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V MŠ Oldřichovská
je logopedická
poradna
Smutným, ale prokázaným faktem poslední doby je, že
neustále přibývá dětí s vadami řeči. Jediná logopedická
třída pro předškolní děti v Hrádku, která byla v MŠ Oldřichovská, však musela být od 1. září zrušena. Důvodem
je omezování financování těchto tříd krajským úřadem.
Přesto se však podařilo v Hrádku logopedickou péči
udržet, především díky úsilí ředitelky MŠ Oldřichovská
Heleny Jiránkové a Mgr. Jaroslavu Poláčkovi. Na
úspěšně podaném projektu se finančně podílejí město
Hrádek nad Nisou a Nadace Euronisa.
V průběhu září byly děti z prvních tříd základních
škol, jejichž rodiče s tím souhlasili, vyšetřeny na vady
řeči. Na základě tohoto vyšetření dostali rodiče pozvánku do logopedické poradny, která byla od 4. října
otevřena v MŠ v Oldřichovské ulici. Ostatní zájemci mohou přijít přímo do MŠ Oldřichovská nebo volat na číslo
482 723 154, kde mohou obdržet další informace.
Poradna pro předškolní děti zahájila činnost také
v MŠ v Oldřichovské ulici o den později a bude fungovat
vždy ve středu od 13 do 16 hodin.

Zemědělství už zase přitahuje
První hrádecké dožínky provázelo sice studené počasí, ale slunce s mraky celkem úspěšně bojovalo a na
hasičskou louku nakonec našlo cestu poměrně dost lidí. Mohli si prohlédnout moderní techniku, kterou zde
vystavily dvě největší zemědělské firmy, které na Hrádecku hospodaří. Agro Chomutice i farma p. Brodského se
spolu s městem podílely na pořádání oslavy končící pěstitelské sezóny. Během odpoledne se návštěvníci mohli
svézt na koni, ochutnat pečeného vepříka nebo třeba soutěžit v pití mléka. Pozornost si zasloužili manželé Hyškovi
z Bílého Kostela, kteří ze své léta budované sbírky vytvořili Minimuzeum másla. Několik starých forem na máslo,
máselnic a odstředivku přivezli na dožínky a před čtvrtou hodinou předváděli ruční výrobu másla. Na hasičskou
louku se také přesunuly kapely, které v loňském roce vystupovaly na náměstí při country festivalu a při dožínkách
by měly mít nadále své místo.

V. Štrupl

V říjnovém čísle:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Zaměstnanci městského úřadu
60 let ochotnického divadla v Hrádku
Tip na výlet 2
80 let školy v Hrádku nad Nisou
Potápěči čistili Kristýnu
Atletický pětiboj
Vrchařská časovka
Rekonstrukce sokolovny
Motokrosový mistr z Hrádku
Společenský kalendář

Zemědělci, ať už ti větší, nebo ti drobní, kteří na Hrádecku hospodaří, se podílejí zásadně na vzhledu krajiny.
A ten se v posledních letech zlepšil. Určitě ubylo neobdělávaných polí a luk zarostlých plevelem.
Největší zemědělskou firmou na Hrádecku je václavická farma p. Brodského. Využil jsem prvních hrádeckých
dožínek a o hospodaření nejen na polích jsem si krátce povídal s vedoucím farmy Ing. Štěpánem Brodským.
Můžete nejprve v krátkosti představit vaši farmu?
Jsme firma rodinného typu. V Nehvizdech u Prahy sídlí naše mateřská firma. Máme několik farem. Na severu
jsou pro nás stěžejní Václavice. V tomto regionu jsme od 15. března 2000, kdy jsme přišli na tuto farmu.
V současné době hospodaříme v okolí Václavic a na pozemcích u Bílého Kostela, Dětřichova, Albrechtic, na okraji
Jitravy a Rynoltic. Máme posklizňovou linku v Chotyni, kam uskladňujeme obilí a kde šrotujeme. Máme vlastní
míchárnu krmných směsí. Obhospodařujeme asi 2 300 hektarů. Věnujeme se i živočišné výrobě – máme teď
ve firmě asi 800 kusů skotu a v průměru 2 500 kusů prasat. V rostlinné výrobě se zabýváme pěstováním
ječmene, pšenice, cukrovky a kukuřice.
Jako firma jste se podíleli na organizaci letošních hrádeckých dožínek. Myslíte si, že mají takové oslavy
v dnešní době význam?
Určitě. My jsme přivezli na ukázku techniku, kterou nyní používáme. Jde o to, aby ti lidé, kteří zde žijí, viděli
zemědělství také z druhé strany. Abyste, když se koukáte z auta a vidíte posekané a obdělané louky a pole,
věděli, že to zemědělství už není jako za krále klacka, že se používají nové stroje, nové technologie. Všechno už
je jiné, než to bylo ještě před 10 lety. A funguje to jinak. Aby si také lidé mohli představit, že sedlák už není
chlapík s rádiovkou, vidlemi a holinkami.
Pokračování na straně 5

Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: zpravy@hradeknadnisou.cz, tel./fax: 482 720 170 nebo písemně na MÚ paní Libnarové. Můžete také využít schránku
ve vstupní chodbě MěÚ. Internetová podoba časopisu vychází na www.hradek.cz. Uzávěrka listopadového čísla je 20. 11. 2005. Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 7. 11. 2005.
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Informace
z
radnice
Ze zasedání rady města
15. schůze rady města
Rada města se na své 15. schůzi v roce 2005 dne 3. srpna zabývala těmito záležitostmi:
— na základě školského zákona vydala směrnice rady města Hrádek nad Nisou
„Volební řád školské rady“ pro ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Lidická, ZŠ Donín a Základní
školu praktickou v Loučné. Rada města uložila místostarostce města, aby na
příštím jednání RM předložila seznam zástupců zřizovatele do školských rad na
jednotlivých školských zařízení.
— po projednání uložila ORM zajistit projektovou dokumentaci na bezbariérové
zpřístupnění Turistického informačního centra jako řešení zpřístupnění služeb
městského úřadu pro vozíčkáře a další imobilní spoluobčany
— po projednání schválila výsadbu živého plotu v délce 150 m v lokalitě Dlouhá mez
v prostoru bývalé černé skládky na základě nabídky Ing. Wacha za celkovou cenu
48 000 Kč vč. DPH s tím, že výsadba bude provedena v době vegetačního klidu
a úhrada bude provedena z kapitoly Veřejná zeleň
— jmenovala Ing. Evu Kotkovu členem komise ŽP a zemědělství s platností od
3. 8. 2005
— po projednání vzala na vědomí informace hlavního inženýra stavby o nutných
vícepracích na objektu ZŠ Donín v rámci realizace projektu „Počítačové a výukové
centrum na ZŠ Donín“ a uložila starostovi města ve spolupráci s ORM předložit
materiál na jednání ZM 19. 9. 2005 a vedoucímu FO zahrnout obsah víceprací do
návrhu změny rozpočtu na r. 2005
— schválila uzavření zprostředkovatelské smlouvy mezi městem Hrádek nad Nisou
a Reality Truhlář a společníci, s. r. o., Liberec na prodej nemovitostí města Hrádek
nad Nisou za dohodnutou provizi ve výši 2,5 % z prodejní ceny
— souhlasila se změnou stanoviska k opravě pravého břehu hraničního úseku Nisy
v Hrádku nad Nisou a souhlasila s použitím pozemků a komunikací ve vlastnictví
města Hrádek nad Nisou za dodržení následujících podmínek:
1. Při stavbě bude prioritně využit příjezd přes rekultivovanou skládku po
komunikaci zhotovené investorem. Komunikace bude po dokončení stavby
rozebrána a pozemky uvedeny do stavu shodného před zahájením stavby.
2. Všechny dotčené komunikace ve vlastnictví města budou před začátkem stavby
protokolárně převzaty investorem a po ukončení stavby budou uvedeny do
stavu shodného před zahájením stavby.
3. S příjezdem ke staveništi přes rekreační areál Kristýna město Hrádek nad
Nisou nesouhlasí.
4. Všechny případné přejezdy přes cyklostezku Kristýna – Trojmezí budou
zpevněny a upraveny tak, aby nedošlo k poškození cyklostezky a zároveň byl
umožněn pohyb turistů po cyklostezce.
5. Veškerá stavební činnost bude prováděna v období od 15. 9. do 31. 5.
kalendářního roku. Město Hrádek nad Nisou souhlasí s využitím dočasných deponií po celou dobu stavby, tj. vč. termínu od 31. 5. do 15. 9. kalendářního roku.
Provádění prací mimo termín v bodě 5 bude možné v každém případě jen po
konsultaci s městem Hrádek nad Nisou.
6. Prováděná stavební činnost bude průběžně konzultována s pověřeným
pracovníkem města Hrádek nad Nisou.
— vyhlásila soutěž ve sběru tříděného odpadu pro mateřské školy a základní školy
v Hrádku nad Nisou pro školní rok 2005/2006.
16. schůze rady města
Rada města se na své 16. schůzi v roce 2005 dne 31. srpna zabývala těmito záležitostmi:
— na základě doporučení ORM neschvaluje odstranění retardérů v Doníně
— na základě předložených nabídek schválila objednání zpracování projektové
dokumentace na akci Úprava křižovatky Hrádek nad Nisou – Dělnický dům od
Ing. P. Špuláka, za celkovou částku 117.382 Kč včetně DPH
— na základě více předložených nabídek schválila realizaci obnovení přechodu pro
chodce u školy v Loučné od TS města Liberec za celkovou částku 51 462 Kč
vč. DPH
— souhlasila se stavebními úpravami v MŠ ve Václavicích s tím, že se v druhém
nadzemním patře nebude realizovat bytová jednotka. Po konečném stanovisku
všech dotčených orgánů státní správy ke stavebnímu povolení se bude řešit
položkový rozpočet na nutné úpravy v MŠ tak, aby tam bylo možné zabezpečit
vchod školky.
— schválila uzavření nájemní smlouvy s fi. JMS Trading, s. r. o., na nebytový prostor
v objektu Žitavská 733, Hrádek nad Nisou za těchto podmínek:
– nájemné 10 000 Kč/měs.
– doba určitá 1 rok
– jedno parkovací místo vyhrazené pro zaměstnance nebo pro zákazníky,
obyvatele domu nebo pečovatelskou službu

— schválila vypovězení mandátní smlouvy uzavřené s Bytovým družstvem SHS,
družstvo, na správu 46 bytových jednotek (Liberecká 601, Liberecká 651,
Liberecká 652, Liberecká 653) v majetku města Hrádek nad Nisou. Bere na
vědomí, že správu u daných objektů bude vykonávat odbor ORM a SM.
— schválila variantu s 26 bytovými jednotkami výstavby domu s pečovatelskou
službou při ulici Nádražní a ukládá odboru rozvoje města a správy majetku
provést výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro územní řízení.
Rada města uložila ORM připravit podklady pro podání žádosti o státní dotaci na
výstavbu takového objektu.
— schválila realizaci zateplení malé tělocvičny objektu sokolovny za celkovou částku
114 373 Kč včetně DPH a realizaci osvětlení
— vzala na vědomí vyhovění žádosti o povolení splátek odvodu dotace podané
daňovým poradcem RNDr. Michalem Hronem Finančnímu úřadu v Liberci a uložila
zařadit jednotlivé splátky do rozpočtu na rok 2006. Uložila vedoucímu FO připravit
podklady pro žádost o odpuštění vyměřené (neodpuštěné) části dotace z I. etapy
výstavby ve Starém dvoře ve výši 2,5 mil. Kč.
— po projednání schválila rozdělení druhé výzvy příspěvkového programu na r. 2005
dle důvodové zprávy a uložila OVV připravit vyhlášení třetí výzvy se zaměřením na
akce pro mládež v předvánočním období a v období zimních prázdnin
— schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o pronájmu mezi městem Hrádek
nad Nisou a Via Regia, občanské sdružení, Liberec 6 na pronájem střešní plochy
budovy základní školy T. G. Masaryka, resp. její části o výměře 800 m2 za cenu
36 000 Kč ročně
— uložila OVV podat projekt do grantových schémat podpora hospodářsky slabých
oblastí LK na zpracování tendrové projektové dokumentace pro výběr zhotovitele
na akci „Hrádek nad Nisou – průmyslová zóna“ v celkovém rozsahu do 200 000 Kč.
17. schůze rady města
Rada města se na své 17. schůzi v roce 2005 dne 14. září zabývala těmito záležitostmi:
— souhlasila s využitím výměníkové stanice pro potřeby pracovníků VPP
— souhlasila s prodejem služebního vozidla Octavia SLX TDi a souhlasila s nákupem
nového služebního vozidla pro potřeby starosty města
— vzala na vědomí informaci o likvidaci křídlatky a plevelů a uložila nevyčerpané
finanční prostředky použít na postřik chodníků dle aktuální potřeby a zbývající
prostředky převést do rozpočtu na r. 2006. RM uložila ORM projednat s Povodím
Labe likvidaci křídlatky na r. 2006 a informovat RM v březnu 2006.
— schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Hrádek nad Nisou a firmou Korekt
Dips na opravu komunikace Turistická – horní část za cenu 299 880 Kč vč. DPH
a tryskové vysprávky ulic v Hrádku nad Nisou za cenu 82 467 Kč vč. DPH
— jako zřizovatel Základní praktické školy v Loučné vzala na vědomí projekt Cesta
k úspěchu a jeho financování, které bylo předloženo vedoucím FO. Rada města
vyslovila dle § 34 zák. 250/2000 Sb. předběžný souhlas s přijetím úvěru na tento
projekt
— schválila uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Hrádek nad Nisou a krajskou
organizací Sdružení nájemníků ČR s tím, že spolupráce bude probíhat formou
zapůjčení prostor pro poradenskou činnost a veřejnost formou zveřejňování
informací v měsíčníku HRÁDECKO, a to bezplatně
— odvolala p. Jiřího Timuláka z funkce předsedy komise pro kulturu, sport a zájmovou
činnost na vlastní žádost z důvodu pracovní vytíženosti
— schválila uzavření smlouvy mezi městem Hrádek nad Nisou a f. ACCON managers
and partners, s. r. o., Tursko na přípravu a organizačního zajištění podání žádosti
o dotaci z Operačního programu průmysl a podnikání ministerstva průmyslu
a obchodu pro akci „Hrádek nad Nisou – průmyslová zóna“ za cenu 80 000 Kč
bez DPH
— rada města v působnosti valné hromady schválila novou manažerskou smlouvu
jednatelky TS Hrádek, s. r. o. Uložila jednatelce společnosti připravit nový prémiový
řád pro řidiče sanit a seznámit s ním zaměstnance, předložit ho na valné hromadě
společnosti k odsouhlasení. Všechny návrhy úspor společnosti realizovat v co
nejkratší možné době a předložit na příští jednání valné hromady, tj. 26. 9. 2005
(předpokládaný výnos za r. 2006, 2007, 2008, 2009).
— schválila rámcovou dohodu na údržbu běžeckých tratí mezi městem Hrádek nad
Nisou a Förderverein Erlebnissport, Hauptstrasse 15, Kurort Oybin zastoupené
T. Schreierem na sezónu 2005/2006 ve výši 3 000 Kč
— odvolala ke dni 20. 9. 2005 Ing. Evu Kotkovou z funkce vedoucí Zahradnictví,
příspěvková organizace, Hrádek nad Nisou, na její vlastní žádost. Rada města
pověřuje p. Boženu Jarešovou vedením příspěvkové organizace Zahradnictví do
31. 12. 2005. Rada města schválila provedení kontroly hospodaření organizace
za období od jmenování Ing. Kotkové do funkce do 20. 9. 2005.
— na základě předložených nabídek schválila nabídku Jaromíra Ivanova na výměnu
střešní krytiny hasičské zbrojnice ve Václavicích za cenu 225 765 vč. DPH s tím,
že částka 125 765 Kč bude uhrazena v r. 2005 a částka 100 000 Kč bude
uhrazena v r. 2006.
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Ze zasedání zastupitelstva města
7. zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města se na svém 7. zasedání v roce 2005 dne 19. září zabývalo těmito
záležitostmi:
— schválilo pořízení zadání změny č. 12 Územního plánu SÚ Hrádek nad Nisou spočívající ve změně plochy výroby nečisté, včetně návrhových ploch výroby nečisté na
plochy občanské vybavenosti a nevýrobních služeb v lokalitě Cihelna
— po projednání vyjádřilo podporu záměru výstavby speciálního zdravotnického
zařízení – Hospic pro Liberecký kraj. Zastupitelstvo města schválilo jako formu
podpory poskytnutí pozemkové parcely č. 283 v katastrálním území Donín nebo
poskytnutí objektu č. p. 65, 66 v k. ú. Hrádek nad Nisou pro výstavbu speciálního
zdravotnického zařízení – Hospic pro Liberecký kraj.
— schválilo návrh změny rozpočtu č. 1 na rok 2005
— vzalo na vědomí informaci o vyhovění žádosti o povolení splátek odvodu dotace
Finančním úřadem v Liberci a ukládá zařadit jednotlivé splátky do rozpočtu města
na rok 2006
— po projednání souhlasilo s podáním projektu „Vzdělávací a volnočasové centrum
pro handicapované občany/Hrádek nad Nisou“, zdroj financování – Finanční
mechanizmy EHP/Norska
— souhlasilo s podáním žádosti do programu č. 18 Grantového fondu Libereckého
kraje – podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje na zpracování
tendrové projektové dokumentace „Průmyslová zóna Hrádek nad Nisou“. Celkový
rozpočet projektu je 220 000 Kč.
— po projednání schválilo podání projektu „Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb pro
návštěvníky regionu Trojzemí“ do Společného regionálního operačního programu
ČR na léta 2004–2006
— vzalo po projednání na vědomí stav a další časový harmonogram projektu Hrádek
2015 a uložilo místostarostce předložit na listopadovém zastupitelstvu města
návrhy hlavních strategických oblastí, cílů a opatření a na prosincovém zastupitelstvu města předložit konečnou pracovní verzi dokumentu H 2015 ke schválení
— schválilo po projednání návrh plošného rozložení náměstí podle předloženého
návrhu B a ukládá odboru rozvoje města a správy majetku učinit další kroky pro
realizaci tohoto projektu a informovat průběžně zastupitelstvo města
— vzalo na vědomí podání petice občanů ve věci opravy Turistické ulice v Doníně
u Hrádku nad Nisou
— vzalo na vědomí předložený návrh smlouvy s firmou EEH, s. r. o., o spolupráci
a principy, které z ní vyplývají, a uložilo starostovi města svolat seminář zastupitelstva města, kde bude tato smlouva podrobně projednána a ve spolupráci s advokátní kanceláří připravit na příští jednání ZM konečný návrh smlouvy, která bude
akceptovat vznesené připomínky
— schválilo doplnění podkladů pro vypracování zadání změny č. 10 územního
sídelního útvaru, dle žádosti firmy EEH, s. r. o., ze dne 19. 8. 2005, doplnění
p. p. č. 1137/1 a 1137/6 vše v k. ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, do vymezení
části území vhodné pro stavbu větrných elektráren – Václavice
— odvolalo paní Šárku Doležalovou na vlastní žádost z funkce členky finančního
výboru zastupitelstva města Hrádek nad Nisou.

Informace z „matriky“
Ani letošní rok v agendě matričního úřadu v našem městě zatím nijak zásadně nevybočuje z dlouhodobé statistiky čísel let minulých. Od počátku roku se narodilo dosud
51 dětí a Sbor pro občanské záležitosti již připravuje na říjen další tradiční slavnostní
vítání občánků v obřadní síni radnice. Počet uzavřených manželství na hrádecké radnici zatím nedosahuje úrovně loňského roku. Od ledna uzavřelo sňatek 21 párů, z toho
jeden sňatek byl uzavřen mimo obřadní síň, a to v krásném přírodním prostředí na
Popově skále. V agendě matričních událostí – zemřelí – naopak proti loňskému roku
registrujeme nárůst. Za celý rok 2004 zemřelo 65 občanů, zatímco letos evidujeme
tento počet již nyní. Do konce roku nám zbývá ještě jedno čtvrtletí, takže uvedená čísla
jsou jen orientační a celkově se za rok 2005 jistě ještě změní.
Marie Zimová,
matrikářka

Omezení linkových
autobusů
Dle sdělení odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje bude 18. listopadu
omezen provoz spojů veřejné linkové dopravy, které zajišťují dopravu dětí do škol.
Toto opatření bylo vyhlášeno na základě zkušeností z minulých let. Jelikož 17. listopadu je státní svátek a tento den připadá na čtvrtek, většina škol vyhlašuje na pátek
18. listopadu ředitelské volno. Školní spoje pak nebyly dostatečně vytíženy a docházelo tak ke zvyšování ztráty z provozu těchto spojů, na jejímž krytí se podílí většina
obcí a měst Libereckého kraje.
Vít Štrupl

Poplatky za inzerci v měsíčníku

HRÁDECKO
formát
6 x 2,5 cm
6 x 5 cm
A6 (čtvrtstránkový)
A5 (půlstránkový)
formát A4 (celostránkový)
reklamní reportáž

cena
100 Kč
300 Kč
500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
cena dohodou

Nové občanské průkazy
V prvním týdnu měsíce září letošního roku došlo ve Státní tiskárně cenin k pochybení
a některým žadatelům o nový občanský průkaz (OP) byly vyhotoveny doklady s chybným textem, tzn. neplatné. Pracovníky správního a sociálního odboru městského
odboru byla provedena okamžitá kontrola vydávaných nových OP, zhotovených v kritickém období, přičemž nebyl zjištěn žádný neplatný doklad zhotovený pro žadatele
z našeho města. V letošním roce evidujeme nárůst prakticky ve všech činnostech,
které správní a sociální odbor vykonává v přenesené působnosti (přijímání žádostí
o nové OP, nové cestovní doklady a jejich výdej, projednávání přestupků, vyřizování
žádostí o výpis z rejstříku trestů atd.). Právě v agendě občanských průkazů to je např.
navýšení na 140 % v porovnání proti stejnému období od ledna do konce srpna
loňského roku. Pokud pak dojde k situaci, jaká se stala počátkem měsíce září, je to
nemilé nejen pro naše občany, ale i pro úřednice zabezpečující příslušnou agendu,
neboť jde o další činnost navyšující již tak objemnou agendu. A to již nekomentujeme
k dnešnímu dni (21. 9.) zatím nedořešenou situaci výměny občanských průkazů
občanů starších sedmdesáti let.
Bc. Petr Grim, ved. správního a soc. odb.
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Aktuální seznam zaměstnanců
Městského úřadu v Hrádku n. N.
Adresa: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
Telefon: ústředna – 485 140 141, sekretariát – 485 140 212, fax: 485 140 189
Kancelář úřadu
— Martin Půta – starosta města, kl. 200, starosta@muhradek.cz
— ThMgr. Hedvika Zimmermannová, místostarostka města, kl. 202,
mistostarosta@muhradek.cz
— Mgr. Věra Skřivánková, tajemník, kl. 201, tajemnik@muhradekcz
— Andrea Vinšová, kl. 211, tel: 485 140 212, asistentka,vinsova@muhradek.cz
— Alena Všetečková, kl. 217, referent odd. kontroly, vseteckova@muhradek.cz
— Dana Klenovičová, kl. 234, referent podatelny, klenovicova@muhradek.cz
— Alena Lichtenberková, kl. 234, referent podatelny, lichtenberkova@muhradek.cz
— Vladimíra Půtová, kl. 220, pokladní, putova@muhradek.cz

Odbor vnějších vztahů
— Ing. Marcela Poupová, vedoucí odboru, kl. 213, poupova@muhradek.cz
— Jaroslava Libnarová, referent odboru, kl. 213, libnarova@muhradek.cz
Odbor stavební a životního prostředí
— Ing. Jana Nygrínová, pověřená vedením odboru, kl. 225, nygrinova@muhradek.cz
— Vladimír Hynek, referent odboru, kl. 227, hynek@muhradek.cz
— Alena Součková, referent odboru, kl. 226, souckova@muhradek.cz

Alena Součková

Martin Půta – starosta

Finanční odbor
— Ing. Milan Jindra – vedoucí odboru , kl. 238, jindra@muhradek.cz
— Hana Míšková – zástupce vedoucího, kl. 215, miskova@muhradek.cz
— Šárka Hamplová – účetní, kl. 215, hamplova@muhradek.cz
— Brigita Šafaříková – mzdová účetní, kl. 215, safarikova@muhradek.cz

Marie Zimová

Odbor rozvoje města a správy majetku
— Ing. Petr Kumpa, pověřen vedením odboru, kl. 218, kumpa@muhradek.cz
— Ing. Antorním Bohata, referent odboru, kl. 212, bohata@muhradek.cz
— Naděžda Černohorská, technik odboru, kl. 212, mackurova@muhradek.cz
— Michaela Šimková, referent odboru, kl. 224, simkova@muhradek.cz
— Eliška Suchánková, referent odboru, kl. 224, suchankova@muhradek.cz
— Josef Olša, technik odboru, kl. 222, olsa@muhradek.cz

Správní odbor
— Bc. Petr Grim, vedoucí odboru, kl. 232, grim@muhradek.cz
— Marie Zimová, zástupce vedoucího, matrikářka, kl. 231, zimova@muhradek.cz
— Jaroslava Šalátová, referent odboru, zástupce matrikářky, kl. 233,
salatova@muhradek.cz
— Eva Uhrová, sociální pracovnice, kl. 235, uhrova@muhradek.cz
— Vlasta Kalfeřtová, sociální pracovnice, kl. 235, kalfertova@muhradek.cz

Josef Olša

Jaroslava Šalátová

Eva Uhrová

Eliška Suchánková

Městská policie
— Pavel Weiss, velitel, kl. 230, mob. telefon: 602 345 966,
mep.hradek@muhradek.cz
— Pavel Ratajský, zástupce velitele, kl. 230
— Milan Jaroš, strážník, kl. 230
— David Musil, strážník, kl. 230
— Tomáš Slavík, strážník, kl. 230
— Iva Krňáková, strážník, kl. 230
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Zemědělství už zase přitahuje
Pokračování ze strany 1
To 21. století udeřilo i do zemědělství jako do všeho a začíná to být podnikání jako
každé jiné. Sice trochu ovlivněné počasím, ale vnější vlivy jsou všude.
Jak se z vašeho pohledu daří zemědělství?
Na tu otázku je složitá odpověď. Plakat nechci, jásat taky ne. Je to takové, jaké to
je. Tady je trochu problém, že jsme vstoupili do EU, stát nás zavázal ke spoustě věcí,
s tím, že je bude kompenzovat. Musíme dvakrát ročně sekat louky, hmotu odvážet
nebo zkrmovat, musíme mít nějakou intenzitu dobytčích jednotek, musíme skladovat hnojiva, hnojit podle nitrátových směrnic, je toho prostě hodně. Vést evidenci
zvířat v počítačové formě, hospodařit v půdních blocích, ne podle katastru, podle
parcel, takže spoustu věcí musíme dělat navíc. Stát slibuje, že to zaplatí, ale třeba
platby od státu chodí pozdě. To je trochu problém, ale jak už jsem říkal, provozní
problémy jsou všude stejné. Ať je to ve fabrice, nebo v zemědělství. Nebudeme plakat. Zaráží mě ale, že cena obilí je teď 2 000 Kč za tunu, což je menší cena, než
byla za komunistů. A před 20 lety. Jen když si uvědomíte, co stojí nafta. Tenkrát stála
7 korun. A co stojí například nové traktory. Každý stojí 3,5 milionu korun. Mzdy
zaměstnanců také vzrostly.
Zdá se mi, že stát na jednu stranu zvyšuje dotace a na druhou stranu uměle
snižuje ceny. Téměř všechny komodity, které se v zemědělství vyrábí, se vyrábí pod
provozními náklady. My máme velkovýrobní technologie a když skončíme na nule
nebo s mírným ziskem, tak si gratulujeme. Jsou ale roky, kdy se v některých
odvětvích prodělává děsivým způsobem. Loni nebo předloni, když ceny klesaly,
prodělaly se dva miliony na výrobě vepřového. Na každém praseti, když je nepříznivý rok, proděláte 500 korun. Velké podniky, jako třeba my nebo Agro Chomutice,
ty to rozdýchají, protože mají spoustu aktivit, pomohou jiné komodity. Ale třeba soukromníci to mají těžké. My jsme taky začínali s 12 hektary v roce 1991 v Nehvizdech,
ale už bych to nikdy nechtěl. Jako soukromník nemůžete mít 1 000 prasat a ani na
to není čas. Nejde to dělat v malém. Těžký traktor na to nekoupíte a ty malé nemají
takovou produktivitu práce.
Vás asi práce v zemědělství hodně baví...
Ano. Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Taky tady bylo tak trochu toho českého
furiantství. Nemůžete dělat to, co vás nebaví. Jsme tu tři technici, tři inženýři a všechny
nás to baví.
Dneska se asi zaměstnanci do zemědělství moc nehrnou. Dříve byl zemědělec
někdo, dnes už tomu tak není...
Před 5 lety se mi zdálo, že to tak je. Zemědělci neměli takový zvuk, ale momentálně,
kdy se používají nové technologie a dělá se většina prací jinak, tak se vrací spousta
mladých lidí. Skutečně, nové nabídky jsou každý týden. A jsou i absolventi třeba ze
školy z Frýdlantu. Máme i brigádníky, kteří si zde provádí praxi. Spousta lidí chce
dělat v zemědělství. Je pravda, že už nám nebudou chtít jezdit těmi starými
traktory, ale když jim dáte stroj řízený počítačem, tak ten mladý člověk se s tím
rychle vyrovná. Vy tam sedíte v té klimatizované kabině a kontrolujete, jestli stroj
dělá to, co má. Ten stroj dělá sám. Ve všech strojích jsou elektronicky řízené
motory. Tam nešlapete na plyn. Mačkáte jenom tlačítka a jede se podle programu.
Zaměstnáváme ale čím dál méně lidí. Je to sice hloupé, ale prostě nejsou peníze
na zaměstnance navíc. Když si to vezmete, tak tady na statku, který měl 860
hektarů, bylo 101 lidí. A nás je jich tady teď 17. Výkony jsou dnes zcela jiné. Když
to podniku jde, tak nejsou problémy s lidmi. Když to nejde, je to horší.
Druhou největší zemědělskou firmou hospodařící na Hrádecku je Agro Chomutice.
Na dožínkách jsme proto oslovil i jejího zástupce Ing. Vladimíra Tichého.
Můžete nejdřívě představit vaše družstvo?
Agro Chomutice v lokalitě Hrádecka hospodaří od listopadu roku 1999, to znamená,
že máme za sebou první pětileté období. V podstatě hospodaříme nejenom v katastrálním území Hrádek, ale i dalších obcích – v Chotyni, Bílém Kostele, Rynolticích,
Jitravě, a to je řádově výměra 1 300 hektarů. Provozujeme tady klasickou zemědělskou
výrobu, to znamená polní výrobu a živočišnou výrobu, která je u nás zaměřena na
výrobu mléka, chováme holštýnské plemeno skotu s mléčnou užitkovostí a co se týká
rostlinné výroby nebo polních plodin, tak pěstujeme běžné plodiny počínaje ozimou
řepkou, která zkrášluje žlutavě naše okolí, ozimé obiloviny, ozimou pšenici, ječmen.
Potom pěstujeme krmné plodiny pro hospodářská zvířata a tam základ tvoří vojtěška,
silážní kukuřice a doprovodně to jsou trvalé travní porosty, které jsou mimo jiné
i součástí údržby krajiny v katastrálních územích, kde hospodaříme.
Naše mateřská firma je v Chomuticích ve východních Čechách v bývalém okrese
Jičín.
Kolik tady na Hrádecku máte zaměstnanců?
Zhruba 25. Je pravda, že některé sezónní práce vázané na speciální techniku se
dělají tak, že ta technika sem najíždí. Nemáme tady 100% vybavení technologiemi
v linkách rostlinné výroby. Nemáme tady veškeré sklizňové stroje. Základní ano, ale

abychom tady měli rozsah sklizňových strojů, které by dokázaly zvládnout veškeré
hektary, to nemáme, protože by se to nevyplatilo.
Vy jste tady na dožínkách vyhlásili soutěž v pití mléka. Předpokládám, že to
nebylo jen proto, aby se ukázalo, kdo ho dokáže nejvíce vypít. Co vás k tomu
vedlo?
Český zemědělec potřebuje, aby si český občan, můj spoluobčan, váš spoluobčan,
abychom si my všichni uvědomili, zda to zemědělství tady chceme. Jestli ho chceme,
tak není nic jednoduššího a nestojí vás to nic, ani kohokoli dalšího, než konzumovat české potraviny. Nemyslím si, že by se české potraviny musely červenat nebo
že by se český sedlák musel červenat. Trochu je problém v jedné věci: že skupina
zemědělců je velmi malá – je nás asi 150 000. A když to budeme srovnávat s ostatními odvětvími, tak obchod je založený z více než 50 % na reklamách. Na prezentaci
jednotlivých výrobků, skupin výrobků, prezentaci potravin atd. Já kvituji s povděkem
to, co nastartovalo ministerstvo zemědělství, a to je ta záležitost, kdy potraviny jsou
oceňovány pojmem „KLASA“, který má podpořit české zemědělce. Skutečně si
myslím, že český sedlák a česká potravina se nemusí vůbec červenat. Ba naopak
mi vadí jedna věc, že zatím tady nejsou vůbec žádné mechanismy k tomu, aby se
prověřovalo to, co sem jde ze zahraničí. Mě to doslova uráží, protože vím, že
v zahraničí mají jiné normy, třeba v průmyslových hnojivech na obsah těžkých kovů,
než my. My bychom některá jejich hnojiva tady nesměli používat a nepoužíváme
a zahraničí je používá. A potom nám sem vrhnou hotový produkt – to je takové
hloupé. Mám-li s něčím soutěžit, tak bych měl mít stejnou startovní čáru, a ne že
mě někdo postaví na start, zaváže mi jednu nohu a řekne běž. Anebo řekne
druhému: „Ty máš 20 metrů náskok.“
Asi se nepletu, když si myslím, že jste docela nadšený pro svou práci...
Jak se vám daří na Hrádecku?
Jsem zemědělec a zemědělec musí být nadšenec. Nechci nějak specifikovat, jak se
nám daří tady. Máme firmu a ta hospodaří na výměře řádově 5 000 hektarů.
Hospodaříme v rámci dvou krajů – Královéhradeckého a Libereckého. Co se týká
úrovně a výsledků, myslím si, že patříme mezi firmu, která ve své době, když se
„rozjížděl vlak“, dokázala nastartovat z pohledu toho, že zainvestovala jak do technologie rostlinné výroby, tak do technologií živočišné výroby, protože současné
zemědělství jednoznačně bude o nákladech. A náklady jsou spojeny s produktivitou práce, intenzitou výroby atd. Tzn. že bez těchto nových technologií v podstatě
není možné z dlouhodobého hlediska počítat s nějakým úspěchem na trhu.
Daří se nám tak jako převážné většině zemědělců. Jsme závislí na nákupních
cenách. Je to samozřejmě o investicích a investice do nových technologií jsou
obrovské, ale nutné, aby se docílila nějaká produktivita práce. Takže ty investice jsou
v číslech, které končí vždycky 6 nulami.
Vít Štrupl

Mobidik přicestuje do Hrádku
Jak zabezpečit byt před zloději? Jak se chovat při napadení? Na tyto a další otázky
může pomoci odpovědět autobus Městské policie Brno, který se jmenuje Mobidik.
V Hrádku bude ve středu 19. října od 10 do 16 hodin.
Mobidik je výsledkem preventivní práce strážníků brněnské městské policie, kteří
se několik let zabývají tvorbou preventivních projektů. Nabízí komplexní informace
o možnostech, jak chránit svůj majetek, případně i zdraví a život. Přijíždí za obyvateli
po celé republice. V autobuse je možné vidět ukázky různých zabezpečovacích
systémů a brněnští strážníci jsou připraveni odpovídat na dotazy návštěvníků.
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Několika slovy
Ještě na konci října začnou práce na obnově Luční ulice a komunikace na Hartavu.
V posledním říjnovém týdnu začne být kácena ovocná alej podél Luční ulice. V letošním roce bude realizováno ještě veřejné osvětlení, snížení komunikace u Pragy (jako
opatření pro zlepšení odtoku vody při povodních). Některé práce (například položení
nových živičných povrchů) budou prováděny až na jaře. Výběrové řízení na zhotovitele
stavby vyhrála firma Strabac s nabídkovou cenou 6 447 291 Kč bez DPH. Projekt je
financován z programu Phare.
V září skončilo hlasování v anketě o budoucí dispozici Horního náměstí. Přesto, že
bylo možné hlasovat také při pouti, bylo odevzdáno málo hlasů na to, aby výsledky
ankety byly reprezentativní. Pro variantu A (úplné uzavření náměstí) hlasovalo 115 lidí,
pro variantu B (parkování v dolní části náměstí) hlasovalo 34 lidí a variantu C s možností
parkování v horní i dolní části náměstí a s klidovou zónou uprostřed volilo 80 obyvatel.
Zastupitelstvo města 18 hlasy vybralo pro realizaci variantu B.
Podle zatím neoficiálních informací bylo město úspěšné se žádostí na projekt
revitalizace areálu cihelny, o kterém jsme podrobně psali v minulém čísle.
Ještě na podzim bude penetrací opraven závěrečný úsek Turistické ulice v Doníně.
Zastupitelstvo města schválilo doplnění ploch vhodných pro výstavbu větrných
elektráren v lokalitě mezi Uhelnou a Václavicemi do podkladů pro vypracování změny
č. 10 územního plánu města. Tyto plochy rozšiřují navrhované území směrem dále od
Vítkova. O doplnění žádala firma EEH, s. r. o., která v této lokalitě zamýšlí postavit
16 větrných elektráren. Jedna z nich by přitom byla postavena pro město, které by tak
každým rokem získávalo nezanedbatelné finanční prostředky. O projektu budou
obyvatelé průběžně informováni. Investor bude muset před stavbou splnit ještě řadu
podmínek, mezi které patří i jednání s obyvateli, zpracování studií vlivu na životní
prostředí, vyhovění námitkám. I změna územního plánu probíhá ve třech kolech.
Zastupitelstvo podpořilo záměr výstavby speciálního zdravotnického zařízení –
hospice pro Liberecký kraj. Jako formu podpory schválilo poskytnutí pozemkové
parcely č. 283 v Doníně v sousedství družiny. Hospic je zařízení poskytující komplexní
paliativní péči. Člověk se zde již neléčí, jeho choroba je zpravidla nevyléčitelná. Nejde
tedy o jeho uzdravení, ale o další důstojné a bezbolestné dožití života. Hospic by měl
nabídnout všestranné uspokojení potřeb člověka po stránce biologické, sociální, psychologické i duchovní.
Bankomat České spořitelny v Hrádku nad Nisou je přizpůsoben nevidomým a slabozrakým klientům. Díky speciálnímu programu mohou klienti bankomat obsluhovat
pomocí hlasové navigace. Hlasová navigace jednotlivých příkazů a chybových hlášení
odpovídá textům na obrazovce. Hlasové pokyny přijímají klienti do sluchátek. Speciálně hmatově upravená je i klávesnice bankomatu. Podobné bankomaty má ČS, a. s.,
instalovány ještě v dalších 22 místech v ČR.

Pozvání na informační
besedu pro občany
Hrádek nad Nisou k současnému stavu k nájemnému, družstevnímu,
spol. vlastníků a vlastnickému bydlení.
Město Hrádek nad Nisou, Liberecká pobočka Celostátního informačního centra
pro bydlení (CICB) a Krajská organizace Sdružení nájemníků ČR
pořádají v pondělí 7. listopadu 2005 v 16.00 hod.
v Klubu důchodců besedu pro občany, členy bytových družstev, společenství
vlastníků, vlastníky a nájemníky.
Cílem besedy je seznámit širokou občanskou veřejnost se současným právním
rámcem tohoto bydlení, nejčastějšími problémy, které řeší Celostátní informační
centrum pro bydlení, a doporučit předcházení i řešení současných problémů bydlení.
Dále zástupci města seznámí občany se současným stavem a vývojem
bydlení ve městě Hrádek nad Nisou.
Informovat budou pracovníci a odborní poradci Sdružení nájemníků ČR.
Sdružení na ochranu nájemníků (SON) je celostátně působící občanské sdružení.
Poskytuje rady týkající se platných právních norem, rady, jak řídit společenství
vlastníků, poradenství pro vytápění a ohřev TUV a další rady týkající se nájemního,
vlastnického či družstevního bydlení. Mezi nejčastěji řešené problémy patří nájemní
vztahy (nové nájemní smlouvy), vystěhování, náhradní bydlení, vyúčtování spotřeby
TUV, tepla a vody.
V Liberci má SON svou pobočku v Mlýnské ulici 611, kde nabízí služby ve své
poradně. Na základě předchozí objednávky je k dispozici od pondělí do čtvrtka
v době od 8.30 do 12.00 a v pondělí a ve středu od 14.00 do 17.30. Bez objednání
ji mohou zájemci využít v úterý a ve čtvrtek od 14.00 do 17.30. Podmínkou pro
poskytnutí poradenství je platné členství v SON. Člen platí členské příspěvky
(200 Kč ročně pracující, 100 Kč ročně nepracující). Poradenství potom stojí
150 Kč za půl hodiny konzultací (což je asi 1/5 ceníkových poplatků advokátů).
SON připravuje smlouvu s městem Hrádek nad Nisou, díky které by poskytovalo
své služby také v Hrádku nad Nisou. Pravděpodobně od ledna 2006 bude poradce
Sdružení na ochranu nájemníků k dispozici dvakrát měsíčně i v našem městě.
Vít Štrupl

Povinné ručení s živelním
pojištěním zdarma!
Před jakými riziky je Vaše auto chráněno?
povodeň, záplava, úder blesku, vichřice, krupobití, sesuv půdy, lavina, pád stromu (stožáru), požár

Jak získat pojištění proti živelním rizikům?
Jednoduše, s povinným ručením od Kooperativy.

Obchodní
zástupce:
Jaroslav
Holata
Pracovní doba (v přízemí městského úřadu v Hrádku n. Nisou): Pondělí: 13–17, středa: 8–12, 13–17,
Tel.: 482 723 388, 606 621 368
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Na jeden den spolu

polečenská
rubrik a
Životní výročí

Počtvrté se konala v Oldřichově a v Kopaczowě v prvním říjnovém víkendu Evropská
pouť. Není to pouť plná kolotočů, atrakcí a stánků s pouťovým zbožím, se kterými je
dnes slovo pouť často spojováno. Poprvé v roce 2002 se z iniciativy Dietmara Brendla,
který vyrůstal v předválečném Ullersdorfu a po nuceném odchodu žil v Lipsku, sešli
v obou obcích jejich někdejší obyvatelé s těmi současnými. Alespoň na tento jeden
den jsou obce opět spojeny. Hranice se otevírá na starém mostě přes Oldřichovský
potok a i když občanské průkazy nebo cestovní pasy stále účastníci pouti potřebují,
nemusejí alespoň cestovat při návštěvě souseda přes několik kilometrů vzdálený
hraniční přechod.

Občanům, kteří v měsíci září 2005 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.
70 let
80 let
81 let
84 let
86 let
Letošní Evropská pouť spojovala obyvatele třech zemí už od samého začátku. Od
hraničního mostku společně vyrazila turowská hornická kapela s hrádeckými mažoretkami. Před kopaczowským kostelem byla poté představena podoba budoucího
pomníku přátelství a následovala ekumenická bohoslužba ve třech jazycích pro lidi
bez rozdílu národnosti a vyznání.
Odpoledne sehráli pánové z Oldřichova a Kopaczowa fotbalové utkání. V jeho průběhu a ještě dlouho do noci byla zaplněna oldřichovská hospoda, kde vyhrávala
kapela pana Kozáka. Úspěch v podobě množství bavících se lidí jistě hřál i organizátory
v čele s paní Moravcovou.
Na Evropskou pouť jezdí hlavně bývalí obyvatelé, a tak je program bližší jim.
„Chceme jej ale do budoucna přizpůsobit i mladší generaci, aby se mohla zachovat
tradice poutí i do budoucna,“ říká místostarostka města Hedvika Zimmermannová.
Evropa se sice propojuje, ale právě zde se ukazuje, jaký krok ještě k opravdovému
spojení chybí. Domy obou obcí stojí v těsné blízkosti, ale sousedé se přesto mohou
legálně navštívit pouze přes vzdálený hraniční přechod. „Z několika turistických přechodů, které navrhujeme zřídit, budeme právě o ten v Oldřichově usilovat nejvíce,“
říká Hedvika Zimmermannová.
Vít Štrupl

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

96 let

Vlasta Lopraisová, Jiří Nevrlý
Marie Zákoucká, Libuše Stryová,
Anna Šedivá
Zdeňka Roštejnská,
Anna Křížanová
Věra Fořtová
Marie Zelená, František Hovorka,
František Keller, Erna Hescheová
Richard Mareš
Marie Zimová
SPOZ
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60 let ochotnického divadla
v Hrádku nad Nisou
Ochotnické divadlo v Hrádku nad Nisou si letos připomíná dvě důležitá jubilea.
V listopadu se uskuteční již 25. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů –
Hrádecký divadelní podzim.
Druhým velmi významným výročím, které stojí za připomenutí, je 60 let, které
uplynuly od založení divadelního souboru Vojan.
V Hrádku nad Nisou chybělo v poválečném roce jakékoliv kulturní dění. A protože
v českých zemích byli vždy učitelé nositeli kultury v obci, není divu, že řídící učitel
v Doníně – Ladislav Holický – kolem sebe shromáždil skupinu podobně založených
nadšenců – prvních hrádeckých ochotníků.
Již 24. listopadu 1945 mohli diváci zhlédnout premiéru. Byla jí hra Viléma Wernera Červený mlýn.
Nezůstalo však jen u tohoto jednoho představení. Hned na počátku následujícího
roku, tedy do dubna 1946, potěšil tento spolek divadelníků své spoluobčany dalšími
čtyřmi představeními. Z toho vyplývá, že vlastně každý měsíc bylo hráno nové
představení. Řady herců se rozrostly, a tak si v květnu 1946 na doporučení režiséra
Holického zvolil soubor název Vojan – na počest vynikajícího českého herce Eduarda
Vojana, který v letech 1889 až 1920 působil v Národním divadle v Praze. Prvním
předsedou spolku byl zvolen Stanislav Pluhař, který se také podílel na režii. Dalšími
členy, kteří v souboru v tomto období působili, byli kromě L. Holického také režiséři
J. Šerf a pánové Doubrava a Novotný. Z herců připomeňme alespoň ty nejznámější:
L. Douša, Z. Penc, D. Teinerová, J. Vaníček, R. Sedláková, E. Bláhová, F. Bavor
a M. Máglovová.
O tom, že Vojan byl velice aktivním, svědčí i to, že do konce roku 1953 odehráli
ještě dalších 55 premiér, které pravidelně navštěvovalo na 350 až 500 diváků. To už
byl soubor posílen o další vynikající herce, jako byli A. Petráňová, J. Penc, K. Márová,
F. Hebelka, J. Hochmut, J. Tejchman, L. Doležal a J. Vávra. Není divu, že si troufli i na
náročná představení, jako byla Ženitba, Vojnarka, Matka, Divotvorný klobouk,
Pygmalion a Kat a blázen. Od počátku bylo také pamatováno na nejmenší diváky –
byly hrány například pohádky Kocour v botách, Aladinova lampa, Hrátky s čertem, Sůl
nad zlato a Čtverák hastrman.

Od padesátých let se se svými představeními také pravidelně zúčastňovali okresních
přehlídek Hodkovické divadelní jaro, kde získali několikrát významná ocenění.
Po roce 1968 již byl Vojan v severočeském regionu uznávaným a renomovaným
souborem. Diváci v Hrádku a dalších městech mohli v jeho nastudování shlédnout hry,
jako například Blázinec v 1. poschodí, Dalskabáty – hříšná ves, Slaměný klobouk,
Zpráva o chirurgii z města N., Životopis mého strýce, Dům na nebesích, Hadrián
z Římsů, Tři Alberti a slečna Matylda a Pěst na oko. V této době již také v souboru
působili S. Kábele, I. Baumová, H. Kabeláková, J. Ambrož, M. Chládková, F. Maňhal
a J. Sladký.
V roce 1967 zakládá Eva Stuchlíková další divadelní soubor, Kruh 10, který
v Hrádku nad Nisou působil souběžně s Vojanem až do roku 1990. Tento soubor byl
Vojanu vyrovnaným partnerem, a proto nebylo výjimkou, že herci z Kruhu 10 hráli
v představeních Vojanu a naopak. Soubor Kruh 10 nastudoval mnoho vynikajících
představení. Vzpomeňme například hry Dobrou noc, Patricie, Paní Piperová zasahuje,
Oženiti se je vždycky riziko, Nemá kocour pořád posvícení, Hodina Antigony, Nebe
na zemi, Komedie masopustu, Teta z Bruselu, Balada z hadrů a Nevděčník. V těchto

inscenacích jsme mohli vidět také J. Faltuse, J. Sulkeho, D. Sulkeovou, W. Hergessela, J. Peukera, A. Součkovou, V. Půtovou, J. Stuchlíkovou, Z. Peukerovou, J. Hatana,
J. Horáka a mnoho dalších. Ale vůbec nejúspěšnějším představením tohoto souboru
byla hra Ostře sledované vlaky, se kterou se přes několik postupových přehlídek
v roce 1983 probojovali až na celostátní přehlídku amatérských souborů – Jiráskův
Hronov.
Po revolučním roce 1989 přišla v aktivitách obou hrádeckých souborů několikaletá
přestávka. Herci byli nuceni přizpůsobit se novým životním podmínkám, a tak na
divadlo nezbýval čas. Někteří se z Hrádku dokonce odstěhovali. Na podzim roku 1993
se sešli někteří členové Vojanu a Kruhu 10 a bylo ujednáno, že budou dál pokračovat
v činnosti pod hlavičkou Vojanu. Režisér J. Sladký vybral pro návrat před věrné
hrádecké publikum komedii Generálka.
Další úspěšná představení, kterým tleskali diváci nejen v Hrádku nad Nisou, byly
inscenace Ženitba, Sluha dvou pánů, Blázinec v 1. poschodí, Svlékání kůže, Slaměný
klobouk, Kulhavý mezek, Dva muži v šachu a pohádky Ženich pro čertici a Jak se
kradou princezny. V těchto představeních jsme mohli vidět, kromě již osvědčených
herců, také další generaci Vojaňáků – Š. Hamplovou, Š. Doležalovou, J. Sladkého ml.,
M. Sladkou, L. Krupku, Z. Šafaříkovou, T. Tehníka a nejmladší herce – V. Podlipnou,
P. Vinklárkovou, A. Rabana, D. Vinklárkovou a D. Vinklárka.
Pro letošní rok připravuje režisér J. Horák komedii Ivana Krause Víkend. Tato hra
bude mít premiéru na jubilejním 25. ročníku Hrádeckého divadelního podzimu.
To tedy bylo v kostce 60 let amatérského divadla v Hrádku nad Nisou. Vzhledem
k rozsahu tohoto článku nebylo možno vzpomenout na všechny, kteří se za těch
60 let divadlu v Hrádku věnovali. Za tu dobu prošlo oběma soubory na 216 lidí a bylo
nastudováno téměř 150 inscenací.
Nesmíme také zapomenout na další soubor, který sice v Hrádku nepůsobí tak
dlouho, ale bez kterého si již nedovedeme představit žádný ročník Hrádeckého
divadelního podzimu. Je to dětský divadelní soubor Dividýlko. Tento soubor založili
manželé Pilařovi v roce 1997 a do letošního roku soubor s malými herci připravil již
14 pohádkových představení. O tom, že je to smysluplná práce, svědčí i to, že někteří
bývalí členové Dividýlka již dnes hrají ve Vojanu.
Podrobněji se o vývoji amatérského divadla v Hrádku nad Nisou můžete dočíst
v almanachu, který mapuje celých 60 let nejen Vojanu, Kruhu 10, Dividýlka, ale také
všech 25 ročníků Hrádeckého divadelního podzimu.
Předpokládáme, že tento almanach vyjde v listopadu 2005 u příležitosti 25. ročníku HDP, pokud se podaří zajistit na něj finanční prostředky.
Marcela Pekařová
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80 let české školy v Hrádku
Ve dvacátých letech 20. století měl Hrádek s Donínem a Loučnou dohromady asi
9 340 obyvatel. České děti musely až do konce 1. světové války navštěvovat německé
školy.
V roce 1919 byla česká menšina již tak silná, že začala žít svým životem a snažila
se získávat pro svou věc i další Čechy, kteří se zatím k češství nehlásili. Jedním z prvních úkolů české menšiny bylo vytvoření podmínek k založení vlastní školy, aby se
české děti mohly učit ve své mateřštině. Bylo nutno vyhledat české děti v matrikách
a přesvědčovat jejich rodiče, aby se hlásili ke své národnosti. První zprávy týkající se
přímo vzniku první české menšinové školy najdeme v městské kronice z roku 1919:
„Česká menšina z Hrádku a okolí sdělila městskému úřadu, že se z Prahy dostaví
komise, aby pro umístění této trojtřídní školy zajistila budovu. Tři čeští zástupci města
se rozhodli této komisi navrhnout pro školní účely panskou budovu č. p. 67, ve které
je od r. 1896 umístěn dětský útulek (Kinderasyl). V Hrádku bude zřízena trojtřídní,
v Chotyni dvoutřídní česká menšinová škola. Až do otevření této školy jsou české děti
zproštěny návštěvy německé školy.“
16. 9. 1919 začalo vyučování v jedné české třídě obecné školy v hasičské zbrojnici.
V měšťanské škole začalo vyučování 1. 9. 1922. V čele snah o českou školu stál obětavý český učitel Jan Hamák. Pracoval pro dobro české menšiny a často se střetl
s protichůdnými názory Němců. Zemřel v roce 1924, když mu bylo teprve 34 let. Do
své smrti byl správcem české školy, na které působilo 6 učitelů. Ve školním roce
1923/24 měla česká škola 3 ročníky obecné školy se 76 dětmi a 2 ročníky měšťanské
školy se 78 dětmi.
2. prosince 1922 se uskutečnil výběr pozemku pro výstavbu české školy v Hrádku
nad Nisou. Jako vhodný pozemek byl vybrán prostor za vilou dr. Aloise Frödela č. p. 420.
Tento pozemek byl sice farní, ale dle zákona musel být pro menšinovou školu uvolněn. Stavba byla 9. dubna 1924 ministrem veřejných prací zadána Bedřichu Němcovi

z Růžodolu. Škola musela být hotova za 17 měsíců (!) do konce září 1925. Městská
správa se musela postarat o přívod vody a el. energie na staveniště a o stavbu příjezdové silnice s kanalizací.
Základní kámen byl položen v neděli 15. 6. 1924. Česká menšina připravila slavnost
k této příležitosti. Byly v prodeji příležitostné odznaky, a to v Hrádku, v Chotyni,
v Žitavě a v Petavě (předměstí Žitavy). V Žitavě žilo asi 1000 Čechů, a tak byla i jejich
dětem dána možnost vzdělávat se v mateřském jazyce. Již v tomto roce navštěvovalo
naši českou školu 14 dětí ze Žitavy. Německé obyvatelstvo se prý zdrželo jakékoliv
účasti na slavnosti položení základního kamene a nevzalo ji na vědomí.
Česká škola v nové budově
28. 8. 1925 byla provedena kolaudace dokončené budovy české školy. Místní české
spolky připravily slavnostní otevření na pouťovou neděli 30. srpna. Prvním správcem
nové měšťanské školy se stal učitel Antonín Novotný, po něm pak až do roku 1938
Josef Suchý, který působil ve škole od roku 1925. Do nové školní budovy byla
přemístěna i opatrovna. Inspektorát menšinových škol v Liberci se neustále staral
o to, aby počet dětí na škole rostl. Velké potíže činily učitelům přestupy dětí do
německých škol. Důvodem bylo to, že děti s ukončeným vzděláním na německé škole
byly zvýhodňovány. Proto se i na české škole nepovinně vyučovalo němčině. Přes
všechny potíže se počet dětí i tříd zvyšoval.
V období krize a nezaměstnanosti bylo rozhodnuto, že se zavede vyvařování pro
děti. Děti dostávaly ve škole mléko a kakao. Celkem se zde stravovalo 300 žáků,
hlavně přespolních. Ve třicátých letech se neustále rozrůstala fašistická Sudetoněmecká strana, až došlo v roce 1938 k odtržení pohraničních krajů a jejich připojení
k Německu. Byly likvidovány české spolky, zavírány české školy. Také česká měšťanka
v Hrádku musela být uzavřena a děti opět začaly chodit do německé školy. Česká
škola sloužila za války jako dívčí internát.
Po válce
Když byl v roce 1945 osvobozen Liberec a jeho okolí, bylo potřeba zajistit vyučování
na českých školách. Opět nastal příliv českého obyvatelstva. Zpět se vrátil i bývalý
ředitel české obecné a měšťanské školy Josef Suchý, který po dobu války působil
v Plzni. Byl ustanoven ředitelem na české škole, která zahájila vyučování nejprve ve
dvou třídách ve škole v Doníně, protože zatím tato budova vyhovovala lépe. V původní
budově se začalo vyučovat opět až poté, co byla uklizena, a to 5. července 1945. Bylo
zapsáno 80 dětí, z nichž jen dvě třetiny mluvily česky.
Od školního roku 1945/46 byl správcem školy Vilém Štrejchýř, měšťanskou školu
řídil Josef Suchý. Dalším významným učitelem, který ve škole působil, byl Vladimír Říha.
1. září 1945 přišlo do obecné školy 128 dětí a do měšťanské 232. Později byla
měšťanská škola přestěhována do bývalé německé školy (dnešní ZŠ Lidická). V roce
1948 byly zrušeny obecné a měšťanské školy a vznikly osmiletky. Do roku 1960 byla
v našem městě jedna ZŠ. Ve škole u pošty byly 1.–5. třídy, v ZŠ Lidická 6.–8. třídy.
Jako samostatná vznikla dnešní škola T. G. Masaryka k 1. září 1960 a nesla název
2. osmiletá střední škola v Hrádku nad Nisou. Škola měla deset tříd s 323 žáky.
15. prosince 1960 dostává škola nový název – Základní devítiletá škola.
V roce 1982 byla dokončena moderní přístavba školy. Původně v ní byly plánovány pouze dílny a školní družina. V současné době jsou zde umístěny všechny třídy
prvního stupně, dále školní družina, dřevodílna a kovodílna, učebna hudební výchovy
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a cvičná kuchyňka. Dílny a kuchyňku využívají i žáci ZŠ Lidická. Součástí přístavby je
i školní jídelna s kuchyní, která slouží všem hrádeckým školám. V původní budově se
učí třídy 2. stupně a jsou zde kromě jiného odborné učebny fyziky, chemie a informatiky.
Oslavy kulatých narozenin školy
Na 1. října připravili současní obyvatelé školy den otevřených dveří, aby umožnili svým
bývalým kolegům, žákům a dalším přátelům školy zavzpomínat na léta strávená
v české škole. Malá slavnost začala v obřadní síni městského úřadu, kde pozdravili
bývalé i současné zaměstnance starosta města Martin Půta s místostarostkou Hedvikou Zimmermannovou.
Největší pozornost u návštěvníků školy budily staré kroniky. Někteří vydrželi dlouho
vzpomínat nad fotografiemi, jiní řešili se svými bývalými spolužáky ve svých třídách
zasedací pořádek nebo se zajímali o současné vybavení školy.
Starou školní budovu se podařilo v průběhu prázdnin a září celou vymalovat. Na
chodbách a ve třídách se střídají sytě oranžová barva se žlutou, a tak působí vnitřek
budovy daleko veseleji než v předchozích letech. Doufáme, že se i současným
obyvatelům bude ve škole žít dobře a rádi se do ní vrátí třeba při některé z dalších
kulatých oslav.
Vít Štrupl
Ze vzpomínek stavitele školy
V době stavby hrádecké školy mi bylo asi 26 roků. Pracoval jsem v té době u stavitele
Bedřicha Němce z Růžodolu. Ten mě pověřil funkcí stavbyvedoucího. Projekt byl
vypracován architektem z Prahy, pouze dodatečně jsem vypracoval návrh kotelny,
kterou jsme také postavili. Celá stavba trvala jeden a půl roku.
Původní česká škola byla umístěna v malé budově, které se říkalo asyl. Škola se
tísnila v objektu jako popelka, zatímco německá škola byla umístěna ve velké budově.
Objekt nové české školy se stal nutností. V německé Žitavě žilo tehdy mnoho českých

rodin, jejichž děti navštěvovaly českou školu v Hrádku. Tyto děti denně dojížděly
vlakem. Česká škola v Hrádku byla tehdy spádovou školou pro celý „kout“, a to
také dosti pomohlo při těžkém prosazení stavby na vyšších místech. Dozorem nad
výstavbou byli pověřeni Ing. John a Ing. Gleisner. Dělníci, kteří školu stavěli, dojížděli
z velké části z Jeníšovic u Turnova a z Českého Dubu. Polír Mencl byl na stavbě stále
a vykonával také funkci hlídače po pracovní době. Já jsem dojížděl z Liberce denně
ráno prvním vlakem, vracel jsem se posledním vlakem zpět anebo jsem na stavbě
spával v dřevěné boudě s ostatními dělníky do doby hrubé stavby objektu. Na stavbě
pracovalo asi dvacet zaměstnanců. Předání školy do užívání bylo spojeno s velkou
oslavou, na níž bylo mnoho zástupců různých úřadů i ministerstva školství. Stalo se
tak 30. srpna 1925. K této příležitosti byl vydán také slavnostní odznak.
Škola měla být dle projektu vytápěna kamny v jednotlivých mísnostech. Mělo být
používáno hrádeckého lignitu, ten se měl na školním dvoře sušit, skladovat atp.
Vypracovali jsme dobrozdání a návrh na postavení kotelny. Můj tehdejší návrh
a projekt byl narychlo přijat. Kotelna se musela dodatečně postavit. Její úroveň byla
asi 2 metry pod podlahou provedeného suterénu školy. Při hloubení stavební jámy
pro kotelnu jsme nejprve těžili v jílovité půdě a v další hloubce jsme narazili na vrstvu
jemného písku se spodní vodou o značné vydatnosti. Celá stavební jáma byla během
několika minut téměř zaplavena a dělníci pracující v ní měli co dělat, aby ji včas bez
úhony opustili. Odčerpávání vody se provádělo nepřetržitě ve dne v noci. Až po třech
dnech a nocích usilovného čerpání se nám podařilo vodu z jámy odčerpat, podezdít
základy již hotové budovy, provést izolaci a pokračovat v práci na kotelně.
Během stavby nám také shořela dřevěná stavební ubikace. Stalo se to neopatrností při otopu, nikomu se nic nestalo, jenom já jsem byl obviněn ze špatného zajištění při otopu objektu.
Eduard Anděl,
stavitel, Liberec

Město s hezčí tváří Ukončení projektu Škola
Ve dnech 8. října, 15. října a 22. října bude probíhat v jednotlivých částech města podzimní úklid.
Svozová místa odpovídají původnímu umístění velkoobjemových kontejnerů dle
níže uvedeného rozpisu.
Bude odvážen:
— velkoobjemový odpad
— kovový šrot, papír (pevně svázáno nebo v krabici)
— PET lahve (umístěné např. do pytle – nejlépe sešlápnuté – bez obsahu – etikety
ani víčka nevadí, na barvách nezáleží)
— tetra pack (vymyté, sešlápnuté a svázané krabice)
— igelitové pytlíky a tašky (v tašce, pytli)
Upozornění! Při tomto svozu nebude nakládán nebezpečný odpad (televize, lednice,
barvy apod.).
Dne 8. října bude úklid probíhat od 8.00 hod. na Horním Sedle, po hlavní silnici
bude pokračovat na Dolní Sedlo, dále na Oldřichovskou ul. a do Oldřichova n. H.
Dne 15. října bude úklid probíhat od 8.00 hod. ve Václavicích u Nedorosta, dále
po hlavní silnici na Uhelnou, dále do „dolních“ Václavic, poté na Dolní Suchou podle
Nisy k bytovkám, Kančí roklí ke hřbitovu a podle školy zpět dolů.
Dne 22. října bude úklid probíhat v Hrádku nad Nisou, v Doníně a v Loučné podle
rozpisu:
Hrádek nad Nisou II. – Donín
Hrádek na Nisou III. – Loučná
7.35 Statek Donín, býv. STS
10.00 rozcestí – Hlůže
8.00 ZŠ
10.25 rozcestí – Sladký
8.25 rozcestí – bývalý Sedmidubský 10.50 rozcestí – Bažiny
8.50 park u sběrných surovin
11.15 bytovky – Praga
9.15 plocha u Raidla
11.40 plocha za Korunou
Hrádek – město
8.00 Zahrádky – benzina
10.05 Park 1. ZŠ
8.25 Horní sídliště – ruská vila
10.30 Městský park
8.50 Zl. výšina – park
10.55 Dolní nám. – Hovorkův statek
9.15 Zlatá výšina – bytovky
11.20 Václavská – plynárna
9.40 parkoviště – bývalé řed. statku 11.45 Starý dvůr – stavebniny
Upozornění! Realizací mobilního svozu nahrazuje město Hrádek nad Nisou rozmisťování velkoobjemových kontejnerů. Tato služba byla zneužívána a náklady na tuto
službu byly neúměrně vysoké.
Poplatníkům, kteří zaplatili poplatek za odpady, je po celý rok k dispozici sběrný
dvůr v areálu Severočeských komunálních služeb, Žitavská ul., v době Po–Pá
8.30–17.00 hod., So 8.00–12.00 hod. a sběrný dvůr v areálu sběrných surovin
v Doníně Po–Pá 8–17 hod., sobota 8–12 hod.
za komisi životního prostředí Petr Dlouhý,
za SKS Jablonec n. N. Václav Krejčík

internetu pro třetí generaci
S blížícím se závěrem roku 2005 dochází také k ukončení vzdělávacího projektu pro
seniory, vyhlášeného společností Venkovský prostor, o. p. s., Liberec v roce 2003, za
přispění z podpory EU – Phare – 2002, na zlepšení aktivního života seniorů, s názvem
Škola internetu pro třetí generaci. Jeho záměrem a hlavním úkolem bylo předání
základních znalostí při práci s PC a internetem a naučit seniory využívat získaných
poznatků a informací nezbytných pro běžný život. Internet poskytne nejen zábavu, ale
hlavně poučení a tím otevírá cestu do naší budoucnosti.
Kurz byl rozvržen do dvou fází. První probíhala v říjnu – prosinci roku 2003,
do kterého se přihlásilo 20 odvážných hrádeckých seniorů, jejichž osobním zájmem
i potřebou bylo s internetem se seznámit, jej ovládat a získanými poznatky a zkušenostmi pak pomáhat dalším, začínajícím zájemcům o internet z řad seniorů.
Začátek nebyl jistě bez potíží; nedůvěra ve vlastní schopnosti účastníků seniorské
věkové skupiny a obava z ovládání PC byla však jen krátkodobá. Posluchači počali
pronikat do složitého systému, obavy postupně ustupovaly do pozadí. Díky skvělému
panu Janu Tandlerovi – lektorovi, jenž vysokou profesionalitou, úsilím, obětavou
pomocí a lidským přístupem, kterou poskytoval posluchačům po celé období probíhajícího kurzu, přispěl značně k zvládnutí tohoto náročného programu seniory. Je
vzácností, když mladý člověk věnuje tolik času a pozornosti lidem, jejichž život se již
dotkl podzimu.
Po ukončení prvotní fáze kurzu byl v mezidobí – od ledna až do listopadu 2004,
a následně po celý rok 2005 – poskytován seniorům asistenční dohled panem
lektorem v pravidelných kontaktních dnech, při jejich praktickém výcviku.
V závěru roku 2004 proběhla druhá fáze programu, rozšiřující vzdělávací kurz
pro účastníky úvodního projektu, pro cílenou skupinu seniorů – školitelů.
Na závěr obou fází programu v roce 2005 byly panem Janem Hanzlem, – ředitelem Venkovského prostoru, o. p. s., Liberec, uděleny certifikáty hrádeckým seniorům
za úspěšné absolvování kurzu Internet pro třetí generaci a panem Tandlerem pak byly
seniorům slavnostně předány.
V rámci tohoto dva roky trvajícího projektu bylo zřízeno v městě vzdělávací
centrum za spoluúčastí Venkovského prostoru, městského úřadu, Domu pečovatelské služby a Klubů seniorů. Pro výuku byla poskytnuta učebna v ZŠ a pro pravidelná
cvičení bylo umožněno využívat prostoru v DPS s bezproblémovým přístupem.
Všichni, kteří se na tomto projektu podíleli, zasluhují poděkování.
Zvláštní uznání však především zasluhují samotní absolventi tohoto náročného
programu. Je důkazem jejich snahy o zhodnocení a zkvalitnění jejich aktivního života
pozdního věku proto, aby se jim svojí nečinností nestal život pustinou, ale stal se
ochranným štítem proti stárnutí.
Jindřich Kobliha
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Potápěči čistili Kristýnu
Rekreační areál Kristýna hojně využívají také potápěči. Jejich nezvykle velká
koncentrace byla ale u jezera k vidění v prvním říjnovém víkendu. Svedla je dohromady potřeba nacvičovat společně s kolegy, protože vesměs šlo o členy vodních záchranných služeb. Dalším důvodem bylo čištění dna Kristýny od odpadků.
Víkendová akce se nekonala poprvé. „Vzhledem k tomu, že se zde scházíme
opakovaně, je letos množství nasbíraného odpadu menší. Nejvíce jej bylo v prvním
roce, nyní už vlastně uklízíme pouze to, co se nahromadí během jednoho roku,“ říká
Petr Fatka z Vodní a potápěčské záchranné služby Liberec. Přesto naplnili několik
plastových pytlů. Potápěči postupně prohledali a vyčistili pás podél celého břehu
(kromě hráze) do hloubky 2 – 4 metry. Dále od břehu už jednak odpadků není
mnoho a navíc tam nehrozí takové nebezpečí poranění. Mezi odpadky převažují
plastové kelímky, pet láhve a skleněné láhve od piva. Ale potápěči vylovili i pneumatiku, pádlo anebo jeden ze sudů, které jsou v rekreačním areálu používány jako
odpadkové koše.
Spolupráce potápěčů s rekreačním areálem Kristýna je výhodná pro obě strany.
Potápěči využijí areál k cvičení a úklidem na druhou stranu ušetří akciové společnosti desetitisíce korun, které by podobné čištění stálo.
Kromě Vodní a potápěčské záchranné služby Liberec se zúčastnili také potápěči
z Vodní záchranné služby při ČCK Jablonec, z klubu Nautiko Liberec, Wasserwach
Zittau a hasiči z Hrádku a Vratislavic.
Vít Štrupl

Atletický pětiboj
V průběhu září pořádala naše škola dva sportovní turnaje. Pro školy z Hrádku a Chrastavy se konal 2. ročník Atletického pětiboje Mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko.
Pětičlenná družstva soutěžila v běhu na 60 metrů, skoku dalekém, hodu kriketovým
míčkem, běhu na 800 metrů a štafetě 4 x 200 metrů. Atmosféra soutěže si nezadala
s velkými závody. Napětí se postupně zvyšovalo a štafeta byla opravdovým vrcholem.
I když o celkovém pořadí na prvních dvou místech již bylo rozhodnuto, bojovalo se až
do konce ze všech sil. Přetahování o vítězství ve štafetě chlapců nakonec skončilo
až na cílové čáře.
V kategorii dívek vyhrála děvčata ze 7. třídy ZŠ T. G. Masaryka před dívkami
ze ZŠ Lidická. Putovní pohár v kategorii chlapců si odvezli chrastavští, druhé místo
patřilo sedmákům ze ZŠ T. G. Masaryka. Vyhodnotili jsme i nejlepší jednotlivce.
Z dívek byla nejvšestrannější Bergmanová ze ZŠ Lidická a z chlapců Patrik Šnajdr ze
ZŠ T. G. Masaryka.
S organizací závodu pomohli rozhodčí z Liberce, kteří si na atletickém pětiboji
tipují talentované žáky.
Na konci září jsme pořádali ještě turnaje v kopané a v přehazované. Dívky z 8. tříd
ZŠ Lidická vyhrály turnaj v přehazované a jejich spolužáci turnaj v kopané.

Školy budou mít své rady
V průběhu podzimu 2005 budou zřízeny školské rady ZŠ Lidická, ZŠ T. G. Masaryka,
ZŠ Donín a Základní školy praktické v Loučné. Školská rada je orgán školy umožňující
zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším
osobám podílet se na správě školy. Zástupci rodičů a obcí získávají díky jejich zřízení
možnost poměrně zásadním způsobem ovlivňovat podobu školy a její další budoucnost. Školské rady zavádí tzv. školský zákon. Nejsou sice úplnou novinkou, dosud však
byly jim podobné orgány vytvářeny jen tam, kde o to školy či rodiče projevili zájem.
Rada města jako zřizovatel hrádeckých škol v srpnu schválila volební směrnice
pro každé zařízení. ZŠ Lidická a ZŠ T. G. Masaryka podle ní budou mít devítičlennou
školskou radu, ZŠ Donín a ZvŠ Loučná tříčlennou. Třetinu školské rady volí rodiče,
třetinu volí pedagogický sbor a třetinu jmenuje zřizovatel (tedy město Hrádek nad
Nisou).
Volby z řad rodičů probíhají ve školách na začátku října nebo již proběhly v září. Ve
stejné době si své zástupce zvolí i učitelé.
A jakou úlohu má školská rada?

— Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování. To je obzvláště důležité v následujících měsících, kdy každá škola
musí svůj školní vzdělávací plán vytvořit. Školní vzdělávací plány nahradí doposud
víceméně jednotné „osnovy“. Podle těchto nových plánů musí školy začít učit nejpozději od září 2007.
— Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
— Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny. Školní řád obsahuje kromě jiného
i zásady hodnocení žáků.
— Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
— Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
— Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru
hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
— Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
— Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím
státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
Vít Štrupl
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Ze ZŠ Lidická Z MŠ Liberecká

Jazyková cena Label
Zástupci školy převzali 26. září u příležitosti Evropského dne jazyků v prostorách
Senátu Parlamentu České republiky evropskou jazykovou cenu Label, která je
udělována školám zavádějícím inovativní projekty v oblasti jazykového vzdělávání.
ZŠ Lidická splnila obě vyhlášené priority – jazykové vzdělávání v prvních letech školní
docházky a integrované osvojování nejazykového učiva.

Obchodní stezky
Pod vedením pana učitele Menšíka jsme se vydali po stopách středověkých obchodníků – sjeli jsme řeku Nisu. Třináct dobrodruhů – Lenka, Monika, Šárka, Jakub, Ruda,
Radim a Tomáš z 9.A, Martin z 1. třídy a učitelé Klára, František, Milan, Radim a Jarda –
se pokusilo napodobit středověké obchodníky a splout řeku Nisu.
V 15 hodin jsme stáli na návsi v Machníně připraveni na akci. Voda v řece nepůsobila příliš vábně, ale naše odhodlání a nadšení pro dobrodružství bylo veliké.
Odvážně jsme se vydali na cestu. Řeka v okolí hradu u Machnína je velmi členitá,
kamenitá a místy i nesjízdná díky naplaveninám a spadlým stromům. Některé posádky
se také proto brzy „udělaly“. Nálada byla díky některým optimistům a dobrému
počasí stále dobrá, a tak jsme, i když pomalu, postupovali dále. Během cesty se
posádky stále více „sehrávaly“, a tak jsme v pohodě sjeli jez u Andělské hory, překonali jez u Chrastavy a projeli propusť na cestě do Bílého Kostela. Fantasticky, bez
jediného zaváhání, jsme sjeli také jez v Bílém Kostele. Už jsme se viděli v cíli, ale čas
běžel rychleji, než jsme si přáli. Slunce zapadlo a prudce se ochladilo. Za šera jsme
dorazili k jezu u Suché a za jezem jsme museli všichni do vody. Náhon odvádí většinu
vody a v řečišti jí zbylo jako ve větším potoce. Brodění bylo nekonečné. U bytovek na
Suché jsme opět nasedli do lodí. To už ale byla tma. Netopýři nám poletovali nad hlavami. Nebezpečné kameny v řece jsme teď už vůbec neviděli a k jezu u Chotyně jsme
dojeli poslepu. Jez není sjízdný, a tak jsme museli lodě vytáhnout na břeh. A tady nad
naším odhodláním vyhrál rozum. Vzdali jsme to, ale dobrý pocit z posledního letního
dobrodružství nás neopustil.

Nové děti pro školní rok 2005/2006 jsme uvítali v pondělí 5. září, a že jich bylo
požehnaně, celých 20 „kousků“. Některé se okamžitě zapojily do her, jiné uronily
slzičku. Když ale zjistily, že je to ve školce prima, smutek byl pryč.
„Berušek“, to jsou naše nejmenší, máme 20 a tak paní učitelky Jaruška a Maruška
„Fialka“ mají plné ruce práce. „Housenek“, to jsou prostředňáčci, je 16 a „Motýlků“,
to jsou školáci, je 29, takže ani paní učitelky Janinka, Mařenka a Naďa se nezastaví.
Kdo dobře počítá, už ví, že je nás celkem 65 dětí, a to je dětí jako smetí. Určitě si
dovedete představit ten koncert v kuchyni. Paní kuchařka Lenka poletuje od plotny
ke dřezu a ještě stihne rozdávat úsměvy na všechny strany. Věruška s Jaruškou vezmou
do parády svá košťata, ale nejsou čarodějnice, jen chtějí, aby bylo všude čisťoučko
a věřte, že jim to těch 65 blech nijak neulehčuje. Máme také hospodářku Janu, která
každý měsíc trošičku probere rodičům peněženky. Ještě jsem tu já – Naďa. Snažím
se, aby nám to klapalo jako mlýnské kolo. A i když je vody někdy méně, jindy více,
jsem ráda, že to klape.
Naďa Faltusová, MŠ Liberecká

Výsadba jilmů
Škola se přihlásila do projektu sdružení Společnost přátel přírody s názvem Šance
pro jilmy. Jilm je mohutný listnatý strom, který byl v minulosti spjat s českou krajinou
a který byl vinou plísňového onemocnění zvaného grafióza téměř zlikvidován. V rámci
projektu zasadí žáci celkem 20 jilmů. Žáci 8.B s panem učitelem Pecuchem vysázeli
první 4 jilmy na víkendové akci v Jítravě. Dalších 16 stromků bude umístěno v okolí
hasičské louky v Hrádku nad Nisou. Na projektu spolupracuje škola s hrádeckou
komisí životního prostředí. Přípravu půdy pro sadbu zajistí město Hrádek nad Nisou.

Cesta k úspěchu
V tomto roce získala naše Základní škola praktická (dříve Zvláštní škola v Loučné)
a Mateřská škola grant pro projekt Cesta k úspěchu. Tento projekt je financován
prostřednictvím programu Společný regionální operační program – SROP ze zdrojů
Evropské unie a vlády České republiky. Realizace projektu by však nebyla možná bez
podpory samotného města Hrádku nad Nisou.
Projekt je určen zejména pro žáky Základní školy praktické, kteří již ukončili devět
let školní docházky a nebyli přijati na odborné učiliště, praktické školy či ukončili
povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku a jsou nezaměstnaní. Jedná

se především o mladistvé od 15 do 18 let. Tito klienti budou dvakrát týdně navštěvovat
vzdělávací a praktické kurzy v celkovém rozsahu 9 hodin týdně.
Ve vzdělávacím kurzu bude probíhat výuka základu práce na počítači, vzdělávání
v sociálně-právní oblasti, zvyšování komunikačních dovedností a prohloubení učiva
z matematiky. Zároveň jim budou zprostředkovány ukázky řemesel s cílem dosažení
praktických zkušeností, dovedností a motivace ve výběru budoucího povolání. Do tajů
svého řemesla je zasvětí například kadeřnice, kosmetička, kuchařka. Chlapce seznámíme především s malířskými, zednickými, elektrikářskými pracemi. Tento výčet
řemesel není úplný. Nutno ještě dodat, že si naši klienti nejen tato řemesla sami
vyzkouší, ale za vykonanou práci dostanou i finanční odměnu.
Božena Látová, manažer projektu
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Vrchařská časovka na sv. Václava
6:00–8:00 budíček: podle potřeby a věku.
8:00–8:30 ranní čůrání, mytí sebe i kola!? – (a není to zbytečné, když leje jako
z konve?).
Pak snídaně: někdo kakajíčko, někdo ionťák. Carbošnek cestou někam zdrhnul,
ale chleba s taveňákem není podle jednoho kolegy cyklisty taky zrovna to pravé.
Projetí trati, protažení, zjištění, že to dneska vůbec nejede, a poslední úpravy taktiky.
No a pak to přišlo. Už neprší, ale kosa je pořádná.
10:00 prezentace na Orlu. První obavy ze soupeřů. Konečně máme svoje číslo.
10:30 plánovaný start časově nevyšel.
Poslední organizační úpravy.
10: 40 druhý plánovaný start časově vyšel.

První startuje č. 2, protože jednička značil trasu a byl odsunut až na zadní pozice,
aby načerpal síly. Další vyráží po minutě. Trasa vede po modré turistické značce až
na lavičku pod Popovu skálu. Hlavně cestou pozor na turisty. Kdo znáte cestu, víte
jaký prďák to je. Nahoru i dolů.
Pomalu se zahříváme a u „Papeže“ už je pěkné teplíčko. Plíce filtrují ze všech sil
ledový vzduch a systémem chladič – kondenzátor vám teče z nosu cosi, co není od
rýmy.
První kopec. Štěrk lítá a pedály zabírají. Funíme. Někdo to má za pár, někdo za
ještě míň. Pak přijde odpočinek na vrstevnicové cestě k Dolnímu Sedlu. Přeřadit,
nabrat rychlost a hlavně nějakou tu vteřinu, možná i minutu k dobru. A další kopec.
Terén ztěžkl. Povrchem i sklonem. Ale dopředu vás žene představa zaslouženého
vrcholu. Šlapete o 106 a závidíte kolemjedoucím kolečko navíc. A je to tu! Přidat a šišková cílová čára je překonána.
Na vrchol jsme dorazili všichni. První gratulace, první husí kůže pod propocenými
dresy. Rychle do suchého a můžeme zpátky na vyhlášení výsledků.
Gratulujeme všem, kteří se dostali na vrchol! Příští rok se určitě přidejte. Ostatně
kdy jindy máte příležitost zazávodit si se starostou.
12:30 Teplý oběd, teplá vana, teplá postel; každý podle svého gusta.
Eva Krúpová

A zde přikládáme startovní listinu:

Rekonstrukce
objektu sokolovny
V průběhu prázdnin byla provedena první etapa rekonstrukce objektu sokolovny
v Hrádku nad Nisou. V rámci této rekonstrukce bylo provedeno zateplení stropu velké
i malé tělocvičny, spočívající v nafoukání tepelné izolace Tempelan při současném
osazení ochranných krytů osvětlovacích těles. V malé tělocvičně byla navíc doplněna
čtyři osvětlovací tělesa z důvodu zlepšení viditelnosti a provedeno vymalování. Zároveň
byla v prostorách velké a malé tělocvičny, šaten a posilovny provedena výměna oken
a nahrazení stávajícího copilitového prosklení izolačními polykarbonátovými deskami
Makrolon.
Pro zvýšení bezpečnosti návštěvníků objektu sokolovny byla provedena rovněž
celková oprava vnějších schodišť, která byla již v havarijním stavu.
Kompletní první etapa rekonstrukce si vyžádala celkové náklady ve výši zhruba
1,6 miliónu korun. V příštím roce by měla být provedena druhá etapa, v rámci které
dojde k zateplení střechy a obvodových stěn.
Odbor rozvoje města a správy majetku

10/2005
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Motokrosový mistr z Hrádku
V září skončil seriál závodů Mistrovství republiky juniorů v motokrosu. Svou vedoucí
pozici potvrdil vítězstvím Miroslav Jiránek a stal se tak mistrem republiky pro rok 2005
v kategorii do 85 ccm.
Miroslav Jiránek je žákem deváté třídy ZŠ T. G. Masaryka. Závodí za Motokrosklub
Hrádek nad Nisou. Letošní mistrovský titul není jeho prvním úspěchem. Poprvé se stal
mistrem republiky v 11 letech ještě v kategorii do 65 ccm. V loňském roce skončil třetí.

Jak dlouho jezdíš na motorce?
Závodně 5 let. Jinak jsem jezdil tak kolem zahrady.
Kdo tě k tomu přivedl?
Asi nikdo. Viděl jsem kluky na motorkách v televizi, a tak jsem řekl tátovi, aby mi
koupil motorku, a tak jsem začal jezdit kolem baráku. V roce 1999 v říjnu se měl
jet nějaký juniorský závod v Liberci na stadionu. Tak mě tam táta vzal s tou mojí
motorkou a hned jsem byl třetí mezi kluky, kteří měli špičkové motorky. Hned jsme
do toho šli a koupili jsme dobrou, lepší motorku. To mi bylo devět.
Jak probíhá mistrovství republiky juniorů?
Jezdí se celý rok, je to seriál 6 závodů a začíná v dubnu. Jede se třída do 85 kubíků,
což je do 15 let, a pak se jedou 125 ccm, což je do 19 let, a to pojedu příští rok.
I když bych nemusel, ale v mé kategorii už není v České republice konkurence.
Máš i nějaké mezinárodní zkušenosti?
Předloni jsme byli jako státní reprezentanti v Itálii. Tam bylo 140 jezdců a kvalifikace
se jede na dvě skupiny, vybírají se nejlepší časy. Je to jako ve formuli 1. A 40 nejlepších jezdců postupuje do závodu. Tam jsem se dostal, ale takové podmínky na
trénink v České republice nejsou, jako byly v tomhle závodě. Prostě písek, hodně
bláta, takže jsem měl i pády a byl jsem 31. Letos se to jelo u nás v Jiníně u Strakonic. Tam se mi vlastně povedl 6. nejlepší čas, což bylo perfektní. Motorka jela. Ale
druhý den na tréninku motorka nejela. To už mi to nešlo od startu, navíc jsem měl
5 pádů, snažil jsem se dojet. Dojel jsem 37. z těch 40. Druhou jízdu jsem byl 19.
a poslední kolo motorka úplně vydechla a nejela.
Věnuješ se i jiným sportům? Připravuješ se nějak speciálně?
No, věnuji se i jiným sportům, jízdě na kole, bruslích, ale hlavně tomu motokrosu.

Třikrát týdně trénujeme v rokli, je to trénink založený na výdrži. Jezdíme 3 x 30 minut, aby to bylo jako na závodech. Tam jedeme 15 minut + 2 kola, to znamená asi
20 minut. A na tréninku musíme jezdit víc než na závodech. Pak je trénink zaměřený na určité pasáže, jako jsou zatáčky a skoky, výjezdy a sjezdy a dobržďování.
V rokli jezdíme v úterý, ve čtvrtek a v neděli. Většinou tři hodiny.
Doma se snažím posilovat, je to spíš takový koloběh na výdrž. Není to nějaké usilovné
cvičení. Spíš pro upevnění vůle něco dělat. Trénuje mě táta, který dřív jezdil taky
mistrovství republiky.
Kolik vás je tady v Hrádku?
V Hrádku jsem sám, mimo těch, co jezdí po lesích a po lukách a dělají tady bordel,
místo toho, aby si přišli zajezdit k nám na trať. To řeknou, že je to nebaví a jezdí po
lukách a ničí cizí majetek a pak je to jako nás, že my s těma motorkama tam ničíme
přírodu. Přitom my máme tu trať speciálně udělanou kvůli tomu.
Kdo se ti stará o motorku?
Před tréninkem si udělám ty nutné věci – namažu řetěz, umyju motorku, spíš
takovou běžnou údržbu. Výměny pístů dělá táta. Ale rozebrat a složit motorku
schopný jsem.
Co úrazy?
Za těch 6 let jsem měl jednou zlomené zápěstí a teď se mi minulou neděli podařilo zlomit si palec. Jinak nic vážného. Nějaký naražený bok to je, ale nic víc.
Lidi si myslí, že je motokros nebezpečný sport, ale chce to brát s respektem. Jsou
takoví kluci, kteří se nebojí a nemají strach a pak někdy přelítnou skok a něco si
udělají. Je to taky o přemýšlení. Když se dobře trénuje, tak to jde.
Jsou tady v Hrádku nějací dospěláci?
Asi tak 5 lidí. Tři ze Sedla, ale v Hrádku tenhle sport trochu upadl.
Dokážeš říci, proč tě motokros baví?
Je to hodně důvodů. Je to adrenalin. Skoky, kdy jsem skákal 30 m do dálky a 10 m
do výšky. Taky dokázat se postavit vážně k tréninku. Jezdí se tak stovkou a potom
po startu, když vjede 40 lidí do jedné zatáčky a čekáte, jestli bude kolize, nebo ne,
jestli tam spadnete, tak je to takové zajímavé.
Co spolužáci?
Bavíme se o tom, ale oni to berou jako fakt, že jezdím motokros, a jinak se o to
nezajímají.
Vít Štrupl
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DDM Drak

Město Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou Žitavská ul. 260

Vás srdečně zve na slavnostní
setkání při příležitosti

Akce na říjen 2005

Oslav vzniku samostatného
Československého státu
Akce s ČN školou

DRAKIÁDA
13. října 2005 od 16 hodin

28. října 2005
VYRÁBÍME HALLOWEENKY
26. října 2005 začínáme v 9.00 až 9.30

pole za DDM DRAK
Pouštění draků s dětmi z ČN školy
Akce pro MŠ

DRAKIÁDA
21. října 2005 od 10 hodin
pole za DDM DRAK
Začínáme soutěžit o putovní pohár
DDM DRAK – MŠ se baví.
První klání v tomto školním roce.
S sebou: vlastnoručně vyrobené draky.
Hodnotíme délku letu.
Prázdninové dílničky v duchu Halloweenu

DDM DRAK
Přijďte si vyrobit vlastní halloweenku
z okrasné dýně.
S sebou: přezůvky, dobrou náladu
a 10 Kč na materiál.

16 hodin
ZŠ T. G. Masaryka – Hrádek nad Nisou
Slavnostní odhalení pamětní desky– památka
legionáři Josefu Novotnému

16.30 hod.

MALUJEME NA SKLO
27. října 2005 začínáme v 9.00 až 9.30
DDM DRAK.
A dnes budeme malovat na sklo strašidelné motivy.
S sebou: přezůvky a 10 Kč na materiál.

Radnice – galerie v I. patře
Vernisáž výstavy starých fotografií města
Hrádku nad Nisou

Společenský kalendář
Den veteránů
11. 11. v 11 hodin

Václavice – Slovan Hrádek
15. 10. v 15.30

Pomník obětem všech válek –
před ZŠ
Lidická

kopaná
hřiště 
Václavice

Lampiónový průvod
sv. Martina
13. 11. v 11 hodin
ChrámPokoje

Slovan Hrádek A - Višňová
15.10 v 15.30

Hrádek A – SKST Liberec I
14. 10. v 18 hodin

Den otevřených dveří
Oddílu kulturistiky
15.10. v 10 hodin
Posilovna
ZŠ Lidická

stolní tenis
sokolovna – malá
 tělocvična

Velká cena Hrádku n. N.
15. 10.
kynologická soutěž
kynologické cvičiště


Varhanní koncert z díla
J. S. Bacha – MUDr. A. Samek
15. 10. v 15 hodin
Chrastava – kostel sv. Vavřince



kopaná
stadion
Donín

Slovan Hrádek B –
Vratislavice B
23. 10. v 15.30
kopaná
stadion
Donín

Odhalení pamětní desky
legionáři J. Novotnému
28. 10. v 16 hodin
ZŠ T. G. 
Masaryka
Vernisáž výstavy starých
fotografií Hrádku n. N.
28. 10. v 16.30
1. patro
 MěÚ

Hrádek A – Slavia DDM
Liberec
21. 10. v 18 hodin

Slovan Hrádek A – Pěnčín
29. 10. ve 14.30

stolní tenis
sokolovna – malá tělocvična

kopaná
stadion Donín


Taneční zábava pro seniory
21. 10. v 19 hodin
Společenský 
klub Chrastava



Hrádek A – TTC Liberec A
4. 11. v 18 hodin
stolní tenis
sokolovna – malá
 tělocvična

Slovan Hrádek A – Nová Ves
5. 11. ve 14 hodin
kopaná
Stadion
Donín

Výstava fotografií
Petra Mayera
5. 9.–24. 10.
Městský
 úřad
Výstava starých fotografií
Hrádku
28. 10.–6. 12.
Městský
 úřad
Výstava fotografií
Tomáše Jerje
celý říjen
Galerie Chrastava
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