloužit spíše pro další výstavbu, niko-
liv pro průmysl. Plánuje se také propojení komunikace Liberecká–Oldřichovská 
a propojení tohoto prostoru s nádražím ČD a např. podchodem. 

— Ve městě je letos zaměstnáno pět lidí na veřejně prospěšné práce. Po jednom 
v pečovatelské službě a ve zvláštní škole a tři pracují v zahradnictví.

— Město získalo dotaci ve výši 150 000 Kč od Libereckého kraje z programu
podpory hospodářsky slabých oblastí na využití ploch průmyslové zóny za
závodem KSM Castings (dříve Thyssen) a za závodem Trelleborg (dříve Metzeler).

— Do konce července by měl být ve městě instalován turistický informační a navi-
gační systém.
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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.

VIP fotbalisté 
přivezli z oslav vítězství
Letošní Oslavy Trojzemí proběhly 24.–26. června v Žitavě. Ještě před slavnostním
zahájením se setkali členové Mezinárodního parlamentu dětí a mládeže a zabývali 
se tím, co by se dalo udělat pro mládež v každém ze tří měst svazku. Zatímco
německým členům chybí večerní doprava do jejich klubového zařízení, jejich čeští
kolegové takové zařízení pro sebe postrádají zcela. Zcela spokojeni byli polští 
zástupci v mládežnickém parlamentu.

Při slavnostním zahájení proběhla prezentace každého z měst Malého troj-
úhelníka. Dlouho do noci mohli potom návštěvníci Žitavy využít možnosti zdarma
navštívit historické objekty, radnici, divadlo a Zoo ve Weinau.

Sobotní dopoledne začalo VIP turnaji s českou účastí ve fotbale a v kuželkách.
Zatímco fotbalisté svůj turnaj vyhráli díky rozhodující brance Ing. Radka Petra,
kuželkáři obsadili třetí místo (ze tří týmů). Nicméně vzhledem k dobré atmosféře
turnaje se dohodli na dalším setkání. Ve městě v tu dobu probíhal Den spolků, na
kterém Hrádek reprezentovala ZŠ Donín. Asi čtyřicítka běžců se vydala na běh 
z žitavského náměstí na Trojmezí, Kristýnu a přes Hartavu zpět na náměstí do Žitavy.
Cestou se k nim přidávaly libovolně další skupinky. Ta česká běžela pod vedením 
Mgr. J. Poláčka od Trojmezí na Kristýnu. 

Nedělní program probíhal především na pódiu před žitavskou radnicí. Hodinový
kulturní program Hrádku nad Nisou obstarali žáci hrádeckých škol. Vystoupily
mažoretky, flétničky ze ZŠ Lidická, Country tance ze ZŠ T. G. Masaryka a další 
taneční skupinky.

V 18 hodin byly letošní Oslavy Trojzemí slavnostně zakončeny. Štafetový kolík 
oslav převzala Bogytania, která se stala jejich pořadatelem v roce 2006.

Vít Štrupl

Starostové jednali o silnici
Ve dnech 16.–17. 6. navštívili starostové svazku tří měst Malý trojúhelník polský
parlament – Sejm a Senát. Návštěva se uskutečnila na pozvání poslance Sejmu 
a předsedy polské části Euroregionu Nisa Michala Turkiewicze, který se v Sejmu
zasadil o schválení tzv. malé ratifikace třístranné mezinárodní smlouvy o komunikaci
spojující českou silnici R 35 s německou B 178 přes Polsko. Cílem jednání bylo 
prověřit současný stav přípravy na polské straně a také ověřit možnosti zrychlení 
faktického zahájení stavby.

20. 6. 2006 se v Berlíně uskutečnila konference Podnikatelský region – Inovační
iniciativa pro nové spolkové země pořádaná Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání
a vědu SRN. Starostové svazku tří měst Malý trojúhelník prezentovali společný
rozvojový projekt průmyslové zóny, přípravu společného rozvojového plánu Malého
trojúhelníku a další společné aktivity. Cílem konference bylo stanovení priorit SRN pro
další plánovací období finančních programů EU.

Potřetí se starostové Malého trojúhelníka sejdou 12. července v Hrádku společně
s náměstky ministrů dopravy všech třech zemí. Organizátorem a iniciátorem schůzky
je české ministerstvo dopravy. Cílem setkání je projednat soulad ustanovení mezi-
státní smlouvy o silnici R 35 – B 178 se skutečnou situací a stanovit časový har-
monogram výstavby.

Vít Štrupl

Kniha historických pohlednic
bude představena na pouti

Na konci srpna se představí veřejnosti nová kniha Mikroregion Hrádecko-Chras-
tavsko ve starých pohlednicích. Tato publikace bude obsahovat staré pohlednice 
z celého mikroregionu, které bude doprovázet komentář v českém a německém
jazyce. Několik pohlednic zachycuje také Žitavské hory. Cílem publikace je představit
náš mikroregion tak, jak vypadal v dobách minulých. Kniha jistě potěší jak obyva-
tele a návštěvníky našich měst, tak sběratele. 

Celý projekt je finančně podpořen z programu EU Phare CBC a je spolufinanco-
ván obcemi mikroregionu. Kniha vyjde v nákladu 3 000 ks, přičemž 1 000 bude 
neprodejných a rozdělí si je obce mikroregionu pro svou reprezentaci a 2 000 ks
půjde do prodeje za cenu 390 Kč. Kniha bude mít asi 240 stran a je v ní reprodu-
kováno na 400 pohlednic pocházejících ze soukromých sbírek.



Závod byl hodnocen od funkcionářů i jezdců velmi kladně. Zkušenější závodníci sice
již předem upozorňovali na to, že trať je velmi náročná ale na druhou stranu zajímavá.
Jestli je něco typické pro Lužickou rally, tak je to právě obtížnost trati, která i bez
umělých překážek prověří umění jezdců. O tom svědčí i srovnání průměrných 
rychlostí s jinými podobnými závody – v Hrádku je podstatně nižší. 

„Nezaznamenal jsem negativní ohlas. Možná, že nějaký byl, ale ke mně se ne-
donesl. Naopak se řada lidí ptala, jestli se rally pojede i příští rok,“ říká Jan Krečman,
který byl opět hlavním organizátorem obnoveného závodu. „Chceme, aby závod 
omezil lidi únosnou mírou, která se dá zvládnout. I někteří jezdci, mezi nimi Daniel
Landa, hovořili o nutnosti omezit rychlostně trénink a toto omezení po jezdcích 
vyžadovat,“ dodává Jan Krečman. Spolu s Janem Halalou, Janem Krečmanem ml. 
a Petrem Lauerem vytvořil Jan Krečman tým pořadatelů, kteří se vyrovnali se všemi
nástrahami organizace automobilových závodů a vrátili do Hrádku kdysi oblíbenou
soutěž.

Vítězi rallye se stali Martin Kožmín s Miloslavem Talaváňou před Jaroslavem 
Orsákem s Romanem Peškem. Třetí příčku vybojovala posádka Daniel Landa–Jaro-
slav Novák. Daniel Landa byl asi nejvíce sledovaným závodníkem už od pátečního
večera, kdy se objevil na tiskové konferenci a potom na náměstí. Podél trati se sešlo
i poměrně velké množství diváků, kteří sledovali již páteční jízdy. Hlavním sponzorem
rally byla firma TRW Lucas Frýdlant v Čechách, která pravděpodobně bude s pořa-
dateli spolupracovat i v dalším roce. Organizátoři také velmi dobře hodnotili vstřícnost
Městského úřadu v Hrádku nad Nisou, který jim poskytl zázemí.

„Jsem rád, že se tahle kdysi tradiční akce znovu opakovala díky úsilí organizátorů.
Na druhou stranu je jasné, že bude potřeba pro příští ročníky, pokud je budou chtít
organizátoři pořádat, vyhledat lepší symbiózu rallye–obyvatelé. To znamená, aby na

trati bylo méně míst, kde by rallye přímo procházela obydlenou zástavbou a omezo-
vala tak obyvatele. Pokud se podaří tohle vyřešit, tak jsem přesvědčen, že rallye místo
v Hrádku má. Navíc může přitáhnout do města na jeden víkend v roce návštěvníky, 
a to je podle mého názoru zajímavé i pro živnostníky ve městě,“ řekl k Rally Lužické
hory starosta města Martin Půta. Vít Štrupl
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Otázka pro starostu
Pane starosto, stal jste se členem představenstva ČSAD Liberec. S jakým cílem
jste přijal tuto funkci?
Cíle byly dva. Jedním je zastupovat zájmy města Hrádek nad Nisou, jakožto akcio-
náře ČSAD Liberec. V tuto chvíli to souvisí i s projektem dopravního terminálu 
a se zlepšením dopravní obslužnosti pro Hrádek. Na druhé straně bych rád zastu-
poval zájmy malých obcí a malých měst, které jsou na dopravní obslužnosti finan-
cované státem a Libereckým krajem závislé a jejichž obyvatelé jsou závislí na tom,
jestli budou jezdit autobusy tak, aby se dostali do práce. Protože kolem téhle věci
se angažuji od začátku tohoto volebního období, přijde mi to jako další logický krok,
abych o tom měl co nejvíce informací a abych rozhodování ČSAD dokázal nějakým
způsobem ovlivňovat. 

Samozřejmě, že vnímám to, že může část veřejnosti negativně hodnotit, že za
práci v představenstvu budu mít určité odměny. V tuhle chvíli se přiznám, že nevím,
jaké odměny berou členové představenstva ČSAD Liberec. Nicméně budu postu-
povat v souladu s tím, co zastupitelstvo města na začátku volebního období
odsouhlasilo, a sice že všichni zastupitelé, kteří vykonávají nebo zastupují město 
v dozorčích orgánech nějakých společností vždycky na konci roku zveřejní, jaké
odměny za tuto práci mají. Takže si myslím, že se to lidé na konci roku dozvědí 
a já nebudu dělat tajnosti s tím, na co ty peníze využiji.
V červnu jste byl také zvolen členem rady Euroregionu Nisa, ve které Hrádek
neměl v posledních letech zastoupení.
Valná hromada Euroregionu Nisa znovu volila zástupce jednotlivých okresů do rady
euroregionu na české straně a do trinacionální rady. Na české straně je 19 zástupců
a v trinacionální radě je 10 českých zástupců. Starostové mikroregionu mi dali
důvěru, že je budu zastupovat jak v té české radě, tak v trinacionální radě euro-
regionu. Považuji to za vyjádření skutečnosti, že Hrádek pro mikroregion obstarává
přeshraniční partnerství. Myslím si, že hlavním principem fungování tohoto orgánu
je v podstatě komunikace přes hranice a hledání dalších možností spolupráce a vě-
řím, že budu moci uplatnit nějaké svoje zkušenosti, které jsem získal ve spolupráci
s Žitavou a Bogatynií.

Vít Štrupl

Pronajmu byt 1+1 (35 m2) v rodinném domě v Doníně, samostatný přístup, 
částečně zařízený. Dlouhodobý pronájem vítán. Cena dohodou. 

Informace na tel.: 723 507 255 po 20. h.

Město kupuje sokolovnu
Zastupitelstvo města v květnu schválilo koupi městské sokolovny od státu za téměř
933 tisíc Kč. „Považuji za nešťastné, že sokolovna vznikla kdysi v akci Z v podstatě 
z peněz města a z práce lidí tady ve městě a protože se bohužel vedení města 
v minulých volebních obdobích nebylo schopno domluvit s vedením TJ Slovan na tom,
jakým způsobem se sokolovna bezúplatně převede do vlastnictví TJ Slovan, musíme
ji nyní koupit. TJ Slovan sokolovnu měla v trvalém užívání a podle nás tak mohla 
požádat o její převedení do svého majetku. Podobně získali svou klubovnu například
Jachklub nebo horolezci,“ říká starosta města Martin Půta.

TJ Slovan se v polovině devadesátých let práva trvalého užívání vzdala. Podle
Jaroslava Čarnogurského, který tehdy předsedal TJ Slovan, to bylo proto, aby město
mohlo převést sokolovnu do svého majetku a zajišťovat její provoz, na který TJ Slo-
van neměla prostředky. Převod se však neustále protahoval. Tehdejší vedení města
spolupracovalo na převodu s JuDr. Josefem Pauldurou, který městu pomáhal 
v majetkoprávních záležitostech. „V zájmu nejjednoduššího a bezúplatného převodu
bylo doporučeno Okresním úřadem, aby byl proveden pro všechny pozemky a objekty
pod jedním majitelem, kterým mělo být město. Proto se TJ Slovan vzdala práva 
trvalého užívání. Žádosti o převod byly podány. Nadřízené orgány si ale žádaly další 
a další doklady. V roce 1999 vstoupil v platnost zákon o bezúplatném převodu trvale
užívaného majetku na spolky. V té době už ale TJ Slovan podepsala, že se práva 
trvalého užívání vzdala.“ Díky nedokončenému převodu ale sokolovna zůstala
majetkem státu.

„Podle nás je celá záležitost důsledkem nevhodně zvolené strategie při převodu
objektu sokolovny a pozemků pod ní,“ dodává starosta města Martin Půta.

Vít Štrupl

Návrat po dvaceti letech
Přesně po dvaceti letech se v Hrádku a okolí konal 8. ročník Rally Lužické hory. Na 205 km dlouhou trať s osmi rychlostními zkouškami se vydalo
přes padesát posádek, což je přibližně stejně, jako když soutěž v roce 1980 začínala. Vzhledem k vysoko nasazené laťce při organizaci letošního
ročníku a úsilí pořadatelů je pravděpodobné, že v příštím devátém ročníku bude posádek více. Je možné, že se Rally Lužické hory přesune ze
seriálu Sheron Českomoravského poháru rallye mezi prestižnější sprinty.
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polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí

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

srdečně blahopřejeme.

70 let Jan Kostelenec
80 let Waltraud Prchlíková, 

Marta Hovorková, Eduard Trdla
81 let Berta Nováková, Vladimír Kopecký
82 let Jan Port
83 let Zdeňka Krakovská, Elena Kovářová, 

Agneša Jakubcová
86 let Cyril Mičica
90 let Anna Vietzová, Marie Jindrová

Dne 28. 5. 2005 byli v obřadní síni radnice
slavnostně uvítáni noví hrádečtí občánci:

Kristýna Hošková, Filip Vrabec, 
Denisa Kubicová, Jan Šefl,
Martin Chlum, Aleš Bretšnajdr,
Štěpánka Matušková, Adam Hruška,
Eliška Pikorová, Jan Sedláček,
Nelly Scheuflerová, Tomáš Beneš.

Marie Zimová
SPOZ

XIII. benefiční koncert
na záchranu kaple sv. Barbory na hradu Grabštejn

Giacomo Puccini

BOHÉMA
Scénické provedení

sólisty Opery Národního divadla v Praze

Mimi – Helena Kaupová (soprán),
Musetta – Yvetta Tannenbergerová (soprán),

Rodolfo, básník – Valentin Prolat (tenor),
Schaunard, hudebník – Zdeněk Harvánek (bas),

Marcello, malíř – Vratislav Kříž (baryton),
Colline, filozof – Luděk Vele (bas),

Benoit, pan domácí – Bohuslav Maršík (bas),

Švadlenky, modistky, studenti, měšťané, vojáci, číšnici
Sbor – Opery Národního divadla

Děti
Sbor – ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec

Klavírní doprovod – Jiří Pokorný

Dirigent – Jan Chalupecký

Návrh scény – Jiří Müller, Miloš Šedivý, Josef Zika

SOBOTA 20. SRPNA 2005 V 17 HODIN
na dolním nádvoří hradu Grabštejn

V 16 hodin vernisáž výstavy akademických malířů
Evy Kubínové a Jaroslava Švihly.

Výtěžek z koncertu půjde ve prospěch hradu Grabštejn.

Společenský klub Chrastava oznamuje
stále přijímáme přihlášky do hudebních kurzů pro školní rok 2005/2006:

klavír, kytara, keyboard, flétna, klarinet
Přihlášky jsou k dispozici ve Společenském klubu, Liberecká 40, Chrastava

IInnffoorrmmaaccee  nnaa  tteell..::  448855  114433  334488,,  660077  994477  337744

NNaa  mměěssttsskkéémm  úúřřaadděě  ((nnaa  sseekkrreettaarriiááttuu  vv  11..  ppaattřřee))  jjee  pprroo  zzáájjeemmccee  kk  ddiissppoozziiccii  nnaa  CCDD
rroozzvvoojjoovvýý  pplláánn  ssvvaazzkkuu  mměěsstt  MMaallýý  ttrroojjúúhheellnnííkk,,  

kktteerrýý  ssee  bbuuddee  pprroojjeeddnnáávvaatt  nnaa  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa  vv  zzáářříí..

Občanská poradna Hrádek nad Nisou
Bezplatné, nezávislé a diskrétní poradenství v těchto oblastech:

Sociální dávky, sociální pomoc, rodina a mezilidské vztahy, pracovní právo, 
majetkové vztahy, bydlení, ochrana spotřebitele.
OOdd  1155..  66..  22000055  kkaažžddáá  ssuuddáá  ssttřřeeddaa  1144––1177  hhoodd..

Tel.: ++442200  777766  224422  998800
Žitavská 670, Hrádek nad Nisou – Dům pečovatelské služby

Prosba oblastní charity k obyvatelům
Chrastavy a Hrádku

Prosíme obyvatele Chrastavy, případně Hrádku nad Nisou 
o informaci a pomoc při hledání bydlení pro naši zaměstnankyni. 

V srpnu se musí vystěhovat z pronajatého bytu v Chrastavě, 
nový dojednaný pronájem byl zrušen a ona marně hledá jiný. 

Pokud nějaký najde, je později odmítnuta z důvodu, že má děti. 
Jedná se o slušnou mladou ženu se dvěma dětmi 9 let a 3 roky, 

která je schopna i ochotna včas a pravidelně platit nájem. 
Prosíme, kdo máte možnost, pomozte nebo alespoň poraďte!

OOzzvvěěttee  ssee,,  pprroossíímm,,  nnaa  tteelleeffoonn  448855  114433  996688  nneebboo  nnaa  
ee--mmaaiill::  oocchhcchhrraassttaavvaa@@vvoollnnyy..cczz
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Varianta A
PPrrůůjjeezzddnnoosstt – Na severním konci náměstí je zachován
průjezd z ulice Žitavská do ulic Husova a Kostelní. Trasa
průjezdu je zde vedena tak, aby vynucovala zpomalení
jízdy. Z ulice Anglická je umožněn průjezd přes jižní
část náměstí do ulic Liberecká a 1. máje, zpomalovací
prahy zajišťují snížení rychlosti projíždějících vozidel.
PPaarrkkoovváánníí – V této variantě není parkování na ploše
povoleno. 

ZZáássoobboovváánníí – Zásobování provozoven umístěných na
náměstí je možné pouze z ulic přiléhajících k náměstí.
PPěěššíí  kkoommuunniikkaaccee – Veškerá plocha je vyhrazena pě-
šímu provozu. 
ÚÚpprraavvaa  pplloocchhyy  nnáámměěssttíí – Velká volná plocha dává
možnost rozličného využití. Do jaké míry bude členěna
pomocí prvků drobné architektury (lavičky, gardiniéry,
osvětlovací prvky apod.) je věcí dalšího podrobnějšího
návrhu. Ve středu náměstí je umístěna nová socha
připomínající zaniklý morový sloup. Povrch komunikací
je tvořen dlažbou.
PPřřeeddzzaahhrrááddkkyy – Tak jako i v ostatních variantách je 
pro předzahrádky restaurací vymezen prostor přilehlý
k příslušnému objektu.
ZZeelleeňň – Množství a forma zeleně na náměstí bude
upřesněna v podrobnějším návrhu. 
SSppoolleeččeennsskkéé  aakkccee – Celistvá plocha náměstí vytváří
maximální příležitost pro pořádání různých kulturních
akcí.

Varianta B
PPrrůůjjeezzddnnoosstt – Na severním konci náměstí je umožněn
průjezd z ulice Žitavská do ulic Husova a Kostelní. Trasa
průjezdu je zde vedena tak, aby vynucovala zpomalení
jízdy. Z ulice Anglická je umožněn průjezd přes jižní
část náměstí do ulic Liberecká a 1. máje, zpomalovací
prahy zajišťují snížení rychlosti projíždějících vozidel.
Průjezdy náměstím jsou odlišeny od přilehlých ulic
změnou povrchu a budou omezeny též dopravním

značením. Díky této úpravě bude zlepšen přístup pěších
do objektu spořitelny a Besedy.
PPaarrkkoovváánníí – Tato varianta umožňuje parkování na jižní
polovině plochy náměstí. Další parkovací příležitosti
jsou v okolí náměstí (Pavco, bývalé autobusové ná-
draží aj.)
ZZáássoobboovváánníí – Zásobování provozoven umístěných na
náměstí je možné z příjezdové komunikace k parko-
vacím stáním a z ulic přiléhajících k náměstí.
PPěěššíí  kkoommuunniikkaaccee – Klidová pěší zóna je situována 
v severní a východní části náměstí. 
ÚÚpprraavvaa  pplloocchhyy  nnáámměěssttíí – Využití klidové části náměstí
je věcí další diskuze. Může být vybavena lavičkami 
a zelení nebo též ponechána volná. Ve středu náměstí
je umístěna nová socha připomínající zaniklý morový
sloup. Povrch komunikací pro auta i pěší je tvořen
dlažbou.

PPřřeeddzzaahhrrááddkkyy – Pro předzahrádky restaurací vymezen
prostor přilehlý k příslušnému objektu.
ZZeelleeňň – Množství a forma zeleně na náměstí bude
upřesněna v podrobnějším návrhu. 
SSppoolleeččeennsskkéé  aakkccee – Plocha umožňující pořádání
kulturních akcí na náměstí je oproti variantě A zmen-
šena na polovinu ve prospěch parkoviště.

Varianta C
PPrrůůjjeezzddnnoosstt – Podobně jako ve variantě B 
je na severním konci náměstí umožněn 
průjezd z ulice Žitavská do ulic Husova 
a Kostelní. Trasa průjezdu je zde vedena tak,
aby vynucovala zpomalení jízdy. Z ulice
Anglická je zachován průjezd přes jižní část
náměstí do ulic Liberecká a 1. máje, zpo-
malovací prahy zajišťují snížení rychlosti
projíždějících vozidel. Průjezdy náměstím
jsou odlišeny od přilehlých ulic změnou
povrchu a budou omezeny též dopravním
značením. Důvod je stejný jako u varianty B,

a to zlepšit přístup pěších do objektu spořitelny a Be-
sedy a omezit průjezdy přes okraje náměstí.
PPaarrkkoovváánníí – Ve variantě C je možno parkovat jak v jižní
části, tak v severní části náměstí před úřadem a res-
taurací. Další parkovací příležitosti jsou v okolí náměstí
(Pavco, bývalé autobusové nádraží aj.)

ZZáássoobboovváánníí – Zásobování provozoven umístěných na
náměstí je možné z příjezdové komunikace k parkova-
cím stáním a z ulic přiléhajících k náměstí.
PPěěššíí  kkoommuunniikkaaccee – Klidová pěší zóna je situována ve
střední části náměstí. 
ÚÚpprraavvaa  pplloocchhyy  nnáámměěssttíí – Využití klidové části náměstí
bude jako ve všech ostatních variantách předmětem
podrobnějšího návrhu a další diskuze. Může být vy-
bavena lavičkami a zelení nebo též ponechána volná.
Ve středu náměstí je umístěna nová socha připomí-
nající zaniklý morový sloup. Povrch komunikací pro
auta i pěší je tvořen dlažbou.
PPřřeeddzzaahhrrááddkkyy – Pro předzahrádky restaurací je i zde
vymezen prostor přilehlý ke vstupu do restaurace.
ZZeelleeňň – Množství a forma zeleně na náměstí bude
upřesněna v podrobnějším návrhu. 
SSppoolleeččeennsskkéé  aakkccee – Plocha umožňující pořádání kul-
turních akcí na náměstí zabírá necelou polovinu jeho
plochy.

Vyberme budoucí podobu náměstí



Pokračování ze str. 1
Cílem je, aby se dostalo do města zase více náv-

štěvníků z Žitavy, aby to pro ně bylo jednodušší a příjem-
nější do města přijet. To samé se týká propojení s auto-
busovou zastávkou v Porajowě, kde končí autobusy od
Bogatynie. Poláci navíc pracují na zřízení vlakové zastávky
v Porajowě“, upřesňuje plány starosta města Martin Půta.

Až na jaře příštího roku bude v místech současného
autobusového nádraží zřízeno další parkoviště v dosahu
centra města, které bude kombinováno se zelení. Kři-
žovatka pod železničním přejezdem bude upravena tak,
aby se posílila úloha vnitřního okruhu městem. Hlavní
silnice bude z Liberecké ulice pokračovat k novému
terminálu. 

„Chci poděkovat za spolupráci na tomto projektu 
Ing. Pavlu Brandovi, který dokázal prvotní nápad dotá-
hnout do takové podoby, aby mohl být podaný,“ dodává
starosta města.

Rozpočet projektu je 16,23 mil. Kč. Město bude mu-
set z této částky investovat čtvrtinu, tedy asi 4 mil. Kč. 

Vít Štrupl
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Anketní lístek
Z uvedených návrhů se mi nejvíce líbí: A B C
Jméno: ..................................................................
Adresa: ..................................................................
Poznámka: ..................................................................

Anketní lístek odevzdejte do podatelny MěÚ nebo do schránky naproti vchodu do podatelny.

"

Anketní lístek
Z uvedených návrhů se mi nejvíce líbí: A B C
Jméno: ..................................................................
Adresa: ..................................................................
Poznámka: ..................................................................

Anketní lístek odevzdejte do podatelny MěÚ nebo do schránky naproti vchodu do podatelny. "

Nový terminál veřejné dopravy
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Třetí Hrádecké rockové léto proběhlo 18. června na bývalé skládce na Kristýně v téměř
ideálních podmínkách. Pořadatelé byli letos přichystáni i na případný déšť. Ten se ale
poprvé hudebnímu festivalu vyhnul. 

V šest hodin, kdy na pódium vystoupila první kapela, se areál začal pomalu plnit
návštěvníky. Žádná z kapel rozhodně nepropadla. Oživení pod pódiem ale zařídila až
Blanka Šrůmová se svým Bandem, která zahrála i zazpívala osvědčené staré písně,
ale i pár těch novějších. Za soumraku ji vystřídala Znouzectnost. Ti fyzicky zdatnější
obsadili místo před pódiem a vrhli se do víru pogo. Velké očekávání předcházelo 

jihoafrickou skupinu Pestroy. A nutno říci, že nezklamala. Takový mazec asi ještě
Hrádek nezažil. Pro mnohé to byl vrchol letošního ročníku rockového léta. Hodně lidí
se těšilo také na kapelu Těla. Dočkali se těsně po půlnoci. Po kovovém zvuku Pestroy

bylo potřeba chvíli přizpůsobovat sluch daleko jemnějšímu soundu kapely, která 
v řadě písní využívá pro zvýraznění melodické linky houslí. Věrní fanoušci Těla 
nechtěli pustit z pódia. A letošní ročník čekaly poslední dvě kapely – D. H. z Německa
a Paihivo z Polska.

Na třetím ročníku Hrádeckého rockového léta vidím jedinou skvrnu – podle mého
soudu nízkou návštěvnost. Asi pět stovek lidí je trochu zklamáním i pro pořadatele.
Prostředí areálu i zázemí by přitom mohly závidět leckteré jiné i již zažité festivaly. Lze
sice namítat, že v programu chybí nějaká opravdu velká hvězda, ale je otázkou, zda
by zajistila úspěch v podobě plného hlediště.

Vít Štrupl

V neděli 5. června se na kynologickém cvičišti Základní kynologické organizace Hrá-
dek n. N. uskutečnil 2. ročník výstavy psů Hrádecký voříšek. Vrtkavost počasí neod-
radila závodníky – dorazili z Hrádku, Chotyně, Chrastavy i Liberce.

Výstavu zahájily ukázky agility (jakéhosi psího parkuru) – sportu, který má své 
kořeny právě na výstavách. S historií tohoto sportu i s popisem překážkové dráhy nás
seznámila cvičitelka ZKO Hrádek E. Šoršová.

Poté následovala hlavní část, a to vlastní výstava. Rozhodčí p. Partlová posuzovala
čtyři kategorie psů (pes s PP, nejmenované plemeno, voříšek, dítě a pes), ve kterých
byla namíchána různá plemena. Vybrat jen čtyři nejhezčí psy v každé kategorii bylo
velice obtížné. Nakonec přece jen bylo stanoveno následující pořadí:

Ceny letos byly opravdu pěkné – poháry, fotoaparát pro vítěze výstavy, čepice,
počítačové hry, dobroty pro psy ad. Ani ti, co se neumístili, neodcházeli s prázdnou.

Celou výstavu zakončily ukázky výcviku obran a poslušnosti předvedené členy ZKO
Hrádek. Pokud se vám ukázky výcviku nebo agilit líbily a chtěli byste si obojí se svým
psem zkusit, přijďte si k nám v sobotu od 13 hodin zacvičit. 

Děkujeme všem zúčastněným i sponzorům (město Hrádek n. N., CHS Belgických
ovčáků z Chotyně, Veterinární ordinace MVDr. Šebestové, manželům Vojáčkovým 
a firmě Elas). Těšíme se na viděnou na 3. ročníku výstavy.

ZKO Hrádek nad Nisou; www.kynologickyklubhradek.pescz.cz

Hrádecký voříšek podruhé

kkaatteeggoorriiee 11..  mmííssttoo 22..  mmííssttoo 33..  mmííssttoo 44..  mmííssttoo vvííttěězz  vvýýssttaavvyy

ppeess  ss  PPPP BBeeggiinn  AAiillaarraa CChh..  DDaanniilloo  DDoommiinniikk GGaallaatthheeaa  SSttaanniiooss CCiipppp  zz  CChhoottyynněě
(J. Klustová, Chrastava) (P. Lochařová, Liberec) (A. Bursová, Hrádek n. N.) (M. Silnicová, Hrádek n. N.)

nneejjmmeennoovvaannéé  pplleemmeennoo NNeellaa BBeettyynnaa MMaaxx JJaassssii
(M. Hrouda, Hrádek n. N.) (T. Danková, Hrádek n. N.) (I. Votýpková, Hrádek n. N.) (L. Palasová, Hrádek n. N.)

vvoořřííššeekk BBoobbeešš KKiimm LLuummpp  BBaadd voříšek
(Z. Svobodová, Chrastava) (K. Nový, Hrádek n. N.) (J. Augustová, Hrádek n. N.) (M. Kolínský, Chotyně) BBoobbeešš

ddííttěě  aa  ppeess KKeettttyy BBeeggiinn  AAiillaarraa RReexx BBeettyynnaa
(p. Bálek, Chotyně) (J. Klustová, Chrastava) (J. Bienová, Hrádek n. N.) (T. Danková, Hrádek n. N.)

Napotřetí konečně bez deště
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V pořadí už šestý školní jarmark pořádala 17. června Základní škola T. G. Masaryka.
Letošní téma nahrávalo těm, kteří rádi sledují filmy. Některé hlášky a scény jsou již zli-
dovělé a i ty byly na Jarmarku k vidění. Třídy 1. stupně ve svých ukázkách čerpaly
spíše z pohádek. Jarmark je tradičně také příležitostí ke zhodnocení školního roku 
a vyhlášení výročních cen.

Obyvatelé školy se ve dvě hodiny průvodem dostavili před radnici, kde byl Jarmark
odemknut paní místostarostkou Hedvikou Zimmermannovou. V následujících čtyřech
hodinách se na pódiu ve dvoře školy vystřídaly všechny třídy se svým programem.
Dvakrát odpoledne zpestřila středověká skupina Řemdih, zabývající se dobovou hud-
bou. Ve stáncích lemujících okraje školního tržiště nabízeli žáci školy občerstvení
všech chutí, ale (i když v menší míře) také předměty vážící se k tématu Jarmarku. Pří-
tomní tak mohli ochutnat třeba nefalšovaný Franzův nápoj z komedie Ať žijí duchové.
Mnoho lidí odhodlaných k tomuto kroku se nenašlo, a tak má třídní učitelka 8.A 
zásoby masážní francovky Alpa možná až nadosmrti. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet
batikování triček ve stánku Evy Krúpové. A protože jsem pro tento účel zakoupil více
než dostatek triček, mám teď na každý den v měsíci jedno.

Blok pohádek začal veršovanými pohádkami Františka Hrubína a pokračoval pís-
ničkami z animovaných filmů. Na pódiu spala také Sněhurka z druhé třídy, o kterou
pečovalo asi 13 trpaslíků. Jednoznačně nejvíce propracovaným představením byla
inscenace parodie Limonádový Joe, kterou připravila pátá třída s paní učitelkou Řez-
níčkovou. Ta předvedla obratnost snad ve všech filmových řemeslech od režisérky, scé-
náristky, kostymérky přes nápovědu až po technika. Představení se setkalo se zaslou-
ženým ohlasem a doufáme, že se jej podaří znovu realizovat na letošním Worldfestu. 

V druhé části Jarmarku diváci viděli Shreka a Mrazíka, vlastní akrobatickou insce-
naci, ve které vystupoval James Bond, a také klasiku Ať žijí duchové, Marečku, po-
dejte mi pero a zkrácenou verzi Noci na Karlštejně. Program tříd ukončili deváťáci ta-
nečním vystoupením na filmové melodie. 

Na závěr Jarmarku bylo předáno 8 výročních cen vynikajícím žákům a jedna cena
mimořádná. Ceny vždy udělujeme zvlášť pro oba stupně školy. Viktora pro sportovce
roku si odnesla Anička Bartoschová a Jakub Kavan, Zlatý žebřík pro žáka, který se
nejvíce zlepšil, Martin Nešetřil a Bára Krečmanová. Zlatou kebuli získal Láďa Hochman
a Jana Selinková za vynikající prospěch. Cenu s názvem Zlatá buřinka dostávají žáci,
kteří šíří kolem sebe dobrou atmosféru, jdou ochotní pomoci, tvoří partu, zkrátka 
jsou dobrými dušemi školy. Letos si ji odnesli Monika Hotmarová a Terezka Válková. 
V tomto školním roce jsme se rozhodli udělit také jednu cenu mimořádnou za výji-
mečnou celoroční pomoc spolužákovi. Tomu odpovídal i její název Velký táta. Jejím
držitelem se stal Tomáš Vokněr.

I letošní Jarmark se dle našeho soudu vydařil. Do příprav se leckdy daří zapojit 
i žáky, kteří jindy stojí trochu stranou, třídy se intenzivně scházejí nejen na nacvičo-
vání ukázek, ale také k výrobě kulis, kostýmů a zboží do stánků. Jarmark se díky tomu
stává součástí výuky, při které je potřeba spousta různých dovedností.

Za spolupráci na šestém Jarmarku děkujeme společnosti SKS Jablonec n. N., díky
které probíhají všechna vystoupení na pódiu, akciové společnosti Kristýna, která věno-
vala permanentní vstupenky jako ceny pro nejlepší žáky školy, a p. Janu Sladkému za
ozvučení. Finančně se na Jarmarku podílelo také město Hrádek nad Nisou z příspěv-
kového programu.

Vít Štrupl

Ples vycházejících
Poslední pátek v tomto školním roce byl pro vycházející žáky hrádeckých škol příle-
žitostí rozloučit se se školní docházkou na šestém plese vycházejících. V DK Beseda
se jich sešlo osm desítek. Každá ze tří devátých tříd, které v tomto školním roce na
ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Lidická končily školní docházku, měla připravené předtančení
a součástí plesu bylo také šerpování, které provedly třídní učitelky Věra Týřová, Jar-
mila Jirásková a Hana Lopraisová.

Jarmark ze světa filmů

TTeerrmmíínnyy  sscchhůůzzíí  rraaddyy  mměěssttaa – červenec–prosinec 2005
13. 7., 3. 8., 31. 8., 14. 9., 26. 9., 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12.

TTeerrmmíínnyy  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
19. 9., 17. 10., 21. 11., 12. 12.
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Hrádecká pouť 
a Městské slavnosti

27.–28. srpna 2005
745 let města –  95 let kopané – 135 let hasičského sboru

55 let mysliveckého sdružení – 60 let DS VOJAN 

Sobota 27. 8. 2005

10.00–17.00 
Výstavy
Hasičská zbrojnice – hasičská technika
Dům chovatelů – drobné zvířectvo
Chrám Pokoje – jiřinky a keramika

13.00–13.45
Průvod městem: pošta – vnitřní okruh – 1. máje – náměstí

13.45–21.00
Horní náměstí – pódium
13.00 – reprodukovaná hudba
13.45 – příchod průvodu na náměstí, zahájení slavností, křest
knihy a kalendáře
14.30–16.00 dechovka
16.00–18.00 program pro děti – agentura Štěk – p. Kašparová
18.00–21.00 Kotelna Band

16.00–21.00
Dělnický dům
romské kapely p. Tarnai a p. Milko

20.00–24.00
Hasičská zbrojnice
20.00–24.00 – hudba
22.00 – ohňostroj

Neděle 28. 8. 2005

8.00–9.30
Kostel sv. Bartoloměje
Poutní mše svatá – zpívá Chrámový sbor kostela sv. Bartoloměje

10.00–17.00
Výstavy
Dům chovatelů – drobné zvířectvo
Chrám Pokoje – jiřinky a keramika

10.00–21.00
Horní náměstí – podium
10.00–13.00 dechovka Desná
14.00–16.00 program pro děti
16.00–21.00 kapela Bumerang

14.00–21.00
Dělnický dům
Romské kapely p. Tarnai a p. Milko

sobota–neděle

řemeslný trh na náměstí
stánkový prodej a občerstvení ve středu města

- změna programu vyhrazena-

Atletický závěr
školního roku

V květnu a červnu se žáci základní školy T. G. Masaryka tradičně zúčastnili několika
atletických soutěží a premiérově závodu na horských kolech. Konkurence zejména 
libereckých škol byla veliká, ale přesto se podařilo dosáhnout několika zajímavých 
výsledků.

AAttlleettiicckkýý  ččttyyřřbboojj  ((1122..––1133..  55..,,  LLiibbeerreecc))
Družstvo mladších žáků (6.–7. tř.) tvořili O. Čáp, V. Salacki, J. Vyšín, L. Štefan, 

Z. Hájek a soutěžilo se v disciplínách 60 m, 800 m, výška, dálka, hod míčkem.
Ze čtrnácti škol jsme skončili na 9. místě, z jednotlivců pak nejlépe V. Salacki na

18. místě ze 71 žáků.
Starší žáci ve složení J. Kavan, J. Krejčík, J. Daňko, J. Kroc, M. Válek, J. Tomiška

měli ještě navíc vrh koulí a 800 m zaměnili za 1000 m.
Ze třinácti škol skončili 7., kdy v jednotlivcích obsadil J. Kavan 9. místo ze 62 žáků.
PPoohháárr  rroozzhhllaassuu  ((2200..  55..,,  LLiibbeerreecc))
Účastnilo se pouze družstvo starších žáků (8.–9. tř.) v disciplínách 60 m, 1 500 m,

výška, dálka, koule a štafeta 4x60 m. Nakonec jsme skončili 11. z 15. škol.
V disciplínách: 4. místo Kavan ve výšce – 155 cm, Daňko 5. místo běh na 1500 m.
Nejprestižnější soutěží bývá tradičně OOllyymmppiiááddaa  mmllááddeežžee  ((1155..––1166..  66..,,  LLiibbeerreecc)),

kde každý závodí sám za sebe a má možnost získat jednu z medailí.
A dvě stříbrné jsme vybojovali!!
První v hodu míčkem získal Lukáš Štefan (7. r. s rozšířenou výukou tělesné výchovy)

výkonem 61,23 m, druhou Jakub Daňko (9. r.) v běhu na 1500 m časem 4:54,05.
ZZ  ddaallššíícchh  zzaajjíímmaavvýýcchh  vvýýsslleeddkkůů::
5. místa – Lucie Ježková (6. r.) běh na 300 m a Jana Kolaříková (9. r.) dálka 422 cm
7. místo – Kateřina Dolenská (6. r.) běh na 300 m
8. místa – Kateřina Havlová (7. r.) dálka 407 cm a Jakub Kroc (9. r.) dálka 494 cm
Radost nám udělali cyklisté na horských kolech, kteří pod vedením V. Štrupla tuto

soutěž absolvovali vůbec poprvé (10. 6., Ostašov). V kategorii mladších žáků obsadil
třetí místo Martin Dlouhý ze šesté třídy v konkurenci dalších dvaceti závodníků, v kate-
gorii starších žáků byl nejúspěšnější František Studený, který vybojoval šestou příčku.

Tomáš Vávra, učitel ZŠ T. G. Masaryka
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Nejlepší se sešli
na radnici

Těsně po rozdání vysvědčení se v obřadní síni městského úřadu sešli žáci všech hrá-
deckých škol, kterým se podařilo v uplynulém školním roce dosáhnout úspěchu 
v podobě vynikajícího prospěchu, výrazného zlepšení, vítězství v soutěži nebo se stali
dobrými dušemi svých škol. Výjimkou nejsou žáci, kteří mají i v deváté třídě samé
jedničky a jsou úspěšní v soutěžích. Jiní zase dokázali svůj průměrný prospěch vy-
lepšit až k vyznamenání.

Žáky, vybrané pedagogickými sbory, přivítal starosta města Martin Půta, za jejich
úsilí jim poděkoval a předal drobný dárek. Nejlepší žáky hrádeckých škol poté vy-
střídali vycházející žáci, kteří se v obřadní síni definitivně rozloučili se základní školní 
docházkou.
Nejlepší žáci školy (1. stupeň)

ZZŠŠ  DDoonníínn
Kristýna Černá, Jana Látová, Tomáš Petružálek
ZZŠŠ  LLiiddiicckkáá
Varga David, Prokorátová Eliška, Horáková Michaela
ZZŠŠ  TT..  GG..  MMaassaarryykkaa
Hochman Ladislav, Maňhalová Anna, Danková Tereza
ZZŠŠPP  LLoouuččnnáá
Pumpová Martina, Vlček Milan, Deskop Petr 

Nejlepší žáci školy (2. stupeň)
ZZŠŠ  LLiiddiicckkáá
Pospíšil Martin, Augustová Lenka, Podlipný Jakub
ZZŠŠ  TT..  GG..  MMaassaarryykkaa
Nguyen Thi Than Truc (Evička), Michaela Kladivová, Selinková Jana
ZZŠŠPP  LLoouuččnnáá
Šašková Lucie, Košek Tomáš, Pavlík Tomáš

Největší zlepšení
ZZŠŠ  DDoonníínn
Martin Laluch   
ZZŠŠ  LLiiddiicckkáá
Trávníček Tomáš
ZZŠŠ  TT..  GG..  MMaassaarryykkaa
Bačáková Hana
ZZŠŠPP  LLoouuččnnáá
Košek Tomáš

Osobnost školy
ZZŠŠ  DDoonníínn
Simon Trnka, Lucie Štěpková 
ZZŠŠ  LLiiddiicckkáá
Balvínová Barbora
ZZŠŠ  TT..  GG..  MMaassaarryykkaa
Válková Tereza
ZZŠŠPP  LLoouuččnnáá
Pavlík Tomáš

Podpora pro romské středoškoláky,
učně a vysokoškoláky

Nadační fond VERDA ve svém programu poskytuje především romským dětem a mlá-
deži finanční prostředky na studium na středních a vysokých školách. Tuto podporu
poskytuje na všechny typy učebních oborů i bez maturity.
PPřřííssppěěvveekk  ssttuuddeennttoovvii  mmůůžžee  bbyytt  ppoosskkyyttnnuutt  vv  ttééttoo  ffoorrmměě::
— studijní stipendium
— příspěvek na školné
— příspěvek na učební pomůcky
Žadatel o poskytnutí příspěvku vyplní žádost, kterou zašle na adresu Nadační fond
Verda, Bratislavská 41, 602 00 Brno nejpozději do 31. srpna 2005.
Žádosti podané po tomto datu nebudou přijaty!
Formulář přihlášky je ke stažení na internetových stránkách www.verda.cz
K přihlášce je potřeba přiložit kopie těchto vysvědčení:
— závěrečné vysvědčení ze základní školy (z 8. nebo 9. třídy)
— případně vysvědčení z posledního ukončeného ročníku střední školy nebo učiliště
— u studentů vysokých škol potvrzení o úspěšném ukončení semestru
— při nástupu do 1. ročníku školy vyžadujeme od žadatelů kopii vyrozumění o přijetí
Další informace na telefonním čísle 545 211 576 (Mgr. Filip Fuchs) nebo na uvedených
stránkách.

Kloboučkový den 
V pondělí 27. 6. se na základní škole v Doníně uskutečnil první „Kloboučkový den“.
Všichni jsme se na něj připravovali již od čtvrtka. Vyhlásili jsme kolektivní soutěž 
o třídu s největším počtem klobouků a soutěž o nejatraktivnější a nejveselejší klobouk. 

Od rána téměř celá škola včetně ředitelky, učitelek, vychovatelek a všech zamě-
stnanců školy kloboučky nosila. O velké přestávce se celá škola sešla – samozřejmě 
v kloboučcích – v tělocvičně, kde proběhlo vyhodnocení. Bylo velmi těžké vybrat ten
nejoriginálnější, neboť fantazie dětem nechyběla. Zvítězily klobouky ozdobené čerstvým
ovocem, bonbóny, trávou, květinami, rákosím, knoflíky, penězi, perníčky, mašlemi…

Tento den se nám líbil, tak jej určitě za rok zopakujeme!                 Kolektiv ZŠ Donín

Důležitá telefonní čísla
Hasičský záchranný systém 150 485 130 651
SDH Hrádek n. Nisou 482 723 033
Policie ČR 158 485 140 217
Městská policie 602 345 966 485 140 085
Záchranná služba155 482 723 000
Poruchy elektrické sítě 800 900 666
Poruchy plynové instalace 475 313 412
Poruchy vodovodní instalace 482 416 888
Vodohospodářský dispečink 495 545 757

495 088 720
ČHMÚ Ústí nad Labem 472 706 011
Okresní hygienická služba 485 107 393

Krizová čísla
Starosta 725 072 539
Tajemník 725 071 022
Velitel hasičů 725 076 521
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Poslední dva předprázdninové měsíce bývají pro zoologickou zahradu obdobím 
zatěžkávacích zkoušek. V týdnu sem proudí skupiny předškolních a školních dětí, 
o víkendech davy návštěvníků, kteří využívají počasí „takakorát“ pro strávení volna 
v příjemném prostředí, společně se zvířaty. Zpestřením jsou akce, při kterých se hraje,
zpívá, vystavuje, soutěží, křtí, vítají se atraktivní hosté, zkrátka zábavné či odpočin-
kové trachtace, které však mívají často ekologický či vzdělávací podtext. Na svou prvo-
řadou úlohu – starat se o vzácná, ve volné přírodě často ohrožená zvířata – však Libe-
recká ZOO nezapomíná. A tak zatímco je zahrada propůjčena múzám, mohou

zoologové i ošetřovatelé pečovat o své svěřence a účastnit se radostných událostí, 
jakými jsou narození mláďat. Příroda je na přírůstky v současnosti štědrá. Kozí stá-
dečko se rozrostlo o tři kozy šrouborohé, ovce modrá přivedla na svět samečka 
a u kozorožců dagestánských přibyla čtyři kůzlata, z toho dvě samičky z jednoho vrhu,
což je druhé narození dvojčat v naší ZOO od roku 1972. A tak to u nás mečí, bečí 
a skotačí, slovy Kesti Dřeváka – nezbedná čeládka, na kterou je radost pohledět!

Kozorožec dagestánský obývá v malých stádech vysoké hory Kavkazu. Samice
mívá po šesti měsíční březosti jedno mládě. Kozorožec dagestánský je zařazen do

chovu ohrožených druhů světové fauny v rámci Evrop-
ských plemenných knih (ESB). Ovce modrá, známá též
pod názvem nahur tibetský, patří mezi zvířata žijící na se-
veru Himaláje. Tvoří stáda od 10 až do 80 kusů a velmi
dobře se pohybuje ve vysokohorském, skalnatém terénu.
V potravinovém řetězci bývá častým úlovkem sněžných
levhartů.

Domovem vzácného přežvýkavce, kozy šrouborohé,
jsou hory vnitřní Asie, hlavně Afganistan, kde žije v malých
stádech. Ve volné přírodě se živí trávou, větvemi a listím
stromů a křovin, v zajetí se dobře přizpůsobuje. 

Posledním přírůstkem je dvouletý samec vikuni – Max,
který do Liberce doputoval z berlínské zoologické za-
hrady. Vikuňa je nejmenší ze všech druhů lam. Žije 
v Jižní Americe od Chile po sever Peru. Za dob Říše Inků
zabíjeli místní obyvatelé tato zvířata jen výjimečně, neboť
byla chráněna zákonem. Jednou za čtyři roky nahnali 
vikuně na předem určené místo, obklíčili je, prohlédli,
ostříhali a nejslabší kusy vybrali na porážku. Jejich vlna
sloužila pro tkaní oděvů samotného Inky. Právo nosit na
sobě vikuní vlnu neměl nikdo jiný. Vikuňa má nejen kva-
litní srst, ale i vlastnost krve je přizpůsobena vysokohor-
skému prostředí. Hemoglobin účinněji váže kyslík a krev
obsahuje více červených krvinek než u jiných savců.

17. 6. 2005
Zuzana Šafaříková

Zahrada propůjčena múzám

Právě tak se jmenuje samec bílého tygra, patrně nejznámějšího druhu chovaného 
v Liberci, který byl přivezen z maďarské zoologické zahrady v Sosto. Maďarští part-
neři nás v loňském roce, v době, kdy jsme po úmrtí Sitara hledali chovného nepří-
buzného samce, kontaktovali s žádostí o samici. Na základě oboustranné dohody, jež
navazovala na návštěvu naší ZOO v Maďarsku letos v únoru, kde si zástupci prohlédli
jak Tibeta, tak prostředí, došlo nakonec k výměně samice Afrodity za Tibeta a záro-
veň k zapůjčení našeho samce, tříletého krasavce Achilla do jejich chovu. Termín tran-
sportu byl určen na úterý 21. června. V časných ranních hodinách dva tygři, právem
nazývaní místní raritou, opustili svůj výběh, aby jej na několik hodin vyměnili za pro-
stor přepravní bedny. U takhle velkých vzácných zvířat a predátorů k tomu panují při

vlastním nakládání oprávněné obavy. A proto je pochopitelné, že chovatelé i zoolo-
gové se snaží transport zajistit bez komplikací a stresů, tedy i bez zbytečné publicity
u samotné akce. Transakce se zdařila a Tibet se pomalu sžívá s novým prostředím.
Stejně tak obě naše tygří dámy, Isabela a Artemis, zvědavě okukují nového vůdce
smečky, byť jenom přes sklo. Jestli se vyplní naše přání a ze spojení bílých tygrů vze-
jdou mláďata, je zatím otázkou. Jisté je, že mezi Tibetem a oběma samicemi není 
přímý příbuzenský vztah a potomstvo z možného vrhu nebude tímto ohroženo.

První zmínka o bílé formě indického tygra je z roku 1951, kdy byl v přírodě odchycen
samec a spářen s normálně 
zabarvenou samicí. Vybraní 
jedinci z bílého potomstva byli
základem pro výběrový chov. 
V liberecké ZOO se bílí tygři
chovají od roku 1994. Samice
Isabella spolu se samcem 
Sitarem přivedla v roce 2002
na svět mláďata – Achilla, 
Artemis a Afroditu. V roce
2003 Sitar uhynul na příčné
přeložení sleziny s následnou
rupturou a vykrvácením do 
dutiny bšišní. V květu 2004
musely být samice od Achilla
odděleny, neboť se v době říje
vzájemně napadaly. V červnu
2005 byl Achilles zapůjčen 
a Afrodita vyměněna za Tibeta
do ZOO Sosto.

Zuzana Šafaříková

Do Liberce přicestoval Tibet
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Turisté poznávali 
Křivoklát a jeho okolí

Turisté z Hrádku n. N. vyjeli na začátku června na dvoudenní výlet do Křivoklátu. Chtěli
poznat i jiný kraj.

V sobotu ráno jsme vyjížděli za deště, ten nás provázel po celou cestu, co jsme 
seděli v autobuse. Naše cesta začala ve Zbečně, kde jsme navštívili Hamousův 
statek, památku lidové architektury ze 17. století. Po prohlídce jsme se vydali na 7km 
naučnou stezku směrem do Křivoklátu. U Berounky jsme viděli u jednoho domu
záznam o tom, kam až sahala voda při povodni v roce 2002.

Dopoledne jsme deštníky nepotřebovali, odpoledne při cestě na Nezabudické 
skály už ano. Ale byly to jen krátké přeháňky. Cesta vedla kolem přívozu a skončila 
„U Rozvědčíka“. Kdo zná spisovatele Otu Pavla, ten ví, že se jedná o známou restauraci.

Po naučné stezce Paraplíčko pochodovala druhá skupina. Na stezce je umístěno
5 panelů s informacemi o obci Křivoklát, o její fauně a flóře.

Nocovali jsme v turistickém areálu „U Kolečka“, které je přímo pod hradem
Křivoklát. Nádherný slunečný večer vybídl některé turisty k procházce kolem hradu 
a po okolí.

V neděli nás čekaly další kilometry do Roztok až k Leontýnskému zámku, který je
ale pro veřejnost uzavřen.

Asi 3 hodiny jsme strávili v Lánech. Ten, kdo tam byl poprvé, byl překvapen
nádherou zahrad. A výstava starých aut stála taky za to. 

Želízy rovná se Čertovy hlavy. Neznáte? Nádherné pískovcové hlavy sochaře 
V. Levého. Tam jsme své putování zakončili.

KČT Hrádek nad Nisou

Hrádečtí fotbalisté po
dvou letech postoupili

Dvě kola před koncem soutěže už měli hrádečtí fotbalisté jistý postup do krajského
přeboru. O vyšší soutěž bojovali již vloni, ale skončili druzí za Hlavicí. Vrací se tak do
soutěže, která se v Hrádku tradičně hrála. Bezprostředně po posledním zápase 
s Dubicí jsme položili pár otázek trenérovi A-mužstva Josefu Štálíkovi.
Právě skončená sezóna byla pro vás úspěšná. Můžete ji zhodnotit z vašeho
pohledu?
Sezóna byla výborná, sice jsme jedno utkání prohráli a jeden zápas skončil remí-
zou, ale jinak jsme ve všech utkáních v kraji zvítězili. Největšími tahouny a střelci
byli Petr Štálík a Pepa Štálík, to jsou bratranci, kteří prakticky nastříleli přes 60 gólů.
O vítězství se zasloužilo celé mužstvo, ale oni těmi brankami hodně přispěli. Ten cíl,
který jsme si dali a kterým byl postup, jsme tak splnili. 
Co pro vás bude znamenat v další sezóně postup do krajského přeboru?
Bude to víc starostí, protože to bude kvalitnější soutěž, zvlášť teď, když se stmeluje
a dělají se různé skupiny. Bude to taková kvalita, jaká byla před 15 lety. Utkáme se
s mužstvy z kraje, která hrají na jiné úrovni než okresní, a zápasy by tak měly být
pro diváka zajímavější a budou samozřejmě těžší.

Určitě máte představu, o jakou příčku byste chtěli hrát v krajském přeboru.
Můj cíl je minimálně střed. Myslím si, že bychom hráli do horní poloviny tabulky,
pokud přijdou ty posily, které by měly přijít. Už je jistý Libor Janáček, který hrál za
Bohemians, to už je náš hráč. Ještě se jedná o dva hráče z Jablonce. Zůstává tady
Kavan, takže si myslím, že kvalita mužstva bude dobrá. Teď záleží na mladých, jestli
zůstanou, nebo jestli budou chtít hrát něco vyššího.
Co obnáší postup do vyšší soutěže pro hráče?

Každý z A-mužstva tomu věnuje dost času, chodíme třikrát týdně, někdy i čtyřikrát
týdně trénovat. Někteří mají třísměnný provoz, takže je problém, že třeba jeden týden
tady je plno hráčů, druhý týden mají práci. Snažíme se udělat maximum a ti kluci, po-
kud můžou, tak si třeba vymění službu a na to utkání se dostaví. V další soutěži 
budeme trénovat zase třikrát týdně plus zápas v sobotu. Samozřejmě, když bude
příprava, tak se bude chodit třeba pětkrát.
Za dobu, kdy jste hráli krajský přebor, se také značně změnilo zázemí na donín-
ském stadionu.
Zázemí je na vysoké úrovni po té rekonstrukci a záviděla by nám ho kdejaká ne 
divize, ale určitě i národní liga. Je to opravdu precizně provedené. Nyní se připra-
vuje také okolí hřiště na oslavy 95 let kopané. 20. července budeme hrát s praž-
skou Spartou, což bude takový dárek pro nás i pro diváky. I kluci sami chodili na
brigády a snaží se to tady udělat pěkné, abychom mohli důstojně Spartu přivítat.

Vít Štrupl

Společenský kalendář
9. 7. 17 hod. VVaarrhhaannnníí  kkoonncceerrtt, Pavel Kohout

Grabštejn, kaple sv. Barbory
20.–24. 7. FFIICCEEPP  22000055 „„EEvvrrooppsskkéé  ssppoorrttoovvnníí  hhrryy  AANNTTVVEERRPPYY““

Areál TJ Orel
20.–24. 7. OOssllaavvyy  9955  lleett  zzaalloožžeenníí  ooddddíílluu  kkooppaannéé  vv  HHrrááddkkuu

kopaná Stadion v Doníně
20. 7. 17 hod. TTJJ  SSlloovvaann  HHrrááddeekk  nn..  NN..––AACC  SSppaarrttaa  PPrraahhaa

kopaná Stadion v Doníně
22. 7. 17 hod. HHrrááddeekk  ggaarrddaa––SSlloovvaann  LLiibbeerreecc  ggaarrddaa

kopaná Stadion v Doníně
23. 7. 14.45 h. HHrrááddeekk  ddoorroosstt––VVFFBB  ZZiittttaauu

kopaná Stadion v Doníně
23. 7.  17 hod. HHrrááddeekk  BB––HHvvěězzddnnýý  pprraacchh  PPrraahhaa

kopaná Stadion v Doníně
24. 7. 10 hod. HHrrááddeekk  mmll..  žžááccii––FFKK  JJaabblloonneecc    9977  mmll..  žžááccii

kopaná Stadion v Doníně
24. 7. 11 hod. HHrrááddeekk  sstt..  žžááccii––FFKK  JJaabblloonneecc    9977 sstt..  žžááccii

kopaná Stadion v Doníně
26.–28. 7. EEUURROOPPEEAANN  SSUUMMMMEERR  CCUUPP  JJUUNNIIOORR  DDAAVVIISS  CCUUPP  

BBYY  BBNNPP  PPAARRIIBBAASS  BBOORROOTTRRAA  CCUUPP
tenis Areál TJ Orel

6. 8. VVaarrhhaannnníí  kkoonncceerrttyy  vv  kkoosstteellíícchh  
MMiikkrroorreeggiioonnuu  HHrrááddeecckkoo--CChhrraassttaavvsskkoo, Petr Rajnoha

místa a časy konání na plakátcích
6.–10. 8. NNIIKKEE  JJUUNNIIOORR  TTOOUURR, st. žactvo 

tenis Areál TJ Orel
10.–12. 8. SSYYNNEERR  CCUUPP,,  JJiizzeerrsskkoo--lluužžiicckkýý  ookkrruuhh, st. žactvo 

tenis Areál TJ Orel
20. 8. 16 hod. VVeerrnniissáážž  vvýýssttaavvyy  oobbrraazzůů  EEvvyy  KKuubbíínnoovvéé  aa  JJaarroossllaavvaa  ŠŠvviihhllyy

Grabštejn
20. 8. 17 hod. BBeenneeffiiččnníí  kkoonncceerrtt, Bohéma Grabštejn

27.–28. 8. MMěěssttsskkéé  ssllaavvnnoossttii  ––  HHrrááddeecckkáá  ppoouuťť    ––  vvýýssttaavvaa  kkvvěěttiinn
Horní náměstí, louka pod Bekonem

chrám Pokoje, Dělnický dům
27.–28. 8. VVýýssttaavvaa  cchhoovvaatteellůů Dům chovatelů

2.–4. 9. WWoorrllddffeesstt, III. ročník festivalu etnické 
a alternativní hudby a divadla Grabštejn

10. 9. DDnnyy  eevvrrooppsskkééhhoo  kkuullttuurrnnííhhoo  dděěddiiccttvvíí Grabštejn
10.–11. 9. OORREELL  TTEENNIISS  MMIINNIIGGOOLLFF  OOPPEENN  TTOOUURR  IIVV//22000055

tenis, minigolf Areál TJ Orel
Červenec–srpen VVýýssttaavvaa  HHrrááddeekk  ooččiimmaa  dděěttíí Městský úřad – 1. patro
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Neckiáda
V měsíci červnu uskutečnil DDM DRAK Hrádek n. N. dvě pěkné akce pro děti i dospělé.

Jedna z nich proběhla 1. 6. na Den dětí, ve spolupráci s Městskou policií v Hrádku
nad Nisou.
Byl to 2. ročník Neckiády na řece Nisa
Akce se zúčastnilo 6 posádek, které si vlastnoručně vyrobily svá plavidla. Sjížděl se
úsek řeky od Jachtklubu na Bod Trojzemí. Své plavidlo postavila i MěP, tato 
posádka byla i jediná dospělá.

Vítěznou posádkou se stali L. a T. Palasovi před K. Mičicovou a K. Bistiakovou.
Hodnotil se vzhled plavidla, stylové oblečení a délka plavby. Nejrychlejším

plavidlem se stal Nautilus R. Stančíka a Š. Červeně.
Po vyhodnocení plavby, obdržení diplomů a cen jsme si společně opekli 

v Jachtklubu uzeninu a zazpívali u táboráků při kytarách L. Pumprlové, L. Augustové
a L. Vietzové.

Na soupeření se přišlo podívat i mnoho diváků a povzbuzovat přišli i rodinní
příslušníci.

Chtěli bychom poděkovat panu J. Kolářovi a Jachtklubu za poskytnuté zázemí 
a SKS za zapůjčení duší. Již nyní se moc těšíme na příští 3. ročník.

I babičky a dědečkové bojovali jako o život
Druhá, neméně úspěšná
akce, proběhla v neděli 
19. 6. na sportovním a do-
pravním hřišti u ZŠ T. G. Ma-
saryka – Rodinné spor-
tovní hry.

Této akce se zúčastnilo
aktivně 51 rodinných týmů –
dětí, rodičů i prarodičů.
Všechny pak absolvovaly 
5 disciplín: chůzi na chů-
dách, slalom na koloběžce,
skok do dálky, člunkový
běh a kop na branku.

Za doprovodu hrádec-
kých mažoretek provedl
pan starosta Martin Půta
slavnostní zahájení. Po ce-
lou dobu nás milým slovem
provázela Naďa Faltusová,
vystoupily roztleskávačky 
i mažoretky, p. J. Sladký 
s dívčí skupinou se zpěvem

a hrou na kytary, FIT studio N. Faltusové a po delší době nám zazpívala i Hanka
Prchlíková.

1. místo v kategorii dvojčlenných družstev obsadili Tarantovi, 1. místo v kategorii
vícečlenných družstev Krečmanovi (Sára, Dominik, Pavla). Zajímavější než výsledky

ale na celé soutěži bylo setkání a společné sportování rodinných týmů. Atmosféra
vzájemného povzbuzování a sounáležitosti pomohla mnohým překonat i disciplíny, ve
kterých se neutkali třeba i desítky let nebo je absolvovali úplně poprvé v životě, jako
třeba chůzi na chůdách. Hry pro týmy bez rozdílu věku určitě byly výborným nápadem 
a inspirací do budoucna.

Po těchto zdařilých akcích jsme si opět v Domě dětí uvědomili, že bez kamarádů
a dobrých přátel, pedagogů z mateřských škol a některých pedagogů ze základních
škol by tyto akce nešly vůbec organizačně zajistit. Jsme moc rády, že vás všechny
máme, proto ještě jednou velké děkujeme! Laďka a Petra z DDM


