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Deska Josefu
Novotnému byla
odhalena potřetí
Ve sváteční den vzniku samostatného českosloven-
ského státu se na budovu Základní školy T. G. Masaryka
vrátila pamětní deska věnovaná památce legionáře 
Josefa Novotného. Oslavy státního svátku pokračovaly
na městském úřadě vernisáží výstavy starých fotografií
Hrádku a předáním ocenění Jaroslavu Šnajdrovi a Wal-
teru Wienerovi za jejich činnost pro město.

Když byla pocta Josefu Novotnému, který byl 
zastřelen na sklonku 1. světové války na Sibiři, odha-
lena na schodišti školy v roce 1938 poprvé, zůstala
zde jen několik měsíců. Po dobu druhé světové války
byla schována a na místo se za veliké slávy vrátila 
v roce 1947. Poté, co se vlády v roce 1948 ujali 
komunisté, byla znovu sejmuta, tentokrát ze zcela 
jiných důvodů. Pamětní deska se tehdy ztratila a vše-
obecně se mělo za to, že skončila kdesi ve sběrně 
barevných kovů. Díky rozhovoru s příbuznými Josefa
Novotného, který jsme otiskli v HRÁDECKU letos na
jaře, se ale deska našla. Přes padesát let byla ukryta
na zahradě jednoho z donínských domů, dokud ji před
šesti lety nenašli jeho noví majitelé a nepřemístili ji na
půdu. Pokračování na straně 3

Nová pracovní místa plánuje v příštích pěti letech v Hrádku vytvořit firma KSM Castings CZ, s. r. o., (do ledna 
letošního roku Thyssen AG). Chystaná výstavba nové výrobní haly a rozšíření výroby by přinesly práci až 
150 novým zaměstnancům. Podporu tomuto záměru vyjádřilo i zastupitelstvo města. „Pracovní místa v původních
hrádeckých firmách (Praga, Vulkan atd.) dlouhodobě a nezadržitelně ubývají a jedna z úloh města je snažit se 
vytvářet pro příchod investorů a tvorbu pracovních míst podmínky. Proto připravuje město novou průmyslovou zónu,
proto jednáme s celou řadou investorů,“ říká starosta města Martin Půta.

Hrádecký podnik KSM Castings je jednou z šesti továren společnosti. Jako jediný má sídlo v České republice,
ostatní se nacházejí v Německu. Do Hrádku se firma přestěhovala z Liberce na přelomu let 2001 a 2002, tehdy
jako Thyssen. Dnes zaměstnává 175 vlastních pracovníků, 20 námezdních a ve službách pro společnost (úklid,
ostraha, kantýna) má práci dalších 20 lidí. Zatímco zpočátku firma své pracovníky přivážela převážně z Liberce 
a z Hrádku zde pracovali jen jednotlivci, dnes již je třetina zaměstnanců hrádeckých. V loňském roce dosáhla 
obratu asi 550 mil. Kč a objem výroby se již dostal k horní hranici současných technologických možností firmy.
Právě z tohoto důvodu plánují majitelé rozšíření výrobních prostor. „Nový majitel KSM Castings nám umožňuje in-
vestovat podle potřeby, pokud je investice zdůvodnitelná novými projekty a zakázkami,“ říká jednatel firmy 
Ing. Pavel Gorčica.

Společnost KSM Castings má zájem o odkoupení asi 20 000 m2 pozemku v původní průmyslové zóně (za svou
současnou výrobní halou). Na tyto pozemky má společnost na základě nájemní smlouvy s městem předkupní právo
do roku 2011. Jejich zpřístupnění pro případné jiné investory a přivedení potřebné infrastruktury na pozemky by
město podle odhadu projekční kanceláře Valbek, s. r. o., stálo asi 5,5 mil. Kč. Společnost KSM Castings nabízí 
městu cenu 100 Kč/m2 s tím, že tato další investice města nebude nutná. Cílem společnosti je do roku 2010
zdvojnásobení obratu a zvýšení počtu zaměstnanců ze současných 170 na 320. 

„Je nutno říci, že společnost KSM Castings vybírá pro svůj záměr ze tří lokalit. Kromě té v Hrádku jsou to ještě
dvě lokality v tzv. nových zemích Německa. Jednou z nich je nedaleká Žitava. Konkurencí jsou pro nás hlavně 
investiční pobídky, které mohou naši němečtí konkurenti poskytnout. Je to například dotace ve výši 35 % hodnoty
investice, nebo až 100 % dotace na platy zaměstnanců v prvním roce provozu. Cena za pozemek schválená 
zastupitelstvem města je přitom srovnatelná s cenami v Německu,“ vysvětluje starosta Hrádku Martin Půta. „Pro
Hrádek hovoří zatím poměrně výrazný rozdíl v ceně práce v Čechách a v bývalém východním Německu. Sousední
Sasko sice nabízí v prvním roce dotaci na mzdy, ale v dalších letech již je pro firmu výhodnější Hrádek. 

Pokračování na straně 5 

Slévárna plánuje
rozšíření výroby
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Informace z radnice
Ze zasedání rady města
18. schůze rady města
Rada města se na své 18. schůzi v roce 2005 dne 26. září zabývala těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí harmonogram změny statutu nájemních smluv po jednotlivých

katastrálních územích a zároveň uložila ORM provést inventuru pozemků ve vlast-
nictví města s tím, že bude k dispozici seznam pozemků, ke kterým neexistuje
žádný právní vztah

— pozastavila práce na změně územního plánu č. 10 do doby vyřešení smluvních
vztahů mezi investory a vlastníky pozemků v lokalitě tak, aby změna ÚP mohla být
projednána jako jeden celek 

— na základě předložené nabídky společnosti Elmar schválila likvidaci veřejného roz-
hlasu, který je v havarijním stavu, za celkovou cenu 48 000 bez DPH s tím, že 
likvidace odpadu a materiálu zajistí společnost Elmar v rámci této zakázky a pově-
řuje tajemnici úřadu k přípravě smlouvy a starostu města k podpisu této smlouvy 

— schválila příspěvek Jednotě, spotřební družstvo Liberec, na provoz prodejny na
Dolním Sedle na období říjen–prosinec 2005 v celkové výši 6 000 Kč. Rada města
uložila starostovi města projednat s Osadním výborem Dolní Sedlo financování
ztráty provozu v r. 2006 a následujících období s tím, že polovina této ztráty bude
hrazena z rozpočtu OV Dolní Sedlo a druhá polovina z rozpočtu města, zároveň
uložila starostovi města hledat náhradní řešení umístění provozovny na Dolním
Sedle a podat informace RM do konce roku 2005. 

— na základě usnesení OV Dolní Sedlo schválila ze tří kandidátů na vybudování 
parkoviště na sportovním hřišti firmu Brabec a Brabec za cenu 47 027 Kč včetně
DPH z prostředků OV Dolní Sedlo.

19. schůze rady města
Rada města se na své 19. schůzi v roce 2005 dne 12. října zabývala těmito záležitostmi:
— uložila dopravní komisi vytipovat nejproblematičtější místa z předloženého 

seznamu a uložila ORM do rozpočtu města na r. 2006 navrhnout 100 tis. Kč na
odstranění těchto problematických míst doplněním dopravního značení

— schválila údržbu neudržovaných pozemků na náklad města na základě nabídky 
f. SKS Jablonec za cenu 0,24 Kč vč. DPH za m2 a schválila seznam navržených
pozemků k této údržbě

— vzala na vědomí nabídky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
Horního náměstí a přilehlých ulic včetně rekonstrukce inženýrských sítí a uložila
vedoucímu ORM předložit na příštím jednání RM 31. 10. podrobnou tabulku se
zpracováním vyhodnocení těchto nabídek ke konečnému rozhodnutí a přizvat
všechny zpracovatele nabídek na RM 31. 10. 2005

— na základě posouzení 3 nabídek schválila zpracovatele projektové dokumentace
na objekt č. p. 130 Oldřichov na Hranicích: firmu Design 4, v. o. s., za celkovou
cenu 518 709 Kč vč. DPH

— souhlasila se stavbou 10 rekreačních bungalovů na p. p. č. 1556/1 k. ú. Hrádek
nad Nisou v rekreačním areálu Kristýna a. s., na základě žádosti a. s. Kristýna. Rada
města v rámci souhlasu se stavbou uložila a. s. Kristýna zajistit vybudování přístu-
pové cesty pro pěší směrem od nové vybudovaných bungalovů ke komunikaci 
k Jachtclubu.

— souhlasila s přístavbou skladu a úschovny kol na p. p. č. 1556/24 k. ú. Hrádek nad
Nisou v rekreačním areálu Kristýna, a. s., na základě žádosti a. s. Kristýna

— rada města v působnosti valné hromady vzala na vědomí materiály předložené 
jednatelkou společnosti TS Hrádek, s. r. o., týkající se předpokládaných nákladů 
a výnosů DRNR na období r. 2006–2010 a informaci o provozu automobilu 
VW Transporter – návrh, aby zůstal zařazen do vozového parku společnosti

— schválila pořízení nové digitální telefonní ústředny Panasonic KX – TDA 30 včetně
výbavy za konečnou cenu dle nabídky společnosti Fonservis – Miloš Svoboda 
s tím, že ústředna bude instalována do 30. 11. 2005 a úhrada bude provedena 
z rezerv rozpočtu města kapitola Vnitřní správa městského úřadu 

— uložila na návrh ředitelky PO Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou odvod do 
rozpočtu města ve výši 150 tis. Kč za překročení plánovaných výnosů. Rada města
doporučila zastupitelstvu města zahrnout tento příjem do změny rozpočtu města
v roce 2005.

— schválila vypsání opakovaného výběrového řízení na funkci vedoucího příspěv-
kové organizace Zahradnictví v Hrádku nad Nisou v termínu do 30. 11. 2005 
s nástupem od 1. 1. 2006

— schválila nákup nového vánočního osvětlení, a to osvětlení na dva vánoční stromy
a čtyři vánoční hvězdy

— schválila rekonstrukci autobusové zastávky v Doníně na základě obdržené 
nabídky od f. Karel Zelený, Hrádek nad Nisou v termínu do 30. 11. 2005 za 
celkovou částku 54 800 Kč

— vzala na vědomí provedení kontroly umístění čísel popisných provedených Měst-
skou policií Hrádek nad Nisou

— schválila zpracovatele projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní
rozhodnutí včetně IČ pro územní rozhodnutí na objekt domu s pečovatelskou
službou firmu Storing, spol. s r. o., Liberec za celkovou cenu 149 940 Kč vč. DPH.

Ze zasedání zastupitelstva města
8. zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města se na svém 8. zasedání v roce 2005 dne 17. října zabývalo těmito
záležitostmi:
— schválilo prodej pozemkové parcely č. 568/12 ostatní plocha – manipulační plocha

o výměře 1 665 m2 v k. ú. Hrádek nad Nisou za cenu 1 332 000 Kč společnosti
AGILE, spol. s r. o., se sídlem Mírové náměstí 133, Ústí nad Orlicí za podmínek:
předkupní právo pro město Hrádek nad Nisou v případě nerealizace záměru
výstavby nákupního střediska, zpřístupnění plochy po kolaudaci stavby, 
bezúplatný převod chodníků a veřejného osvětlení na pozemkové parcele do
majetku města Hrádek nad Nisou po ukončení stavby a uložilo starostovi města
předložit na příštím jednání ZM návrh smlouvy o prodeji

— vzalo na vědomí nabídku stavební společnosti BREX, spol. s r. o., na odkoupení 
rozestavěných objektů v lokalitě Starý dvůr

— souhlasilo se zveřejněním nabídky k prodeji části p. p. č. 354/1 ostatní plochy –
jiná plocha o výměře 1744 m2, p. p. č. 320/1 zahrada o výměře 886 m2

a p. p. č. 368/14 zahrada o výměře 41 m2, vše v k. ú. Hrádek nad Nisou
— souhlasilo se zveřejněním nabídky k prodeji částí p. p. č. 354/13 ostatní plochy –

ostatní komunikace o výměře 17 m2 a p. p. č. 317 zahrada o výměře cca 18 m2,
vše v k. ú Hrádek nad Nisou, po jejich převodu do majetku města Hrádek n. N.

— vzalo na vědomí informace o postupu jednání s bytovým družstvem SHS ohledně
převodu pozemků a uložilo starostovi města účast na dražbě z důvodu získání 
pozemků p. p. č. 321/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 80 m2, p. p. č. 321/3
ostatní plochy – jiná plocha o výměře 6 m2, p. p. č. 322/4 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 358 m2, p. p. č. 322/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2, 
p. p. č. 322/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 a části p. p. č. 321/1
zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 14 m2

— uložila starostovi města předložit na příštím jednání ZM návrh kupní smlouvy se
společností BREX, spol. s r. o.

— schválilo převod pozemků p. p. č. 418/1, 418/2, 743, 744/2, 781, 782 a 785/1
v k. ú. Hrádek nad Nisou o celkové výměře 9 840 m2 z vlastnictví Tělovýchovné
jednoty Slovan Hrádek nad Nisou do vlastnictví města Hrádek nad Nisou, a to 
formou daru. Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
na převod pozemků p. p. č. 125 a 127/1 o celkové výměře 4 340 m2, vše v k. ú.
Hrádek nad Nisou, formou daru po uplynutí podmínky z dotačního titulu minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy, která byla poskytnuta na rekonstrukci
škvárového hřiště.

— po projednání souhlasilo s investičním záměrem společnosti KSM Castings CZ, 
s. r. o., na rozvoj závodu v Hrádku nad Nisou v letech 2006–2009. Zastupitelstvo
města souhlasilo se zveřejněním nabídky k prodeji p. p. č. 1602/1 orná půda 
o výměře 32 156 m2, p. p. č. 1602/4 orná půda o výměře 16 126 m2, p. p. č. 1602/25
orná půda o výměře 3 487 m2, p. p. č. 1602/27 orná půda o výměře 508 m2

a p. p. č. 1602/28 orná půda o výměře 2 120 m2, vše v k. ú. Hrádek nad Nisou,
za cenu 100 Kč/m2.

— schválilo priority programu regenerace MPZ Hrádek nad Nisou pro rok 2006
— schválilo realizaci terminálu přeshraniční veřejné dopravy v celkové výši 

16 230 250 Kč.
— schválilo následující financování realizace terminálu přeshraniční veřejné dopravy: 

z programu INTERREG IIIA Česká republika – Polsko ve výši 12 172 687 Kč
z dotace ze státního rozpočtu ve výši 811 512 Kč
z rozpočtu města Hrádek nad Nisou ve výši 3 246 051 Kč

— schválilo uzavření Smlouvy o financování v rámci Iniciativy Společenství INTER-
REG IIIA mezi městem Hrádek nad Nisou a ministerstvem pro místní rozvoj 
a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy

— schválilo čerpání dlouhodobého úvěru ve výši 14 500 000 Kč od České spořitelny,
a. s., na překlenutí časového nesouladu mezi investičními výdaji a přijetím dotací

— souhlasilo s dobou splatnosti úvěru do konce března 2011 a následujícími
splátkami úvěru:

12 000 000 Kč jednorázově po obdržení dotace
2 500 000 Kč rozděleně v rovnoměrných měsíčních splátkách do doby splatnosti

— schválilo ručení města za závazky plynoucí z úvěrové smlouvy budoucími rozpo-
čtovými příjmy

— vzalo na vědomí návrh připravované změny dopravního značení na křižovatce
Nádražní x Liberecká ulice a odkládá rozhodnutí v této věci na lednové zasedání 
zastupitelstva města

— vzalo na vědomí informaci o přípravě Průmyslové zóny Oldřichovská v Hrádku nad
Nisou a uložilo starostovi města podat žádost o získání dotace z operačního 
programu Podpora a rozvoj podnikání OPPR ve výši 38 100 000 Kč, který je 
administrován agenturou Czechinvest
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— Zastupitelstvo města na základě žádosti společnosti Peguform Bohemia, k. s.,
uložilo starostovi města připravit na příští jednání zastupitelstva města návrh 
dohody mezi městem Hrádek nad Nisou a společností Peguform Bohemia, k. s.,
při výstavbě závodu v nové Průmyslové zóně Oldřichovská

— po projednání schválilo „Společný rozvojový plán svazku měst Malý trojúhelník“ 
s připomínkami k úpravě a uložilo vedoucí OVV zapracovat tyto připomínky do 
materiálů před schválením na radě svazku měst Malého trojúhelníku a informovat
před jednáním řídící skupiny a rady svazku o těchto německého a polského
partnera.

Deska Josefu Novotnému
byla odhalena potřetí

Pokračování ze strany 1
Na slavnost před ZŠ T. G. Masaryka se přišla podívat téměř stovka lidí, mezi kte-
rými bylo i několik členů rodiny legionáře Josefa Novotného. Snad můžeme věřit
tomu, že už nenastane situace, kdy by ji opět někdo musel ukrývat. 

Deska, jejíž povrch bylo potřeba očistit od zoxidované vrstvy a kterou bylo 
potřeba připravit k montáži na zeď školy, byla opravena sponzorsky firmou Kovo-
výroba Peřina z Hrádku nad Nisou. Slavnost připravilo město Hrádek nad Nisou
spolu se ZŠ T. G. Masaryka.

Oslavy státního svátku pokračovaly v budově radnice. Nejdříve byla v prvním
patře zahájena výstava starých fotografií a pohlednic Hrádku a jeho okrajových částí.
Potom byla poprvé předávána při příležitosti státního svátku ocenění města Hrádku
nad Nisou lidem, kteří dlouhá léta pracovali nebo pracují pro město.

Hrádečtí zastupitelé se rozhodli poděkovat udělením ocenění panu Walteru 
Wienerovi, dlouholetému členu Svazu chovatelů. Jeho jméno je známé i za hrani-
cemi republiky díky jeho odborným pracím o exotickém ptactvu. Druhým oceně-
ným, který se ale pro nemoc nemohl dostavit osobně, byl pan Jaroslav Šnajdr. Řadu
let psal městskou kroniku a mnozí obyvatelé města jej znají jako aktivního člena
Sboru pro občanské záležitosti.

Vít Štrupl

Zamyšlení 
ke státnímu svátku
Dne 28. října slavíme státní svátek České republiky. Mnozí z Vás si jistě také položili
otázku, co nám tento den připomíná. Před 87 lety byla v Praze vyhlášena Česko-
slovenská republika, jako stát, který měl ambice být společným domovem Čechů, 
Slováků, Němců, Maďarů, Rusínů a dalších národů a národností, stát, který vznikl na
troskách feudálního Rakouska-Uherska a byl založen na parlamentní demokracii,
svobodě názorů a rovnosti příležitostí. Byl to stát, který dlouho zůstával ostrovem
svobody a demokracie i v době nástupu nacismu v Německu a který byl v roce 1938
obětován svými spojenci ve jménu zachování míru v Evropě. 

Dnes můžeme mít na předválečné Československo různé názory, můžeme
diskutovat o úspěších či neúspěších první republiky nebo kritizovat její konkrétní
problémy. Neměli bychom však zapomínat, že si tuto diskusi můžeme dovolit právě
proto, že 28. října 1918 byly položeny základy naší státnosti, na které navazujeme 
v dnešním samostatném českém státě. 

Vznik Československa byl završením emancipačních snah českého a slovenského
národního obrození 19. a 20. století. Nelze nevzpomenout jmen Tomáše Gariqua 
Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika, kteří o vznik samostatného
státu usilovali v zahraničí a dosáhli jeho mezinárodní politické podpory. Neměli 
bychom zapomínat ani na členy odboje doma a v zahraničí, kteří nehráli historickou
úlohu osobností, ale bez kterých by samostatný stát zůstal jenom přáním v debatních
kroužcích obrozenců.  

Dne 28. října 2005 jsme na budově Základní školy T. G. M. slavnostně odhalili
obnovenou pamětní desku věnovanou legionáři Josefu Novotnému. Boj česko-
slovenských legií na obou frontách velké války v letech 1914–1918 přispěl k mezi-
národnímu uznání národa československého a ke vzniku Československé republiky.
Josef Novotný zemřel při sibiřském tažení československých legionářských oddílů 
ve vesnici Marianovka. Věnujme krátké zamyšlení člověku, jehož životní pouť byla
přervána několik tisíc kilometrů od vlasti, člověku, který svůj život obětoval v boji za
národní samostatnost a přispěl tak ke vzniku samostatného Československa. 

Osud pamětní desky legionáře Josefa Novotného je podobně pohnutý, jako jsou
pohnuté osudy našeho národa od roku 1918. Instalace pamětní desky na budově
české školy v roce 1936 v tehdy většinově německém městě byla výrazem odhodlání
bránit mladou československou demokracii před hitlerovským nacismem. Její ná-
sledné sejmutí a ukrytí v období okupace pohraničí a druhé světové války korespon-
duje s obdobím, kdy alespoň malá část národa bojovala, ať už skrytě, nebo otevřeně
za republiku, svobodu a naši samostatnost. Opětovné instalování desky v roce 1947
bylo bohužel jen krátkým příslibem obnovy demokracie v tehdejším Československu.
Její sejmutí po roce 1948 a téměř 60 let, které pamětní deska strávila v úkrytu, pak
svědčí o nenávisti, kterou komunistický režim choval k tradicím demokratického
Československa. Sama skutečnost, že českoslovenští legionáři bojovali v Rusku proti
bolševikům, byla po roce 1948 použita jako záminka pro zahlazení vzpomínek na
první republiku a její vznik. Však jsme také 28. říjen dlouho slavili jako Den znárod-
nění, první republika nám byla v hodinách dějepisu popisována jako nepovedený
protilidový experiment a vznik samostatného Československa jako přímý důsledek
celosvětové revoluce zahájené výstřelem z Aurory.

Budova první české školy v Hrádku nad Nisou dnes opět nese jméno Tomáše 
Gariqua Masaryka. Dovolte mi nyní krátký citát z jeho článku Víra v demokracii 
z roku 1933: „Věřil jsem a věřím v demokracii, ale vím, že demokracii uskutečnit není
lehké. Demokracie mně znamená demokratickou formou provádět demokratický, hu-
manitní program v demokratické státní, ústavní formě uplatňovat ideály demokracie
jako celého názoru na život. Demokratická iniciativa je úkolem všech myslících
demokratů. My všichni opravdoví demokraté máme poctivě a rozumnými důvody
prosazovat ve veřejném mínění to, co je pro zdravý vývoj ve státě důležité a správné.“

Věřím, že i my přispějeme svými činy k tomu, aby pamětní deska legionáře Josefa
Novotného již trvale na budově školy Tomáše Gariqua Masaryka připomínala naši 
historii nejenom žákům školy, ale také obyvatelům a návštěvníkům města. Snad již 
v naší zemi nebude nutné ukrývat pamětní desky, knihy a sochy a přejmenovávat ulice
a náměstí. Každý národ si musí uchovat schopnost vnímat svoji minulost, slavit velké
chvíle a historické milníky vlastních dějin. Zároveň je nutné umět s pokorou hodnotit
i události, na které bychom rádi zapomněli, nebo se tváříme, že se nás netýkají. 
Historie pro nás totiž může být poučením a východiskem pří rozhodování.

Žijeme na hranici tří států, v prostoru, kde byly přervány tradice. Jedním z našich
úkolů je původní tradice obnovovat a také budovat nové. Jsem rád, že jsme v podobě
pamětní desky legionáře Josefa Novotného dokázali vrátit Hrádku nad Nisou jeden
ze střípků jeho historie. Chtěl bych za to poděkovat všem, kteří se o to zasloužili. 
Věřím, že také slavnostní shromáždění pořádané u příležitosti výročí 28. října se stane
jednou z novodobých tradic města Hrádek nad Nisou a příležitostí pro každoroční 
zamyšlení… Váš starosta Martin Půta

Navigační systém podniků,
obchodů, restaurací…

Jak jste si jistě všimli, je po městě umístěn navigační systém k jednotlivým cílům, jako
jsou městské části, státní instituce a sportovní zařízení. V dalším kroku bude navigační
systém pro návštěvníky města rozšířen o směrovky k podnikům, restauracím, 
obchodům a dalším cílům. V průběhu měsíce listopadu bude firma INAS, která má 
s městem uzavřenou smlouvu o správě navigačního systému, oslovovat jednotlivé 
komerční subjekty v Hrádku, zda mají zájem se do tohoto systému zapojit. Firma INAS
nabízí dvě možnosti – jednak začlenění do navigačního systému a jednak vytvoření
reklamního poutače na sloupu veřejného osvětlení. Od nového roku by tak došlo 
k proměně jednotlivých poutačů. Jablonecká firma INAS zajišťuje i jejich údržbu 
a opravu. V případě dotazů se obracejte na Ing. Zdeňka Skořepu: tel.: 777 218 287,
483 713 645 nebo el. adresa inas@volny.cz.
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Celkem bylo řešeno 
494 přestupků.

169 přestupků bylo řešeno domluvou. 
249 přestupků bylo řešeno v blokovém řízení v cel-

kové výši 82 700 Kč. 
Písemně zpracováno a postoupeno k dalšímu projed-

nání bylo 76 přestupků.
Byl proveden výjezd k 68 alarmům. Jednalo se 

o objekty MěÚ, DDM Drak, ZŠ, MŠ, školní družiny, úřadu
práce, Jednoty Orel, OÚ Chotyně. Ani v jednom případě
se nepotvrdilo násilné vniknutí do objektu.

MP vyjela k 96 odchytům volně pobíhajících psů 
a koček nebo případům mrtvých srn a psů. Do útulku 
v Ostašově bylo odvezeno 9 psů. Jedna liška a kuna byla 
převezena na Veterinární správu do Liberce k vyšetření 
s podezřením na vzteklinu (negativní) a prašivinu (pozi-
tivní). 

Během kontrol bylo zjištěno 15 autovraků. Na upo-
zornění MP byly všechny vraky odstraněny.

Bylo zjištěno založení 22 černých skládek. 
V 5 případech bylo na OO PČR Hrádek nad Nisou 

písemně postoupeno podezření na spáchání tr. činu.
Byly zadrženy dvě osoby v pátrání, které byly předány

na OO PČR Hrádek nad Nisou.
Bylo nalezeno 8 jízdních kol. 1 kolo bylo vráceno 

majiteli, 2 kola byla předána na OO PČR a 5 kol bylo 
předáno na Ztráty a nálezy při MěÚ Hrádek n. N.

Bylo provedeno zmapování reklamních poutačů ve
středu města.

Byly provedeny kontroly označení budov čísly popis-
nými v lokalitě Hrádek nad Nisou, Donín a Loučná. 

Bylo zjištěno 40 závad na veřejném osvětlení, komu-
nikacích, dopravním značení.

V 97 případech byla provedena fyzická kontrola
barů, heren a diskoték. Kontroly byly prováděny se 
zaměřením na podávání alkoholu a hraní nezletilé 
mládeže na automatech. 

V rámci programu prevence kriminality organizovala
31 besed na ZŠ a MŠ zaměřených na prevenci krimi-
nality mládeže, dopravu, drogy, jak se chovat k zvířatům
apod.

V měsíci červen byl úspěšně ukončen projekt na 
podporu zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích s názvem „Děti – účastníci dopravního
provozu 2004“, který byl realizován ve školním roce
2004–2005. Závěrečná zpráva o realizaci projektu 
byla předána na Liberecký kraj. 

SDH Hrádek nad Nisou, RZS Hrádek nad Nisou a OO
PČR Hrádek nad Nisou poskytla celkem 187 asistencí.
Jednalo se o převozy raněných nebo agresivních paci-
entů, nakládání bezmocných občanů, dopravní nehody,
zajištění místa trestného činu, úmrtí, požáry apod.

Zaměřovala se na kouření mládeže ve vytipovaných
lokalitách.

Kontrolovala po zahájení vyučování pohyb dětí 
v katastru města, zda nedochází k záškoláctví.

Ve spolupráci s DDM Drak byly pořádány turnaje 
a společné akce pro žáky ZŠ. 

Jsou prováděny kontroly schránek důvěry městské
policie a MěÚ. Během kontrol těchto schránek zde byly
v 10 případech nalezeny osobní doklady, klíče, písem-
nosti atd.

Zúčastnila se besedy se seniory.
Během letní sezóny se díky novému dopravnímu 

značení podařilo minimalizovat špatné parkování kolem
rekreačního areálu Kristýna.

Zajišťovala VP na akcích „Rok poté“, Rallye Lužické
hory, Hrádecké rockové léto, Shotgun party, hudební
festival na hradě Grabštejn, Hrádecké slavnosti apod.

V rámci veřejnoprávní smlouvy s obcí Chotyně jsou
plněny úkoly strážníků městské policie v této obci.

Velitel MP, Pavel Weiss

Zpráva o činnosti Městské policie
v Hrádku nad Nisou

leden–září 2005

Dopravní komise rady města v posledních letech vytipo-
vala ve městě i v jeho okrajových částech několik míst
nebezpečných z hlediska dopravního provozu. Na 
některá místa byla instalována zrcadla, jinde byly pou-
žity dopravní značky s reflexním zvýrazněním.

Dopravní nehoda, ke které došlo v září na Dolní 
Suché, ale ukázala na další problém: v některých mís-
tech zcela chybějící dopravní značení. Příkladem může
být Nová Loučná. V těchto lokalitách potom většina 
řidičů využívá jakési právo „zvykové“ přednosti v jízdě,
ač by na neznačené křižovatce měli dávat přednost
zprava přijíždějícím vozidlům. Podobných míst je 
v Hrádku více. Proto byla kritická místa vytipována ve
spolupráci nadpor. Malého a velitele městské policie 
p. Weisse. Dopravní komise nyní vybere ta nejkritičtější,
kde by měla být „zvyková“ přednost zachována (tam,
kde je opravdu potřeba ponechat nyní neznačenou
hlavní silnici). Následně bude dopravní značení podle
možností doplňováno. Do plánu úprav dopravního
značení je potřeba zahrnout ještě výměnu některých
nevyhovujících dopravních značek (např. kvůli roz-
měrům neodpovídajícím platným předpisům). 

Křižovatka pod přejezdem by se
měla dočkat změn

Křižovatkou pod přejezdem na Liberecké ulici začíná
vnitřní obchvat města. Z tohoto pohledu by ale bylo 
potřeba změnit přednost v jízdě tak, aby řidič, který chce
obchvat využít, křižovatkou projel po hlavní silnici. „Kon-
cepce dopravy ve městě počítá s obchvatem jako hlavní

silnicí tak, aby řidič jedoucí po něm musel udělat co 
nejméně úkonů. Z centra by se tím odklonila doprava.
Centrem se musí dát projet, ale ne tak snadno. V sou-
časnosti je totiž nejjednodušší projet na druhou stranu
města ulicí 1. máje,“ vysvětluje Ing. Kamil Krečman. 
Prvním krokem ke splnění tohoto cíle byla změna před-
nosti na křižovatce u Národního domu. Na křižovatku
pod přejezdem už také existuje zpracovaný projekt. Na
realizaci jsou dokonce připraveny peníze, protože 
s úpravami této křižovatky počítá schválený projekt Ter-
minál přeshraniční veřejné dopravy, který se bude 
realizovat na jaře příštího roku.
Na změně přednosti na této 
křižovatce se ale zatím neshodli
zastupitelé města. K problema-
tice bude uspořádán den starosty,
kde bude projekt prezentován 
a rozhodnutí zastupitelstva by 
mělo padnout v lednu.

Projekt počítá s rozdělením
stávající křižovatky na dvě, aby
mohla být zachována průjezd-
nost Sokolské ulice jako obou-
směrné. Hlavní by přitom byla 
komunikace od železničního pře-
jezdu k nádraží ČD. Ze Sokolské
ulice by řidiči mohli odbočovat
pouze k přejezdu, stejně tak 
do Sokolské ulice by byl vjezd 

umožněn pouze od přejezdu. Jiným způsobem nelze za-
jistit technické a bezpečnostní požadavky. 

Na nové křižovatce projekt počítá s vyvýšenými 
ostrůvky, které jednak rozdělí přechod pro chodce na
dvě části a usnadní tak pohyb chodců, a také usnadní
orientaci řidičům. Přechod pro chodce v Nádražní ulici
se zároveň posune více do křižovatky.

K řešení dopravy ve městě proběhly v minulosti již
dvě ankety. V obou se obyvatelé města vyjadřovali pro
provedení úprav přednosti v jízdě na této křižovatce. 

Vít Štrupl

Ve městě je potřeba doplnit
dopravní značení

TJ Slovan Hrádek n. N.
Oddíl kopané nabízí veřejnosti volnou kapacitu 
posilovny v zázemí fotbalového stadionu v Doníně, 
a to ve dnech úútteerrýý  aa  ččttvvrrtteekk  oodd  1177  ddoo  1199  hhoodd..

Upozorňujeme zájemce, že veškeré cvičení probíhá
na vlastní nebezpečí bez odborného trenéra.

DDoo  ppoossiilloovvnnyy  jjee  ppoovvoolleenn  vvssttuupp  ppoouuzzee  vv  ppřřeezzuuttéé  oobbuuvvii..
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Zápach z Kortanu 
obtěžoval obyvatele Loučné
Všední středeční dopoledne 19. října narušil silný zápach výparů pocházejících 
z továrny Kortan. Zápach s viditelným oblakem se šířil Loučnou a jak zjistila hlídka
městské policie, která na místo přijela po upozornění obyvatel této městské čtvrti, byl
po celé Loučné silně cítit. Po provedeném šetření v továrně byl zaslán podnět České
inspekci životního prostředí k provedení kontroly v Kortanu, která by měla zjistit, zda
firma svou činností neohrožuje životní prostředí. Obyvatelé Loučné jsou odhodláni 
sepsat petici, protože k podobné situaci prý nedošlo poprvé.

Jak uvedli jednatelé společnosti Zdeněk Baum a Ing. Ladislav Bím, byla v továrně
ten den vyráběna směs, která se používá například pro stekucování betonu nebo pro
úpravu forem pro výrobu keramiky. Během výroby směsi dochází k reakci, při které
se uvolňuje velké množství tepla. S tím je spojený vznik par, obsahujících kromě 
jiného kyselinu karbolovou a formaldehyd. „Nad zařízením máme koksový filtr, chladič
a odtud odcházejí páry komínkem ven. Aerosoly, které při reakci vznikají, jsou 
unášené parami a zachycují se za koncový filtr. Páry se ale nezadrží. Přesto, že 
koncentrace chemikálií v nich je velmi nízká a není nijak nebezpečná, jsou značně 
cítit. Bohužel se stalo, že ten den bylo větrno a vítr zanesl ty páry odsud hodně daleko
od fabriky. Rozhodně nedošlo k žádné havárii na výrobním zařízení,“ vysvětluje Zde-
něk Baum.

Tato směs se v Kortanu (dříve v Tanexu) dříve vyráběla v množství asi 800 tun za
rok. Byla používána kromě jiného při stavbě přehrady Gabčíkovo na Slovensku nebo
elektrárny Dalešice. V současnosti se podle jednatelů Kortanu vyrobí asi 3 tuny ročně.
V letošním roce šlo o první výrobní partii. Zatímco dříve se formaldehyd dovážel do
továrny v cisternách, nyní se v Kortanu spotřebuje jeden kubík ročně.

„Chceme spolupracovat a podporovat hrádecké firmy, ale při výrobě nesmí 
docházet k ohrožení bezpečnosti obyvatel. I v případě jiných firem bychom postupovali
obdobně a nechali podobný případ prošetřit Českou inspekcí životního prostředí,“ říká
starosta města Martin Půta.

„Obyvatelům, kterým jsme způsobili nepříjemnosti, se chceme omluvit,“ dodává 
závěrem Zdeněk Baum. Vít Štrupl

Slévárna plánuje
rozšíření výroby

Pokračování ze strany1
Naší výhodou je také fungující podniková infrastruktura, která by se v Žitavě musela
znovu budovat,“ vysvětluje Ing. Pavel Gorčica. Rozhodnutí o místě výstavby nových 
výrobních prostor by mělo padnout do poloviny prosince. Pokud si společnost KSM
Castings vybere Hrádek, bude v následujících 6 letech investovat postupně okolo 
500 mil. Kč.

Společnost KSM Castings CZ má základní jmění 210 mil. Kč. Vyrábí tlakově lité 
hliníkové výrobky pro automobilový průmysl. Tělesa olejových filtrů z hrádecké firmy
najdeme třeba v TDi motorech Octavií nebo v benzínových tříválcových motorech 
Fabií. Mezi další zákazníky patří například Volkswagen či Renault.

Za čtyři roky působení v Hrádku firma podpořila řadu projektů města a jeho blíz-
kého okolí. Přispívá například na pořádání Hrádeckého divadelního podzimu, podílela
se na obnově městského parku. Nový zelený pruh oddělil fabriku od Oldřichovské
ulice. Nepeněžní formou přispívá společnost také k životu hrádeckých spolků. 
Posledním příkladem je podpora vydání almanachu k 60. výročí založení DS Vojan.

Vít Štrupl

Nová stanoviště 
kontejnerů na tříděný odpad
Dne 13. 10. 2005 byl podepsán dodatek smlouvy na zajištění odvozu a zneškodnění
komunálního odpadu včetně separace odpadů mezi městem Hrádek nad Nisou 
a Severočeskými komunálními službami, s. r. o., Jablonec nad Nisou.

Dle této smlouvy bude v průběhu listopadu 2005 zřízeno 12 nových stanovišť 
kontejnerů na tříděný odpad (žluté na Pet-lahve, modré na papír a zelené na sklo) 
v těchto lokalitách:

1. Zlatá výšina – park 
2. Křižovatka ul. Tovární, Písečná 
3. Křižovatka ul. Žižkova, Moskevská
4. Václavice – prodejna Hartman
5. Donín – trafika
6. Donín – Turistická („u Raidla“)
7. Liberecká ul., prodejna Teta 
8 Dolní náměstí 
9. Loučná – u „Koruny“

10. Loučná č. p. 239 (bytovky za Pragovkou)
11. ul. 1. máje (bytový dům u kina)
12. Sídliště Liberecká – paneláky Vulkan

Tím bude počet stanovišť zvýšen ze stávajících 24 na 36.
Černé skládky
V poslední době se stále častěji setkáváme se zakládáním „černých“ skládek biolo-
gického odpadu, tj. travní hmoty, listí, větví, zbytky rostlin atd. Tato situace byla 
zjištěna především v blízkosti zahrádkářských kolonií a částech města zastavěných
rodinnými domky.

Připomínáme, že tento biologický odpad je odpadem ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech, a proto je nutné s ním takto nakládat. Biologický odpad
lze předat k odstranění ve sběrném dvoře Severočeských komunálních služeb na
Žitavské ulici (býv. Technické služby) nebo v provozovně Sběrných surovin v Doníně.
Teprve po předání odpadu oprávněné osobě se stane obec za tento odpad odpověd-
nou. Jiný způsob nakládání, mimo kompostování na vlastním pozemku, je posuzován
jako přestupek dle zákona o přestupcích a o odpadech.

Pro informaci uvádíme, že veškerý odpad (nejen biologický) je od občanů města
Hrádek nad Nisou ve sběrných dvorech odebírán zdarma v rámci místního poplatku
za odpady. Alena Součková

Rozhodnutí parlamentu
ve prospěch seniorů

Dne 1. října nabyla účinnosti novela zákona o občanských průkazech, která řeší 
problematiku výměny občanských průkazů seniorů starších sedmdesáti let. Všichni,
kteří jsou narození před 1. lednem 1936 a mají ve stávajícím dokladu vyznačenu 
platnost „bez omezení“, již nemusí žádat o vydání nového průkazu a ten dosavadní
bude platit i nadále. Pro řadu z nich to bude určitě potěšující zpráva, že si již nemusí
svůj občanský průkaz vyměnit za nový. To však neplatí pro ty, kteří si o vydání nového
průkazu již požádali a jejichž žádost se vyřizuje. Tito občané mají povinnost si nové
„občanky“ vyzvednout a stávající vrátit. 

Současně však je nutné upozornit, že na staré občanské průkazy typu knížka, 
které postrádají strojově čitelné údaje, není možnost vycestovat do ciziny. Dne 1. ledna
2006 nabývá účinnosti ustanovení zákona o cestovních dokladech, kde je uvedeno:
„K opuštění území k cestě do států Evropské unie lze jako cestovní doklad použít 
i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část.“
Z uvedeného vyplývá, že od 1. ledna 2006 již nelze k cestám používat ani občanské
průkazy typu identifikační karty bez strojově čitelných údajů. 

Ministerstvo vnitra upozorňuje na skutečnost, že mohou vzniknout problémy při
společném cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů, pokud tyto děti
nebudou mít vlastní cestovní doklad. Dítě zapsané v občanském průkazu rodiče 
neprokáže státní občanství, neboť do občanského průkazu se zapisují i děti – cizinci.
Na rozdíl od občanského průkazu se do cestovního pasu rodičů zapisují pouze děti,
které jsou státními občany České republiky. Dalším rozdílem je, že do občanského
průkazu rodičů se zapisuje místo data narození a pohlaví – rodné číslo dítěte. Rodné
číslo, jakožto vnitrostátní identifikační údaj, může být nesrozumitelné pro cizí státní
orgány. Z uvedených důvodů ministerstvo vnitra, odbor správních činností nedoporu-
čuje cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů bez vlastního cestovního
dokladu. Bc. Petr Grim, ved. správního a sociálního odb.
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Nabídnout společnost, aby nikdo nemusel zůstat doma stále sám. To je asi hlavní cíl
hrádecké organizace Sdružení postižených civilizačními chorobami. Ta je se svými
230 členy největší základní organizací postižených v kraji. Patří pod stejnojmenné 
celostátně působící občanské sdružení, které vzniklo postupně po rozdělení někdej-
šího Svazu invalidů. O sdružení jsme si povídali s předsedkyní hrádecké organizace
paní Libuší Veselou a jejím manželem Milanem Veselým.

My jsme byli ze začátku Sdružení zdravotně postižených, smíšená organizace. 
Většinou to byly organizace tělesně postižených a v Hrádku jsme měli smíšenou,
to znamená diabetici, kardiaci, případně neslyšící a podobně. Pak přišel takový nápad,
že nemohou být smíšené organizace, že se každá musí rozhodnout, ke kterému
svazu se přidá, a my jsme se rozhodli, že se jako celek dáme k SPCCH. Nepřed-
stavitelné pro nás bylo, že by v Hrádku měly vzniknout tři organizace. Stejně je tedy
naše organizace nadále smíšená. Jsou mezi námi kardiaci, diabetici i tělesně posti-
žení. Naši členové platí příspěvek 60 korun na rok, což je skutečně symbolická
částka, a z každé známky odvádíme 6 korun okresnímu výboru. Každý rok žádáme
městský úřad o příspěvek pro neziskové organizace. Do loňska jsme dostávali 
50 korun na člena a teď dostáváme jen 30 Kč. Když se to rozpočítá, tak je to na
člena a na měsíc 7,50 Kč.
Kdo všechno se může stát členem svazu?
Členem se může stát prakticky každý, vůbec to není omezené věkem. I když je 
člověk mladý, tak vždycky říkám: ukažte mi 100% zdravého člověka. Když už nic 
jiného, tak ho bolí záda, kolena nebo lokty. U zedníků to je třeba nemoc od mládí.
Členem může být i zdravý člověk a vlastně předem pracovat pro ty postižené. 
I v Hrádku mezi sebou máme lidi, kteří ještě nejsou ve věku seniorů. A dá se říct,
že k nám patří se vším všudy.
Co takové členství člověku přinese?
V první řadě je to společnost dalších lidí. Když např. člověk zůstane sám, odejde
mu blízký člověk, je zavřený mezi čtyřmi stěnami, jen žehrá a hledá kde co ho píchne,
to je to nejhorší. My se každý čtvrtek scházíme v Klubu důchodců a jsou už jedinci,
kteří se na ten čtvrtek strašně těší. Nejlépe to je vidět, když jsou prázdniny. Ty naše
berušky se nemohou dočkat, až bude konec prázdnin a zase se budou scházet. 
Navíc se organizují tzv. rekondiční pobyty. Jsou pro diabetiky a kardiaky, kde musí
být přítomen lékař a sestra, a u tělesně postižených je jenom sestra. Hlavním 
bodem programu při rekondičních pobytech je cvičení dvakrát denně a třetí je 
dechové cvičení. A pak vycházky. Po celou dobu se účastníkům hlídá tlak a glyke-
mie. Velikým problémem pro nás je sehnat na rekondice právě toho lékaře, i když
jsme schopni mu dát celý pobyt zdarma a nabídnout mu 3 100 Kč za těch 10–12 dnů.
Dokonce nesmíme pro tyto účely využít služeb místního lékaře. 

Z naší iniciativy se nám podařilo zajistit pro naše členy pobyty v penzionu Klára 
v Jiřetíně pod Jedlovou, kde funguje léčba lidí s neurologickými problémy celkem
asi pro 36 diagnóz. K dispozici je elektroléčba, masáže, cvičení i akupunktura. 
Lidem se v Jiřetíně strašně líbí a my jsme rádi, že jsme se tam dostali.

Před sedmi lety jsme zkusili ozdravný pobyt u moře. Sice jsem letos říkala, že je
to naposledy, ale když jsme přijeli na místo a všem se to líbilo, tak jsem neměla to
srdce říct, že už do Itálie nepojedeme. Je říjen a já už mám pomalu 30 lidí na příští
rok. Máme s sebou také zdravotní sestru, součástí pobytu je opět cvičení.

Také organizujeme masáže a plavání. V zimě to je plavání pro tělesně postižené 
v bazénu v Liberci a vychází nám vstříc i Kristýna a na naši legitimaci mohou chodit
v létě plavat naši členové zdarma. 

Mimo veškerá cvičení jezdíme do divadla do Liberce, byli jsme párkrát i v Praze,
ale to bylo ještě v dobách, kdy jsme měli více prostředků od sponzorů. Teď už si
takovéhle výlety nemůžeme dovolit. Ale jezdíme do Liberce, s tím, že zaplatíme
autobus a lidi zaplatí vstupenku. Teď 1. 11. jsme jeli na operetu Orfeus v podsvětí. 

Do loňského roku jsme se řídili stanovami, dvakrát za rok máme členskou schůzi 
a když nás přijde 130, tak už se nikam nevejdeme. Do loňského roku jsme mohli
být zadarmo na sále v Dělnickém domě. Předloni jsme museli něco zaplatit a loni
už víc. Sál je vybavený na disco a je tam přítmí. Zároveň je třeba občerstvení. 
Někdy koupíme, jindy děláme sami a když máte udělat 250 chlebíčků, tak to taky
něco stojí. Takže jsme rozhodli, že schůze bude jednou za rok a musíme to udělat
v klubu a nadvakrát. Stát nás to nic nebude a lidé to musí pochopit.

Neslavíme MDŽ, ale Den matek ano, dále spoluorganizujeme Ples seniorů a Den
seniorů. Mezitím jsou to všelijaké výlety a turistika, autobusové výlety. V říjnu 
jezdíme pravidelně na zemědělskou výstavu v Lysé nad Labem, k tomu se vždycky
připojí třeba návštěva zámku, skanzenu atd. 

Mimo tohle všechno, pokud má náš člen kulaté narozeniny, od 70 let a pak kaž-
dých dalších 5 let, dostane blahopřání a balíček v ceně 150 korun. Když je někdo
dlouhodobě nemocný, tak také něco dostane. O Vánocích nakoupíme ovoce, do kra-
biček dáme cukroví a blahopřání a naši členové to roznášejí. Ti lidé z toho mají 
obrovskou radost, že si na ně někdo vzpomněl, a to je moc pěkné.
Scházíte se někde pravidelně?
Každý čtvrtek máme tzv. kontaktní den. Je to od 13 hod. do 16 hodin v Klubu 
seniorů. Někdy s programem, jindy bez programu. Vždycky je tam kolem 50 lidí. 
Povídají si, vypijí kávu, čaj nebo něco podobného a když má někdo nějaký svátek,
tak třeba přinese bábovku, štrůdl, dortík. 

Někdy máme přednášky. Nedávno u nás byl pan Vinter, který hovořil o tom, jak
se plavil přes moře. Hlavní ale je, že každý čtvrtek lidé přijdou a zapomenou na
všední starosti. Hlavní zásadou je nehovořit o nemocech. Chodí mezi nás i pan
starosta a lidi mají možnost se na cokoliv zeptat. Přijde i na oslavu Dne matek, ženy
od něj dostanou květinu, a to jsou pěkné momenty.

Dokumentujete svou činnost, abyste si mohli i po letech zavzpomínat?
Vedeme kroniky. V první kronice máme staré fotografie úplných začátečníků, kteří
kolem první organizace pracovali. To je vlastně po 45. roce. Jsou to spíš takové 
dějiny, to, co si kdo pamatoval. Ještě žijí pamětníci a od nich se vše čerpalo. Teď
už doděláváme čtvrtou. Krásně to zpracoval pan Kobliha. Ti, co přijdou po nás, tak 
řeknou, že jsme něco dělali. 

Usilujeme o to, abychom přes hranice spolupracovali se stejně postiženými v Ně-
mecku a Polsku. Pomohla nám k tomu obecně prospěšná společnost Venkovský
prostor. Před třemi lety jsme v Polsku navázali určitý kontakt a scházíme se. 
Scházíme se i tady v Hrádku a letos jsme byli v Bad Schandau. Z německé strany
máme kontakt jen se seniory. Styky s Polskem je daleko větší. Chceme je ještě 
prohloubit, abychom se scházeli pravidelně, aby jezdili s námi k moři a abychom
se zúčastnili i jejich činnosti. 7. prosince se máme opět sejít všichni společně.
Právě proběhl týden Svazu postižených civilizačními chorobami. Co bylo 
smyslem této akce?
Celorepublikově i tady v Hrádku jsme chtěli představit občanům i zastupitelům náš
svaz a naši činnost. Zjistili jsme, také díky schůzkám nad rozvojovým plánem města,
že lidé o nás moc neví. I když máme svou vývěsní skříňku, jednou za rok článek 
v HRÁDECKU a spoustu členů. Takže jsme se rozhodli se týdne zúčastnit a pozvali
jsme i funkcionáře krajského úřadu. Mezi pozvanými byl i předseda Senátu Parla-
mentu ČR Přemysl Sobotka, ale omluvil se s tím, že by nás měl navštívit v prosinci.
V Klubu seniorů jsme měli výstavu z prací našich členů. Po úvodním slově přišly
na řadu dotazy. Předvedli jsme, co všechno děláme: rekondice, rehabilitace, edu-
kačně ozdravné pobyty u moře, poskytujeme polovinu úhrady na masáže. Při kon-
taktním dnu jsme udělali taneční zábavu s tombolou, na které bylo plno. 
Mimo zábavu děláme i záslužnější práci tím, že se staráme o zdraví našich členů.
Součástí týdne s SPCCH byla vycházka na Grabštejn spojená s ukázkou výcviku psů,
veterinární ošetřovny a areálu posádky. 

Vít Štrupl

Sdružení postižených
o sobě dává vědět

Autor snímku – Josef Růžička.
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Několika slovy
V městském parku se dokončují poslední práce na zprovoznění meteorologické
budky, která kdysi byla ozdobou parku. Přístroje jsou již připraveny a budou 
instalovány tak, aby byla budka uvedena do provozu při slavnostním otevření parku 
v pátek 11. listopadu.

• Rada města jakožto valná hromada Technických služeb, a. s., schválila vstup
technických služeb jako druhého člena do družstva Nové bydlení. Cílem tohoto
kroku je stabilizace družstva, příprava přeúvěrování hypotéčního úvěru v příštím
roce a vstup nových vlastníků (stávajících nájemníků) do družstva Nové bydlení 
v roce 2006.

• V prosinci se uskuteční další koordinační schůzka mezinárodní pracovní skupiny 
k výstavbě komunikace Hrádek–Žitava. Polská strana přislíbila předložení 
harmonogramu prací. Výstavba českého úseku začne na jaře 2006 první etapou –
kruhovým objezdem na Oldřichovské ulici. Druhá etapa ke státní hranici je pláno-
vána na rok 2007.

• Úsek Hrádek nad Nisou–Bílý Kostel se dostane do státního rozpočtu na rok 2006
asi 50 miliony korun na výkupy pozemků a přípravu projektové dokumentace. 
Předpokládá se zahájení výstavby v roce 2007.

• Mezinárodní komise projednala zřízení turistického hraničního přechodu Oldři-
chov na Hranicích–Kopaczów. Otevření zatím nebylo schváleno. Krajská správa
silnic ale přislíbila na příští rok opravu prostoru plánovaného přechodu.

Vít Štrupl

Sláva oslavám
Potřetí za posledních deset let uspořádalo město kumulované oslavy – 745. výročí
svého vzniku, 135 let hasičského sboru, 95 let fotbalu a 60 let divadelního souboru
Vojan. Jenom 95 let kopané – považuje-li se dnešní Slovan Hrádek za pokračovatele 
Grottauer Sportklub – GSK, založeného v květnu 1910, a dědice poválečných klubů
AFK Hrádek (1945–1949), Mitas (1950), Vulkan (1951), Autorenova (1952), Dynamo
(1953–1961) odpovídá skutečnosti. Pod názvem Slovan působí od roku 1961. Po
roce 1945 zde ještě krátce existoval oddíl kopané při závodu Sponit.

Rozpačitost, zda slavit založení města nebo pouhé povýšení na město, obé z vůle
Přemysla Otakara II. z roku 1260, není nikde doloženo a není akceptováno žádnými
historiky. Středověká města bývala obehnána obrannými hradbami, jejichž zbytky jsou
v bývalých královských městech vidět dodnes. Tehdejší osada Grotta, kde byl roku
1286 založen kostel, patřila k panství Grabštejn, které spadalo ve správních zá-
ležitostech pod Žitavu (Sitowir), která se stala městem za českého krále Václava I.
roku 1255. Věci církevní spravovala Žitava prostřednictvím biskupství v Míšni. Pan-
ství Grabštejn se roku 1319 odloučilo od Žitavy (ve stejném roce ji Jan Lucemburský
povýšil na královské město) a bylo začleněno k župě Boleslav. O městském typu obce
lze hovořit, až když jí je panovníkem uděleno právo jarmarků a trhů. Takové privilegium
udělil městečku Grotta císař Rudolf II. roku 1581. V privilegiích i další panovníci – 
Karel VI., Marie Terezie, Josef II., Leopold II., stvrzující právo konání jarmarků a trhů –
titulují obec stále jako městečko. Majitel panství hrabě Trauttmannsdorf ve svém 
privilegiu z 1. ledna 1655, osvobozujícím obyvatele od roboty, používá výrazu městys,
jeho dědic toto privilegium roku 1720 potvrdil městečku. K 19. prosinci 1785 byla
provedena reforma státní správy a zřízeny regulované magistráty, kdy součástí měst-
ského úřadu se stal městský soud, v němž starosta působil jako soudce. Pod vlivem
revoluce 1848 byla k 1. lednu 1850 zrušena panská správa a město připadlo pod
hejtmanství v Německém Jablonném (Jablonné v Podj.). Původní název Grotta se 
změnil na německé Grottau, český název Hrádek nad Nisou dostalo město až po první
světové válce. Čeští starousedlíci ještě dlouhá léta nazývali město Grotava.

Legendu o založení Hrádku nad Nisou před sedmi sty lety Přemyslem Otakarem
II. si vymyslel a již od roku 1948 prosazoval učitel Vladimír Říha. Jeho soustavnému
naléhání vyhověly správní a stranické orgány až v roce 1960. Ve stejném roce slavily
700 let od založení města ještě Čáslav, Chrudim a Klatovy. Městskou radu chystající
v roce 1995 uspořádat oslavy 735. výročí založení města jsem upozornil na nesmy-
slnost a nedoloženost tohoto jubilea. Přesto vydala nákladem 5 000 kusů (z nichž se
prodal zlomek) brožuru „Obrázky z minulosti“ plnou nepřesností a smyšlenek, na 
jejichž množství jsem dopisem upozornil městskou radu. V přesvědčení, že předsta-
vitelé města nemají šířit bludy, ale dbát pravdy a doložených skutečností a alespoň za
ty nejkřiklavější nesmysly by se měli čtenářům omluvit. Nestalo se tak, přednost 
dostala chuť slavit, být viděn a slyšen. Že oslavy ve stejném duchu bude pořádat i sou-
časné vedení města, je dost překvapující.

Staré memorabilie uvádějí, že Spolek hasičů byl založen roku 1872 a jeho prvním
velitelem byl Karel Karásek. Historicky do oslav 135. výročí spolku hasičů chybějí 
dva roky.

Kvůli přesnosti také i divadelní spolek slavil svoje 60. výročí s menším předstihem.
Název Vojan odhlasovali tehdejší ochotníci na své schůzi 14. května 1946. Naproti
tomu ideální příležitost vzpomenout 80. výročí postavení české Masarykovy školy,
která v pouťový den 28. srpna roku 1925 byla zkolaudována a 30. srpna slavnostně
otevřena, nebylo vzpomenuto vůbec.

Obecně je známo, že důvod k oslavě čehokoliv se najde kdykoliv. Ostatně v tom
není Hrádek n. N. sám. V Praze se 4. září t. r. konal průvod z Vyšehradu na Pražský
hrad se zastávkou na Staroměstském náměstí, připomínající korunovaci Karla IV. na
císaře římského před 650 lety. Co na tom, že se tak nestalo v září v Praze, ale 5. dubna
1355 v Římě. Hlavně, že nejsme jako oni a pravda vítězí nad lží. O vítězství lásky nad
nenávistí nemluvě. Jaroslav Plamínek

Přeji pěkný den,
pan Plamínek jako bývalý kronikář a autor

bezesporu zajímavého podkladového histo-
rického materiálu o Hrádku se jistě dějinám
našeho města věnoval tak jako málo kdo druhý
v našem městě. A jistě tak může potvrdit i moji
zkušenost, že v různých historických prame-
nech jsou mnohdy uváděna různá data pro jednotlivé historické skutečnosti. Stejně
tak např. i Žitava slavila své 750. výročí vzniku dvakrát – jednou jako založení města
a podruhé jako oborání – tedy stanovení hranic a vymezení města. Tak i v Hrádku se
postupně přijal rok 1260 jako rok, do kterého datujeme vznik města. U různých spolků
je určení jejich vzniku ještě komplikovanější – je to tehdy, kdy se poprvé sešli v hos-
podě a řekli si, co budou dělat, nebo ustavující schůze? Je chvílí zrození spolku
myšlenka několika nadšenců, či oficiální zápis do veřejných knih? Vždyť i 60. naro-
zeniny či zlatou svatbu slaví lidé většinou o víkendu, i když v těchto případech zcela
přesně vědí, že tento den připadá třeba na středu. Jde přece o zastavení se v běhu
času, připomenutí si doby, ze které vzrostla naše současnost. Vážím si názorů pana
Plamínka a nechci nijak zpochybňovat jeho názor, ale co bylo pro mě při výročí města
důležité – ukázat, že historie, a to nejen našeho města, není postavená jen na histo-
rických budovách, ale že jí dávají život především lidé, kteří se po generace podílí na
té nehmotné nitce historie. Hedvika Zimmermannová – místostarostka

Tak jsem zahlcen letopočty, jmény a německými výrazy a co z toho? Nic! Je mi 
naprosto jedno, kdy byl Hrádek založen, zda má 750 nebo 75 let, zda tu byli hasiči
před 135 nebo před 35 lety, a to samé divadelní spolek Vojan. Jsem přesvědčen, že
pan Plamínek si nepamatuje osobně založení ničeho, o čem zde píše (což je logické),
a ani já si již nejsem jist, jestli to, co jsme se v dějepise učili, je pravda. To, co bylo 
v knihách popsáno, již dávno bylo vyvráceno, a co bylo vyvráceno, je jinak postaveno.
Možná máte, pane Plamínku, pravdu, a možná taky ne. Pro mě je důležité, že v tomto
městě něco funguje, že zde fungují spolky a kluby, že život města je něčím protkán.
Máte pravdu, vždy se najde důvod něco slavit a myslím si, že je lepší něco slavit, než
nad něčím plakat. Hrádek potřeboval a potřebuje změny, ale změny, které nejsou 
k ničemu, je zbytečné a hloupé provádět.       Neznámý autor – příspěvek z webového fóra
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Projektová skupina č. VIII „Společný život“ svazku měst Malý trojúhelník Bogatynia –
Hrádek nad Nisou – Žitava právě zpracovává nový projekt. Bude vydána trilaterální
brožura, která zajistí německému, českému a polskému obyvatelstvu přehled 
o v Trojzemí působících společenských organizacích, iniciativách a projektech. Tento
přehled je ideálním podkladem pro přijímání kontaktů k výměně informací a ke
spolupráci stejně zaměřených zájmových skupin a spolků v Trojzemí.

Brožura bude vydána ve třech jazycích (německy, česky, polsky). Organizace v ní
budou seřazeny podle pole působnosti a zaměření, počínaje prací s dětmi a mládeží,
sportem, kulturou, prací s ženami a seniory, dále budou v brožuře uvedeny organizace
působící v oblasti turistického ruchu, památek a chráněných přírodních úkazů, stejně
tak jako poradenství a sociální péče. Ani tento výčet není kompletní. Vedle adres
(včetně telefonních, faxových čísel, e-mailových a internetových adres) a kontaktních
osob budou u každého záznamu zaznamenány jazyky, ve kterých bude možné kontakty
navazovat.

Ke zjištění a upřesnění informací byl již v září vydán ve všech třech stranách 
Trojzemí dotazník, kde kromě již výše uvedených údajů budou zaznamenány také
konkrétní činnosti a již probíhající nebo naplánované projekty. 

Ze Žitavy a okolí došlo do městské kanceláře již 47 vyplněných dotazníků z celko-
vých 97 rozdělených. V Hrádku nad Nisou to bylo 12 z 28 a v Bogatyni 12 ze 
30 dotazníků.

Pro úspěch projektu je potřebná pokud možno co největší spolupráce organizací,
iniciativ a projektů. Proto spolupracovníci a spolupracovnice kanceláří městských
úřadů žádají všechny ještě nerozhodnuté o pečlivě vyplněné vrácené dotazníky. 
Budeme rádi, připojí-li se případně neoslovené a nekontaktované zájmové skupiny.

Dotazníky obdržíte na MěÚ v Hrádku nad Nisou – Ing. M. Poupová – odbor vnějších
vztahů – tel.: 485 140 141.

Projektová skupina „Společenský život“ vznikla v roce 2003 a tvoří základ pro 
spolupráci spolků seniorů, žen, mládeže a ostatních ve sdružení měst. Slouží ke 
zviditelnění výsledků hranic překračujících pracovních projektů, výměně zkušeností
mezi skupinami, informací a k organizaci práce i k hledání kontaktů překračujících
hranice. red

Projektová skupina „Společenský život“ svazku měst
Malý trojúhelník vytvořila trilaterální brožuru

Myslím, že každého, ať turistu, nebo toho z nás, kdo
občas zavítá na bod Trojzemí, mrzí, že se nemůže podívat do druhých dvou zemí,
protože nás dělí Nisa a Oldřichovský potok. Možná, že někteří z vás přešli při
slavnostech rozšíření EU v květnu 2004 po mostech přes pomyslnou hraniční čáru,
a tak se umíte vžít do zklamání turistů, kteří tyto mosty viděli v televizi, přijeli na kolech
na bod Trojzemí a nemohli dál. A přitom právě bod Trojzemí je jednou atrakcí, kterou
návštěvníkům našeho regionu nabízíme.

Stavba mostu pro pěší a cyklisty na Trojzemí přesto není takovou samozřejmostí,
jak by se na první pohled zdálo. Mimo to, že se jedná o povodňovou oblast, jsou 
například na německé straně složité vlastnické vztahy (privátní pozemky).

Projektová skupina svazku měst Malého trojúhelníku připravuje projekt, který by
toto měl umožnit. V tomto projektu budou společně studenti architektury a stavebních
oborů ze všech tří zemí společně ve třech skupinách po šesti lidech navrhovat, jak by
takovýto most v bodě Trojzemí mohl vypadat. Vítězný návrh bude odměněn nejen 
finanční částkou, ale čeká jej i mezinárodní presentace. Dalším krokem bude poté 
samotný technický projekt mostu a samozřejmě finanční zajištění celé akce. Již tuto
první část podporuje Evropská unie z fondu Interreg a i další kroky se bez takovéto 
finanční podpory pravděpodobně neobejdou.

Již zhruba před rokem zažádala naše tři města, Hrádek nad Nisou, Žitava a Boga-
tynia, o zřízení několika nových hraničních přechodů pro pěší a cyklisty. A právě tento
přechod v bodě Trojzemí a hraniční přechod Oldřichov – Kopaczow jsou těmi, které
jsou pro Hrádek prioritou.

Samotný workshop, při němž by měl vzniknout návrh mostu, proběhne v době 
semestrálních prázdnin 9. 2.–13. 2. 2006 ve spolupráci s Technickou universitou 
v Žitavě a v současné době se mohou studenti přihlásit na adrese r.gocht@hs-zigr.de. 

Jsou to sice jenom první kroky tohoto bezesporu zajímavého projektu, ale věřím,
že ty kroky poslední povedou po samotném mostu na Trojzemí.

ThMgr. Hedvika Zimmermannová
místostarostka Hrádku nad Nisou

Mosty na Trojzemí

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.
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MMěěssttoo  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  vvyyhhllaaššuujjee  vvýýbběěrroovvéé  řříízzeenníí  
nnaa  sspprráávvccee  oobbjjeekkttuu  „„SSookkoollsskkáá  445544““  ((hhaassiiččsskkáá  zzbbrroojjnniiccee))..

PPooddmmíínnkkyy  vvýýbběěrroovvééhhoo  řříízzeenníí::
— správce bude zajišťovat provoz objektu, akce města v Klubu Florian, 

jednoduchou údržbu, úklid venkovních prostor 
a pokos pozemku u hasičské zbrojnice na základě mandátní smlouvy

— zahájení činnosti od 1. 12. 2005
— k dispozici služební byt

Informace podá pí. Černohorská, tel.: 448855  114400  114411  kkll..  221122
Přihlášky + krátký životopis zasílejte v uzavřené obálce 

(označené Neotvírat – hasičská zbrojnice) na adresu: 
Městský úřad, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek n. N. 

UUzzáávvěěrrkkaa  ppřřiihhllááššeekk  jjee  1155..  1111..  22000055.

Změny v zimní
údržbě komunikací
Krajská správa silnic Libereckého kraje bude nově v zimním období, tj. od 1. 11. 2005
do 31. 3. 2006 (dle zákona č. 13/97 Sb. – Zákon o pozemních komunikacích), 
provádět zimní údržbu komunikací, tj. pluhování a posyp, na území města Hrádek 
nad Nisou na následujících státních silnicích:

ČČíísslloo  ssiillnniiccee::
III./2719 – Hrádek n. Nisou – Oldřichov n. Hr. (Husova, Oldřichovská)
III./27110 – Oldřichov n. Hr. – autobusová otočka
III./27111 – Hrádek n. N. – Loučná – hranice SRN (Lidická)
III./2715 – Hrádek n. N. – Tovární – Chotyně
III./2716 – křiž. I./35 – Liberecká – vnitřní obchvat – Donín
III./2712 – Václavice – Uhelná
TTeecchhnnoollooggiiee  úúddrržžbbyy:: pluhování, posyp (převážně inertní).
Krajská správa silnic Libereckého kraje zařadila výše uvedené silnice do svého

plánu zimní údržby komunikací na základě rozhodnutí státních orgánů. V minulých 
obdobích tyto silnice udržovaly na základě smluvního vztahu s KSSLK Severočeské
komunální služby, s. r. o., provozovna Hrádek nad Nisou. 

Společně se starostou města jsme předložili Mgr. Vl. Richterovi, radnímu Liberec-
kého kraje pro dopravu, a ing. Petru Erbanovi z Krajské správy silnic Libereckého kraje
jako variantu řešení vzniklé situace zachování stávajícího stavu s tím, že město bude
případný schodek ze zimní údržby vyrovnávat. Přesto bylo toto řešení odmítnuto.
Město bude společně s SKS monitorovat kvalitu zimní údržby a případné problémy
řešit. V případě potřeby mohou obyvatelé své připomínky telefonovat na městský úřad
nebo na Severočeské komunální služby, pracoviště Hrádek n. N.

Václav Krejčík, vedoucí provozovny SKS, Martin Půta, starosta města

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

Město Hrádek nad Nisou
příjme do pracovního poměru na dobu neurčitou strážníka městské policie Hrádek n. N.

PPoožžaaddaavvkkyy  pprroo  ppřřiijjeettíí::
— bezúhonný a spolehlivý občan České republiky
— starší 21 let
— tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona

č.553/91 Sb. O obecní policii
— znalost cizích jazyků, německý jazyk, případně anglický jazyk
— řidičský průkaz skupiny B

Přihlášky možno vyzvednout na služebně Městské policie Hrádek n. N. v budově
městského úřadu, 2 patro. Přihlášky možno předat do 30. 11. 2005 na služebně
Městské policie Hrádek nad Nisou nebo v podatelně městského úřadu.

Další informace podá p. Pavel Weiss – velitel městské policie, tel. 448855  114400  008855
nebo 660022  334455  996666.

D. M. S., s. r. o.
prodejna dámského

spodního prádla
Hrádek nad Nisou, Oldřichovská ul.

(bývalý objekt uhelných skladů)

Srdečně vás zveme k nákupu 
dámského spodního a nočního prádla.

Ze široké nabídky si můžete vybrat 
vhodný vánoční dárek pro své blízké.

K nákupu zveme i pány, 
kterým rádi poradíme 

při výběru vánočního dárku.

Provozní doba
pondělí – pátek 8–16 hodin,

po předchozí domluvě lze nakupovat i mimo prodejní dobu

kontakt na tel.: 482 723 071

Nabízíme k pronájmu
v areálu firmy Jiří Bistiak autodoprava 

ve Vulkanu opravenou kancelář 

o dvou místnostech, se samostatným 

vchodem a soc. zařízením, 

vytápěnou, s přípojkou telefonu (ISDN). 

Rozměry cca 14 + 20 m2.

Cena dohodou
Dále možnost pronájmu 

skladovacích prostor. 

Další informace 

na tel. čísle 482 757 507,
jiri.bistiak@worldonline.cz.
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Hrádecký divadelní podzim (dále jen HDP) – to je v našem kraji dnes již vžitý pojem. 
Jak by ne – vždyť letos nás čeká již jeho pětadvacátý ročník.
Každoročně ve třech listopadových dnech hrádecká Beseda hostí tuto přehlídku,

která seznamuje diváky s tím nejzajímavějším, co se v uplynulém roce na poli ama-
térského divadla urodilo.

Její první ročník se uskutečnil již v roce 1977 a zahajovacím představením byla 
inscenace domácího souboru Kruh 10 – Válka vypukne o přestávce. Druhý hrádecký
divadelní soubor – Vojan – se zde představil ve hře Sůva. Dalšími soubory, které se
na prvním ročníku HDP představily hrádeckému publiku, byly DS Jirásek Vlastibořice 
a DS J. K. Tyl Frýdlant.

V následujících ročnících si tato podzimní přehlídka ochotnických divadelníků 
v našem regionu získávala stále větší ohlas, a tak jsme kromě obou hrádeckých 
souborů pravidelně vídali představení, která byla nastudovaná severočeskými 
soubory: DS Nové Město pod Smrkem, J. K. Tyl Hejnice, Vojan Desná, K. Čapek Děčín,
Prkna Liberec, Vojan Český Dub, Rádobydivadlo Klapý, A. Jirásek Česká Lípa, Scéna
Libochovice, Hraničář Rumburk nebo DS Lomnice nad Popelkou. Svá představení hrá-
deckým divákům předvedli ale také ochotníci z jiných regionů, jako například soubory
Havlíček Neratovice, Mrsťa Prsťa Kouřim, Nové divadlo Mělník a Divadlo mladých
Mladá Boleslav.

Jejich účast na ročnících HDP nebyla jen seznámením s jejich divadelní tvorbou, ale
byla vždy také příležitostí k příjemným setkáním, která pokračovala i po představeních.

Při výběru představení bylo vždy dramaturgií přehlídky přihlíženo k tomu, aby 
program byl pestrý a aby si z jeho nabídky vybral každý divák.

Velký ohlas u diváků měla například představení domácích souborů: Nebe na zemi
(Kruh 10), Zpráva o chirurgii města N (Vojan), Dům na nebesích (Vojan), Komedie 
masopustu (Kruh 10), Hadrián z Římsů (Vojan), Balada z hadrů (Kruh 10) a Tři Alberti
a slečna Matylda (Vojan).

Vůbec nejúspěšnějším bylo představení Kruhu 10 na 6. HDP v roce 1982 – Ostře
sledované vlaky, se kterým soubor postoupil v rámci postupových přehlídek na 
73. ročník Jiráskova Hronova.

V porevolučních letech 1990 až 1992 byla řada přehlídek přerušena a HDP byl
obnoven až v roce 1993. V tomto roce se oba hrádecké soubory sloučily v jeden, který

nadále hraje pod hlavičkou DS Vojan. V následujících ročnících HDP se například před-
stavil s úspěšnými inscenacemi Ženitba, Sluha dvou pánů, Blázinec v 1. poschodí 
a Slaměný klobouk.

V roce 2001 se HDP opět neuskutečnil. Beseda procházela rekonstrukcí, takže
nebylo kde hrát. Od roku 2002 probíhá již HDP pravidelně a letos nás čeká již ročník
jubilejní – dvacátý pátý.

Na každém ročníku HDP bylo vždy pamatováno na nejmenší diváky, kterým po-
hádky udělaly vždy velkou radost. Připomeňme pohádky obou hrádeckých souborů:
Dalskabáty – hříšná ves, Čtverák Hastrman, Ženich pro čertici nebo vloni uvedenou
pohádku Jak se kradou princezny.

Při ohlédnutí na 24 ročníků Hrádeckého divadelního podzimu však musíme také
připomenout jeho dnes již samozřejmou část. Jsou jí od roku 1998 představení, která
pro své vrstevníky připravuje hrádecký dětský divadelní soubor Dividýlko pod vede-
ním paní Pilařové. V jejich pohádkách Kašpárek a Šmidra v pekle, O pyšné koze, Vod-
níčku, zůstaň či Báječná teta Klotylda jsme mohli vidět na desítky dětí, které pro malé
diváky a jejich rodiče připravily příjemný zážitek.

Další samozřejmou součástí každého HDP je úvodní zahájení Chrámového sboru
kostela Sv. Bartoloměje pod vedením Rolfa Bartosche. Tento vynikající pěvecký sou-
bor připraví divákům i účastníkům přehlídky vždy nevšední zážitek.

Nakonec mi dovolte ještě připomenout důležitý prvek, který sice není na jevišti
HDP nikdy vidět, ale bez kterého by se nemohl uskutečnit žádný ročník této amatérské
přehlídky. Jsou to sponzoři. Do roku 1989 byli nazývaní „patroni představení“ a byli
jimi například podniky Praga, Benar, Vulkan, Kolora, STAP, ZAZ a Státní statek.

Od roku 1993 se na pořádání Hrádeckého divadelního podzimu podílí Liberecký
kraj, město Hrádek nad Nisou a sponzorsky přispívají firmy KSM Castings, s. r. o. (dříve
Thyssen), D plast – Eftec, a. s., Autotrend, s. r. o., Trelleborg, s. r. o. (dříve Metzeler),
Elas, s. r. o., Vulkan, a. s., Elmar a další.

U příležitosti 25. výročí HDP a 60. výročí ochotnického divadla v Hrádku nad Nisou
vydává divadelní soubor Vojan almanach, který si můžete zakoupit při konání 25. HDP
v pokladně Besedy nebo v trafice paní Urbánkové na Horním náměstí.

Do tohoto jubilejního 25. ročníku Hrádeckého divadelního podzimu tedy popřejme
všem hercům ono obvyklé „zlom vaz“ a všem divákům příjemný kulturní zážitek.

Marcela Pekařová

Hrádecký divadelní podzim –
ohlédnutí za 24 ročníky

Slaměný klobouk, 1980

Oznámení
Úřad práce v Liberci tímto oznamuje, že od 11. 11. 2005 bude probíhat 
rekonstrukce pobočky ÚP v Hrádku nad Nisou, která by po dokončení měla
občanům zajistit větší komfort při hledání zaměstnání.
ÚÚřřeeddnníí  hhooddiinnyy  ppoo  ddoobbuu  rreekkoonnssttrruukkccee  zzůůssttáávvaajjíí  nneezzmměěnněěnnyy::
Pondělí, středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek: 8–13 hodin
Pátek: 8–13 hodin pouze evidence nových uchazečů
Obsluha klientů bude probíhat v kanceláři kontaktního místa SSP tamtéž.
Prosíme klienty ÚP o shovívavost se zhoršenými podmínkami při zprostředkování
zaměstnání po dobu rekonstrukce naší pobočky.

Děkujeme Hana Zelenková a Vlastimila Zapletalíková, zprostředkovatelky ÚP.Ženitba, 1994
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polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí

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

srdečně blahopřejeme.

70 let Wolfgang Kalina
80 let Marta Podaná, Zdeněk Korbelář,

Ingeborg Urbánková
81 let Jaroslava Kotková, 

František Holeček, Irmgard Šulcová
84 let Otakar Flégl
85 let Ilse Herbergerová, 

Miroslava Niklová
87 let Božena Vavroušková
95 let Herta Zdybelová

V sobotu 15. 10. 2005 byli v obřadní síni radnice 
uvítáni noví hrádečtí občánci:

Jakub Farský, Jakub Hečko, Eliška Štveráková, Nikola Pumpová,
Tomáš Ulman, Markéta Knotková, Natálie Mikschová, Tereza
Klapsiová, Mikuláš Hajník, Matěj Stehlík, Maxim Matouš,
Ondřej Čermák, Monika Schierlová, Klára Stančíková, Zdeněk
Černý, Daniel Chlum, Marie Machatá, Šimon Jína, Milan Tůma,
Miroslav Vlček.

Marie Zimová
SPOZ

Více než dva roky připravovali zástupci měst Malého trojúhelníku společný plán 
rozvoje měst Hrádku n. N., Žitava a Bogatynia. Vedle doporučení, které plochy a v ja-
kém rozsahu by měly být vyhrazeny pro bytovou výstavbu a průmyslovou oblast,
jsou zde vyjmenovány a popsány projekty, o které by naše města chtěla společně
usilovat.

Zastupitelé města Hrádek schválili tento dokument na svém říjnovém zasedání,
stejně tak se k němu budou vyjadřovat zastupitelé Žitavy a Bogatynie. Na závěr bude
předložen ke schválení zástupcům všech tří měst na zasedání společné rady svazku
v polské Bogatynii. 

Do budoucna by měl být tento dokument jakýmsi manuálem naší spolupráce 
a pomoci při vypracování našich společných projektů. Vedle cílů v hospodářské 
oblasti jsou zde popsány i cíle týkající se vzájemné spolupráce škol, rozvoje turistic-
kého ruchu či vytvoření společného „Centra Trojzemí“.

Hrádecké veřejnosti bude tento dokument představen společně s první verzí plánu
rozvoje našeho města „Hrádek 2015“ na Dni starosty, který se uskuteční v úterý 
8. 11. 2005 od 17 hodin v hasičské zbrojnici.

Součástí tohoto dokumentu jsou i společné mapy našich tří měst, prognózy vývoje
počtu obyvatel v jednotlivých městech a doporučení pro rozvoj a plánovacích procesů
jednotlivých měst. Vznik tohoto projektu byl podpořen z fondů Evropské unie Interreg
a z finančních prostředků svazku měst Malý trojúhelník.

ThMgr. Hedvika Zimmermannová – místostarosta

Vznikl společný rozvojový plán svazku
měst Malého trojúhelníku

Protipovodňová
opatření

V průběhu podzimu dojde postupně k úpravě koryta donínského potoka od komuni-
kace u nově budovaného hřiště až po dům č. p. 10 u silnice na Dolní Sedlo. Potok je
částečně veden potrubím, které je ovšem v některých místech zanesené nebo 
propadlé. Navíc se potrubí místy ostře lomí. V obdobích, kdy má potok odvádět 
nejvíce vody, například při jarním tání nebo při vydatných deštích, ohrožoval majetek
lidí bydlících v jeho blízkosti. Povodí Labe, s. p., provede čištění koryta, budou také 
odstraněny ostré lomy. Tyto práce navazují na rekonstrukci propustku u č. p. 10, 
kterou provedla Krajská správa silnic v létě. Propustek již nebyl průchodný a při 
deštích docházelo k vyplavování okolních sklepů.

Další práce v rámci protipovodňových opatření plánuje Povodí Labe na příští rok.
V úseku od Trojmezí po ústí Bílého potoka do Nisy (asi v polovině hráze Kristýny) by
měl být kameny zpevněn břeh řeky, který je postupně ukrajován zvláště při vyšším
průtoku vody. Protože Nisa zde tvoří státní hranici, dochází tím také ke zmenšování
území republiky. Rada města už schválila způsob, jakým dopravovat techniku a mate-
riál k řece. Povodí Labe vybuduje ke stavbě provizorní komunikaci vedenou přes 
bývalou skládku. Po skončení stavby bude komunikace opět odstraněna. Práce by 
neměly narušit příští sezónu v rekreačním areálu Kristýna.

V. Štrupl
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Jsem ráda, že se lampiónový průvod na sv. Martina stal pevnou součástí podzimního
programu dětí s rodiči zde v Hrádku. Hlavním pořadatelům, kterými jsou husitská 
farnost a Dům dětí Drak, je jistě zadostiučiněním, že se jej účastní každoročně stále
větší počet dětí. Tato akce by se nemohla uskutečnit bez pomoci mnohých dobrovolníků,

například rodiny Palasových, kteří vždy připraví výstroj a výzbroj, a samozřejmě Aleny
Doubravové, jejíž koně vedou každoročně průvod. A ani bez asistence městské a státní
policie, která dohlíží na bezpečnost dětí s lampiónky, by toto vše asi bylo těžko zvlád-
nutelné. 

I obohacení průvodu převlečením dětí do masek se setkalo s kladnou odezvou,
která je podtržená ještě tím, že všechny masky stejně jako vlastnoručně vyrobené
lampiónky získávají sladké ocenění. 

Historie lampiónového průvodu na svatého Martina má dlouholetou tradici přede-
vším v německém prostředí. Tento svátek byl přelomem v životě zemědělců, byl to
den, kdy se splácela daň vrchnosti a sloužící si hledali nová místa, protože pro 
sedláky končil pracovní rok a půda odpočívala. Později se k tomuto dni přidala i další
tradice, kdy děti chodily dům od domu na koledu a dostávaly sladkosti či mince. 
Sv. Martin byl biskupem a byl znám svou skromností a jako zastánce chudých. Na jeho
počest se konala procesí se světly. Lampióny různých tvarů a barev měly vnést světlo
do temnot, zahnat zlé duchy a připomenout poselství sv. Martina – „Nezapomínejte
na trpící a chudé“. Tento průvod je takovým malým příspěvkem k udržení tradic a také
k potěše dětí a rodičů v sychravém podzimu. Zvu vás, malé i velké, připojte se k tomuto
lampiónovému průvod masek.

Letošní průvod se uskuteční přímo na svátek sv. Martina, tedy 11. 11. 2005, 
a vycházet budeme již tradičně v 16 hodin od Chrámu Pokoje, tentokrát však druhým
směrem, tedy do parku, který tímto slavnostně otevřeme po jeho proměně v místo her
a odpočinku. Zde také proběhne vyhodnocení nejhezčích masek a vyrobených lam-
piónků. Pokud nám bude přát počasí, uděláme si piknik přímo v parku, pokud ne, 
půjdeme zpět do kostela. Různé teplé nápoje pro děti i dospělé připravíme a věřím,
že buchty a koláče přinesete tak jako v minulých letech s sebou. Těšíme se nejen na
setkání s Vámi, ale i na Vaše masky a ručně vyrobené lampiónky.

ThMgr. Hedvika Zimmermannová

Rytíř a děti s lampiónky otevřou
proměněný městský park

Kristýna Cup
VV  zzáářříí  pprroobběěhhll  zzáávvěěrreeččnnýý  ttuurrnnaajj  88..  rrooččnnííkkuu  ttuurrnnaajjee  

vv  pplláážžoovvéémm  vvoolleejjbbaallee  KKrriissttýýnnaa  CCuupp  22000055..
CCeellkkoovvéé  ppoořřaaddíí::

MMuužžii::  11.. Prchal – Ledvina, 22.. Tichý – Popelka, 33.. Ruckensteiner – Matoška
ŽŽeennyy::  11.. Petrů P. – Honzejková H., 22.. Bartošová – Nováková, 33.. Žáčková – Nasir
MMiixxyy::  11.. Petrů M. – Petrů P., 22.. Bryknar J. – Bryknarová L., 33.. Guba – Honzejková
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Velká akce – Jílová pec –
blíže k přírodě

Tak se nám to podařilo.
Dne 16. 10. 2005 jsme za pomoci rodičů, přátel školy, zaměstnanců MŠ a některých

dětí postavili jílovou pec na pečení chleba a zároveň pracovali na zahradě, abychom
ji připravili na zimu.

Stavba pece nebyla jednoduchá záležitost, ale naši tatínkové pod odborným 
vedením Ládi Řípy a pomoci Miloše Semeckého se tohoto úkolu zhostili naprosto 
profesionálně, jako kdyby takovou pec, kterou viděli jen na obrázku, stavěli každý den.

Pec vypadá podle dětí jako perníková chaloupka, už v ní topíme, ale k pečení chleba
ještě nedošlo. Pec musí nejdříve řádně vyschnout, my zatím připravujeme a sháníme
recept na chleba nebo chlebové bochánky.

Necháme se překvapit, co nám z toho vyjde, ale doufáme, že si nakonec na 
domácím chlebě všichni moc pochutnáme.

Atmosféra při práci byla přátelská a tento den prožitý společně s rodiči a dětmi nás
zase posunul o velký kus dopředu ve vzájemných vztazích.

Teď už jsem si jistá, že rodiče chtějí spolupracovat, a já jim za to mockrát děkuji.
Tato akce neprobíhala jen jeden den, ale několik víkendů, kdy se musela připravit.
Velký dík patří Láďovi Řípovi, tatínkovi, kterému jsme vychovali tři děti a on nám za

to zůstává věrný a je vždy ochotný pomoci. My všichni si toho moc vážíme.
Taktéž patří dík firmě pana Hájka, která zhotoví přístřešek nad pec a přístřešek

pro posezení na naší zahradě.
Samozřejmě bych chtěla touto cestou poděkovat Odboru rozvoje venkova, země-

dělství a životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje, který celou akci 
finančně podpořil.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří pomohli, a doufáme, že se na ně můžeme 
obrátit při realizaci další akce někdy příště.

Helena Jiránková, MŠ Oldřichovská

Škola bez hranic
na II. stupni

Společným sportovním dnem jsme zahájili letošní spolupráci partnerských škol 
ZŠ Lidická a Mittelschule Jonsdorf. Zdatnější žáci bojovali o první místa v atletických
disciplínách, pro ostatní byly připraveny nejrůznější hry.

Projekt Škola bez hranic 2 (tj. česko–německá spolupráce II. stupně ZŠ Lidická 
a Mittelschule Jonsdorf) pokračuje již třetím rokem. Každý ročník je obohacen o nové
nápady a akce.

„Sedmáci“ byli nadšeni dvoudenním projektem „Fotografie“, který pořádala part-
nerská škola v září tohoto školního roku. Nejednalo se totiž o pouhé focení moderním
fotoaparátem, právě naopak! Žáci sami zvládli jeho výrobu z obyčejné plechové 
krabičky od sušenek, kterou poté fotili. Je pravda, že ne všechny fotografie se zdařily,
ale i tak to bylo zajímavé. 

Koncem září měli žáci I. i II. stupně možnost zhlédnout v Žitavě českou pohádku
„Král sokolů“ s německými titulky, pozoruhodné pro ně bylo také setkání s režisérem
Václavem Vorlíčkem. 

Nyní čekají 5. a 6. třídy setkávací dny s německými dětmi, které se konají střídavě
u nás a v Jonsdorfu. Tato setkání se týkají vždy určitého tématu. Například v rámci 
zeměpisu a přírodopisu podnikly šesté třídy exkurzi do Botanické zahrady v Liberci,
spojenou s prohlídkou města. V zahradě pracovaly děti na zadaných úkolech.
Informace, které získaly, využijí při příštím setkávacím dnu, kdy společně zhotoví
dvojjazyčné plakáty. Páté třídy se zúčastnily vlastivědné exkurze na zámek Lemberk
a jeho okolí. 

Žáci sedmých tříd mají již podruhé možnost zapojit se v rámci výměny žáků do 
výuky partnerské školy v Jonsdorfu, kde stráví několik dní a mohou navázat užší kon-
takty se svými německými spolužáky.

V letošním školním roce jsou novinkou projekty 8. a 9. tříd naší a partnerské školy.
Žáci si zvolí projekt, který je nejvíce upoutá, a dvojjazyčně ho zpracují. Témata 
jsou zajímavá – např. „Tajemství vody“ nebo „Obchodní stezky na česko–lužickém 
pomezí“.

Děti si z exkurzí, setkávacích dnů a projektů odnášejí nejenom nové poznatky 
a dovednosti, ale především mohou zhodnotit znalosti cizího jazyka, který se ve škole
učí, dále ho prakticky rozvíjet a upevňovat. Klára Dohnalová

Zimní provoz
areálu Orel

Od začátku listopadu mohou tenisté využít kurty v tenisové hale. Rezervace kurtů je
možná u správců přímo v areálu Orel nebo na telefonu 728 697 244 či emailové 
adrese: orel.hradek@iol.cz Příznivce bruslení jistě potěší zastřešení kluziště, díky 
němuž bude moci být využíváno i v době, kdy bude sněžit či pršet. Pokud to dovolí 
klimatické podmínky, bude provoz kluziště spuštěn zhruba v polovině prosince. Ceny
hodin na kluzišti jsou díky zvýšení cen energií o něco vyšší než loni, ale na druhé straně
platí vždy pro celý časový blok – tedy 2–3 hodiny.

Hedvika Zimmermannová – starosta jednoty Orel Hrádek n. N.
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Dle tohoto časového harmonogramu:
8.00 –8.10 H. Sedlo autobusová otočka
8.15 –8.25 D. Sedlo hasičská zbrojnice
8.30 –8.40 D. Sedlo restaurace U Řeháčků
8.45 –8.55 Donín Sedmidubský
9.00 –9.10 Donín ZŠ
9.15 –9.25 Donín park – sběrné suroviny
9.30 –9.40 Donín Turistická ul. – Raidl
9.45 –9.55 Loučná rozcestí – Hlůže

10.00 –10.10 Loučná rozcestí – Bistiak
10.15 –10.25 Loučná rozcestí – Bažiny
10.30 –10.40 Loučná bytovky – Lidická ul.
10.45 –10.55 Loučná restaurace Koruna
11.00 –11.10 Hrádek I. Hovorkův statek
11.15 –11.25 Hrádek I. hasičská zbrojnice 
11.30 –11.40 Hrádek I. horní sídliště – ruská vila
11.45 –11.55 Hrádek I. Zlatá výšina – park
12.00 –12.10 Hrádek I. park – 1. ZŠ Školní ul.
12.15 –12.25 Hrádek I. U Koupaliště – zahrádky
12.30 –12.40 Hrádek I. Starý dvůr – stavebniny Šulc
13.15 –13.25 Hrádek I. Václavská ul. – plynárna
13.30 –13.40 Hrádek I. Oldřichovská ul. – Trelleborg
13.45 –13.55 Oldřichov n. H. restaurace U Zvoníčků 
14.00 –14.10 Oldřichov n. H. autobusová otočka
14.15 –14.25 Václavice autobusová otočka – bažantnice
14.30 –14.40 Václavice restaurace U Slunce
14.45 –14.55 Václavice restaurace U Špičky
15.00 –15.10 Uhelná rozcestí – vodárna
15.15 –15.25 Václavice rozcestí – pískovny
15.30 –15.40 D. Suchá bytovky
15.45 –15.55 D. Suchá rozcestí – Teubner
16.00 –16.10 D. Suchá autobusová otočka – Klimešová
16.15 –16.25 D. Suchá bývalá ZŠ

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude při-
stavena podle časového harmonogramu na předem označeném stanovišti. Odpady
budou přebírány kvalifikovanými pracovníky naší společnosti. 

Přijímány budou následující druhy odpadů:
— léky všeho druhu včetně mastí
— domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, louhy, vývojky a ustalovače, chemické pří-

pravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.). Nádoby musí být označeny!
— zbytky starých barev, obaly od barev
— televizory, ledničky, zářivky
— všechny druhy akumulátorů vč. elektrolytu, baterií a článků
— upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách)
— olejové filtry a další zaolejovaný materiál
Způsob přebírání odpadů:
11.. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům

zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
22.. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní

sběrny nebo po jejím odjezdu.
33.. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu.
Další informace poskytne městský úřad nebo přímo pracovníci Severočeských komu-
nálních služeb, s. r. o., na tel. čísle 485 140 159 .               Václav Krejčík, ved. provozovny

Sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu

Provozní středisko Žitavská 689, 463 34 Hrádek n. N.
Vážení občané, městský úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami, s. r. o., 

pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční v sobotu 26. listopadu 2005.

DDDDMM  DDrraakk
Hrádek nad Nisou 

Akce na listopad 2005

Akce pro MŠ
PEXESO

9. listopadu 2005 
od 10 hodin

DDM DRAK
Druhé klání v tomto školním roce.

Pexeso – turnaj mezi MŠ.

1. a 2. adventní výtvarná dílna
ADVENTNÍ KALENDÁŘ

21. listopadu 2005 
od 14 do 17 hodin

DDM DRAK
Vyrábíme si adventní kalendář.

Přijďte si sami vyrobit a namalovat 
adventní kalendář. 

S sebou: přezůvky, 20 Kč na materiál 
a dobrou náladu.

Ve spolupráci se ZŠ T. G. Masaryka 
a ZŠ Lidická
RECITACE

26. listopadu 2005 
začínáme v 9 hodin

Obřadní síň MěÚ
Soutěž v recitaci pro 6.–9. třídy.

Téma: dramatizace.

ADVENTNÍ VÝZDOBA
28. listopadu 2005 
od 14 do 17 hodin

DDM DRAK
Vyrábíme si adventní výzdobu – 

závěsy do oken a na dveře, 
zápichy, aranžmá.

S sebou: přezůvky, 20 Kč na materiál 
a dobrou náladu.

DDDDMM  DDrraakk

Firma Salebra
hledá pro zimní období  brigádníka pro dozor ve skateparku v Hrádku nad Nisou.

Nabídka vhodná pro důchodce. 
BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  nnaa  tteell..::  660066  441188  774477..
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V sobotu 15. října se na cvičišti Kynologického klubu v Hrádku nad Nisou sešlo 
29 psovodů z Čech i Polska se psy, aby navzájem změřili své síly v 1. ročníku soutěže
Velká cena Hrádku nad Nisou.

Závodilo se ve čtyřech kategoriích: ZM (základní minimum), ZVV1 (zkouška vše-
stranného výcviku 1. stupně), ZVV2 (zkouška všestranného výcviku 2. stupně), stopa.
V kategoriích ZM, ZVV1 a ZVV2 psovod se psem předvedl poslušnost a obranu. 
U těchto disciplín se nejvíce projevila nervozita některých psů. Ve stopařské kategorii
pes vypracovával dvě hodiny starou stopu se čtyřmi lomy a čtyřmi předměty, které po
nalezení označil. Všichni psovodi i psi podali slušné výkony. Členové našeho klubu se
umístili na krásném 2. a 3.místě v kategorii ZM.

Díky finanční podpoře města Hrádku n. N. a sponzorům byla v každé kategorii oce-
něna první čtyři místa, nejlepší obrana a nejlépe předvedená poslušnost. Ani ti, kdo
se neumístili, neodešli s prázdnou. 

Děkujeme všem sponzorům: KSM Castings CZ, s. r. o., Elas, Happy dog, Chovná
stanice BOM z Chotyně, Zdeněk Vacátko (opravy a demolice továrních komínů, 
nátěry stavebních konstrukcí, výškové práce), IVP METALL, s. r. o., SPORT-N, 
Truhlářství Emil Rob, Trafika, Gábi ráj.

kkaatteeggoorriiee ppssoovvoodd ppeess//ffeennaa cceellkkeemm ppoořřaaddíí
ZZMM Libuše Vondráčková Darcy 92 1.

Michaela Palfiová Archie 89 2.
Pavel Šmudla Haity 84 3.
Marek Mkodziński Hexa 83 4.

ZZVVVV  11 Tomáš Procházka Atol 187 1.
Eliška Susková Gino 181 2.
Eva Andělová Dick 175 3.
Martina Novotná York 175 4.

ZZVVVV  22 Leona Říhová Fin 182 1.
Jindřich Kroc Idock 179 2.
Oldřich Jelínek Bady 177 3.
Stanislav Novotný Kid 175 4.

SSttooppaa Stanislav Novotný Ben 85 1.
Aleš Jehlička Matouš 81 2.
Leona Říhová Fin 79 3.
Pavel Morávek Ar 78 4.

ZKO Kynologický klub Hrádek n. N., www.kynologickyklubhradek.pescz.cz

Velká cena Hrádku n. N.

Figurant Ondřej Novotníček a pes Alzir Awake při obraně

Vítězové kategorie ZM

Úsek silnice z Černé Louže až na Horní Sedlo prošli začátkem října hrádečtí horolezci
při víkendovém Zavírání skal a čistili od odpadků příkopy i okolí odstavných míst. Jak
asi vědí ti, kteří sem občas chodí do lesa, zvláště odstavná místa slouží některým 
obyvatelům jako úložiště odpadů. Kromě všude přítomných Pet láhví zde byl také
elektromateriál, trubky nebo třeba tašky s buřty a masem. Občas si zde asi odloží
odpadky i provozovatelé nedalekých restaurací, protože jinak si těžko vysvětlit
nalezenou tašku plnou nedopalků. I proto byl dán podnět na Obecní úřad v Rynol-
ticích, aby bylo prověřeno, jakým způsobem se zbavují odpadu zvláště chataři.

„Nejhorší bylo sesbírat to obrovské množství Pet láhví. Chceme poprosit ty, kteří
je v lese odhazují, jestli by mohli alespoň neutahovat víčko. Povolit jej u každé láhve,
aby se mohla sešlápnout, je docela náročné,“ dodává žertem Ing. Kamil Krečman, 
jeden z hrádeckých horolezců. Horolezci nakonec odvezli odpadky, které zabraly dvě
plně naložená dodávková auta s přívěsnými vozíky.
Třetí horoden
Především zprostředkovat mládeži, o čem je lezení po skalách, si klade za cíl akce 
s názvem Horoden. Po loňské premiéře se letos konaly již dva další víkendy na 
Horním Sedle spojené s lezením a hrádečtí horolezci plánují ještě jeden zimní. Akce
je určena spíše starším dětem ve věku 12–13 let, ale zúčastňují se jí i mladší děti. 
Páteční odpoledne patřilo lezení na Horních skalách, v sobotu si děti vyzkoušely 
slaňování na Havraních skalách a jízdu po kladce.

Horolezci si tak možná vychovají další generaci. „Jednotlivci většinou nepřichá-
zejí. Předloni se k nám přidala celá parta se zájmem o lezení. I na dětech, které se

horodnů zúčastnily, se již dá poznat, jestli je lezení po skalách oslovilo,“ říká Ing. Ka-
mil Krečman. Vít Štrupl

Horolezci uklízeli po vandalech



Společenský kalendář
Den starosty

8. 11. v 17 hodin
Rozvojový plán Hrádek 2015, Klub Florian�

Kavárna seniorů
10. 11. ve 14 hodin

Společenský klub Chrastava�

Den veteránů
11. 11. v 11 hodin

Pomník obětem všech válek – před ZŠ Lidická�

Lampiónový průvod sv. Martina 
a slavnostní otevření parku

11. 11. v 16 hodin
Chrám Pokoje�

Slovan Hrádek B–Desperádo Liberec A
11. 11. v 18 hodin
stolní tenis, sokolovna�

Slovan Hrádek A–Spartak Chrastava C
18. 11. v 18 hodin
stolní tenis, sokolovna

�

Ples HPZ 
18. 11. ve 20 hodin

DK Beseda, hraje Bumerang�

Klavírní koncert
23. 11. v 19 hodin

z díla B. Smetany a F. Chopina
Společenský klub Chrastava�

Taneční zábava pro starší generaci
25. 11. v 19 hodin

hraje hudební skupina WOKO
Společenský klub Chrastava�

Slovan Hrádek A–SKST Frýdlant B
25. 11. v 18 hodin
stolní tenis, sokolovna

�

Hrádecký divadelní podzim
25.–27. 11.

DK Beseda�

Slovan Hrádek A–SKST Frýdlant A
2. 12. v 18 hodin

stolní tenis, sokolovna�

Hvězda pro Mikuláše – 
rozsvěcení vánočního stromu

4. 12. v 16.30 hodin
Horní náměstí�

Slovan Hrádek B–Oldřichov v H. A
9. 12. v 18 hodin

stolní tenis, sokolovna�

Hvězda stromu
14. 12. v 16 hodin

Vernisáž výstavy vánočních stromků, Chrám pokoje
�

Výstava starých fotografií Hrádku
28. 10.–6. 12.

Městský úřad�

Výstava fotografií 
Tomáše Jerje
Galerie Chrastava�
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