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Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: zpravy@hradeknadnisou.cz, tel./fax: 482 720 170
nebo písemně na MÚ paní Půtové. Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ. Internetová
podoba časopisu vychází na www.hradek.cz. Uzávěrka březnového čísla je 22. 2. 2006. Časopis se 
objeví na pultech prodejen okolo 7. 3. 2006.

V únorovém čísle:
— Sdružení nájemníků ČR
— Společenský večer města
— Hasiči Hrádek bilancují
— Městské policie v roce 2005
— Čáry máry mažoretky
— Tip na výlet 3
— Hrádecká malá kopaná
— Příloha – Krajina skal

O grant je
moÏné Ïádat

do konce února
Zastupitelstvo města schválilo na svém
lednovém zasedání Příspěvkový pro-
gram pro rok 2006. Podmínky a formu-
láře žádostí zůstávají stejné jako v před-
chozím roce. O příspěvky je možné žádat
do 28. února vyplněním a odevzdáním
žádosti na podatelně městského úřadu.
Formuláře a úplné podmínky jsou k dis-
pozici také v podatelně nebo na inter-
netových stránkách města (www.hra-
dek.cz). 

Stejně jako v předchozích letech mo-
hou organizace sídlící na území města
žádat o příspěvek na člena. Upřednost-
ňovány jsou přitom spolky, které pracují
s dětmi a mládeží. Příspěvek ve výši 
30 Kč na dospělého a 200 Kč na děti 
a mládež je podmíněn placením člen-
ských příspěvků ve výši minimálně 50 Kč
na rok.

Druhá část příspěvkového programu
je věnována grantům na konkrétní akce.
Finanční příspěvek je podmíněn koná-
ním akce na území města.

Žádosti vyhodnotí hodnotící komise
stanovená zastupitelstvem města a po-
kud bude v únoru schválen rozpočet
města na letošní rok, schválí přidělení
podpory definitivně rada města do
konce března.

Na příspěvkový program je v letoš-
ním městském rozpočtu plánováno 
700 tisíc Kč. 220 tisíc korun je určeno na
stálé příspěvky (mikroregionu, euroregi-
onu, Malému trojúhelníku, na školní pla-
vecké výcviky apod.), 300 tisíc korun je
určeno na grantový program a zbylých
180 tisíc korun dostanou spolky formou
příspěvků na člena.

Vít Štrupl

Zásadní změnu v dostupnosti internetu přinese v letošním roce zejména obyvatelům okrajových částí
města projekt Hrádecko – region komunikačních a informačních technologií. Městu se podařilo získat na
jeho realizaci podporu ze společného regionálního operačního programu Evropské unie. Obyvatelé 
okrajových částí města získají možnost širokopásmového připojení svého počítače k internetu. Ti, kteří 
nevlastní počítač, budou moci využít veřejné stanice s přístupem na internet, které budou v okrajových
částech města k dispozici.

Třetina obyvatel Hrádku nad Nisou žije v jeho okrajových částech. Ve většině těchto lokalit mají 
obyvatelé jen omezené možnosti, jak se připojit k internetu. ADSL často v těchto lokalitách z technických
důvodů nelze využít, připojení prostřednictvím mobilních operátorů je zatím stále ještě nákladnější 
záležitostí. I vznikající strategický plán města Hrádek 2015 stanovil zavedení komunikačních technologií

do okrajových částí města jako je-
den z cílů.

Projekt počítá s přivedením do-
statečně kapacitní linky do Hrádku
nad Nisou, odkud bude širokopás-
mové připojení zavedeno do šesti
okrajových částí města (Sedlo, Vác-
lavice, Uhelná, Oldřichov na Hr., 
Donín a Loučná). Pamatováno je
přitom i na obyvatele, kteří ne-
vlastní počítač. Ve Václavicích 
(v mateřské škole) a na Dolním
Sedle (v hasičské zbrojnici) vznik-
nou informační střediska se dvěma
počítači. V Oldřichově, v Doníně, 
v Loučné (v budovách škol) a na

Uhelné budou vytvořena místa s veřejným přístupem na internet. Přístup k těmto počítačům bude oby-
vatelům města k dispozici zdarma. 

Z projektu budou rovněž hrazeny drobné stavební úpravy v informačních střediscích a v místech 
veřejného přístupu k internetu. Do ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Lidická budou zakoupeny dvě interaktivní 
tabule – součástí projektu je totiž nabídka výuky základních počítačových dovedností pro obyvatele.

Celkové náklady na projekt činí 3,3 milionu Kč. Město se na projektu bude podílet patnáctiprocentní
spoluúčastí. Vít Štrupl

Obyvatelé okrajov˘ch ãástí se
doãkají internetu

Od úterý 7. února začaly na linkách pravidelné autobusové dopravy na Hrádecku jezdit dva nové mini-
busy. Minibusy mají nižší provozní náklady, a tudíž mohou najezdit za stejné peníze více kilometrů. To je
jedna z cest pro zlepšení dopravní obslužnosti okrajových částí Hrádku. Už od prosince se zvýšil počet 
kilometrů autobusových linek na Hrádecku. Do června, kdy probíhá zkušební provoz, bude na základě
zkušeností optimalizován jízdní řád. Zároveň dojde k propojení polské a německé části Trojzemí auto-
busovými linkami. V té době by již měl být postaven nový terminál veřejné dopravy u nádraží ČD, aby
mohla fungovat přímá návaznost vlaků a autobusů na Hrádecku.

Dodavatelem dvou minibusů se staly na základě výběrového řízení společnosti Hoffman&Žižák Bran-
dýs nad Labem a KHMC Opava za celkovou nabídkovou cenu 4 061 058 Kč. Veřejné zakázky se zúčastnili
celkem dva uchazeči. Autobusy mají k sezení 15 míst, ke stání 9 míst, je v nich možno přepravit kočárek
nebo invalidní vozík. Vozidlo je vybaveno nejmodernějším technickým vybavením dostupnými na našem
trhu. Pokračování na straně 2

Na Hrádecku zaãaly jezdit dva minibusy
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Informace z radnice
Ze zasedání rady mûsta
11..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
Rada města se na své 1. schůzi v roce 2006 dne 11. ledna zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila postup Advokátní kanceláře Šmídek – Ulman na výpověď 

nájmu nebytových prostor DK Beseda, uložila starostovi města prů-
běžně informovat radu města o dalším postupu vypovězení smlouvy
nájemci Američan Leasing Corp

— schválila uzavření dohody mezi městem Hrádek nad Nisou a Českým
rybářským svazem, místní organizací v Hrádku nad Nisou na jednorá-
zové vyčištění břehu koryta Nisy od naplaveného nepořádku za celko-
vou cenu 6 000 Kč v termínu do 30. 4. 2006

— schválila poskytnutí půjčky příspěvkové organizaci Zahradnictví v Hrádku
nad Nisou ve výši 600 000 Kč s tím, že návratnost půjčky bude ke dne
31. 5. 2006

— souhlasila s rozšířením tříděného odpadu o stanoviště na čiré sklo – dle
důvodové zprávy – a ukládá odboru stavebnímu a životního prostředí 
zajistit všechny administrativní kroky s tímto spojené a zahrnout příj-
movou i výdajovou částku do rozpočtu města roku 2006. Šest stanovišť
bude vybráno v komisi životního prostředí a zemědělství a zároveň šest
stanovišť zvonů bude v první etapě z financí, které jsou v rozpočtu města
na r. 2006, upraveno do standardních podmínek, do jakých by měla být
v budoucnosti upravena všechna stanoviště na separovaný odpad. 

— doporučila zastupitelstvu města schválení prodloužení splatnosti půjčky
družstvu Nové bydlení do 31. 10. 2006. Rada města vzala na vědomí 
a uložila předložit na ZM výši pohledávek města k družstvu Nové byd-
lení. Vzala na vědomí a doporučila ZM prodloužení splatnosti odvodu
dotace Finančnímu úřadu v Liberci za II. etapu výstavby ve Starém
dvoře. 

— po projednání schválila cenu parkovací karty pro Horní náměstí pro 
rezidenty ve výši 1 200 Kč/rok s účinností od 1. 1. 2006 a platností vždy
od 1. 1. do 31. 12. b. r. s tím, že v případě poměrné části se počítá 100 Kč
za každý započatý měsíc

— na základě výběrového řízení jmenovala do funkce vedoucího ORM 
Ing. Petra Kumpu

— uložila tajemnici úřadu ve spolupráci se správcem sítě vyčíslit škodu
vzniklou při instalaci nové ústředny odpojením internetu a elektronické
pošty a vymáhat ji po škůdci

— uložila ORM, aby pokračoval v jednáních s Povodím Labe ve věci úpravy
Donínského potoka, jelikož dosud není vyřešen úsek mezi p. Prouzou
a p. Housou 

— vzala na vědomí organizační zajištění akcí města a schválila výši vstup-
ného: ples města – 150 Kč, všechna dětská představení 10 Kč děti a 30 Kč
dospělí.

Pokračování ze strany 1 Dva minibusy Mercedes zakoupilo město Hrádek nad Nisou v rámci
projektu „Terminál přeshraniční veřejné dopravy“, který je z větší části
hrazen z programu Interreg IIIA. Dotace na tento projekt činí 12 172 687 Kč
a celkové náklady projektu jsou 16 230 250 Kč. Stavební část projektu (pře-
sun autobusového nádraží, výstavba terminálu a navazující dopravní
úpravy) budou prováděny v první polovině roku 2006. Na konci února
bude proveden výběr z uchazečů o tuto veřejnou zakázku. Projekční práce
na stavební části prováděla společnost Valbek.

Realizací projektu tak dojde k faktické integraci autobusových linek 
z okrajových částí Hrádku, přeshraničních linek z Zittau a Porajowa a že-
lezniční dopravy na trati Zittau – Hrádek nad Nisou – Liberec. Projekt je
součástí připravovaného přeshraničního projektu Regiotram Nisa. Part-
nery projektu jsou město Bogatynia a Liberecký kraj jako objednavatel 
veřejné dopravy v systému základní dopravní obslužnosti. Vít Štrupl

SdruÏení nájemníkÛ âR
radí obãanÛm

V lednu se v Hrádku uskutečnila první výjezdní poradna Sdružení pro
ochranu nájemníků (SON). Toto poradenství provádíme jako Krajská 
organizace SON na základě dohody o spolupráci přijaté Radou města
Hrádek nad Nisou. Jde o součinnost v právních a odborných záležitos-
tech, zejména nájemního bydlení, osvěty a individuálního poradenství
pro občany. S jeho prováděním počítáme pravidelně každé druhé úterý
v měsíci odpoledne v Klubu důchodců, avšak jen pokud budou zájemci
objednáni (tel. 485 108 927). Častěji jsme pro zájemce v poradně v Liberci.

Naše první rada směřuje k nájemnému. Vztahy a podmínky nájemního
bydlení jsou upraveny zákonnými normami, které zavazují nájemníky 
i pronajímatele. Vyplatí se je znát. Zvláště když jde o peníze, tedy placení
úhrad za bydlení v nájmu. Tyto úhrady zahrnují jednak vlastní nájemné
(tzv. základní nájemné dle plochy bytu a úrovně vybavení – kategorie),
nájemné za vybavení a platby za služby jako vytápění, dodávky TUV atd.
V tomto členění také musí být rozepisováno ve výměrech úhrad při jejich
zvyšování.

Samotné nájemné je buď smluvní, sjednané v dohodnuté výši ve
smlouvě, nebo určené dle předpisů pro nájemné, tedy tzv. regulované
nájemné, upravované od r. 1994. Regulované nájemné mohl pronajíma-
tel zvyšovat po písemném oznámení bez souhlasu nájemce, tedy jedno-
stranným rozhodnutím v rámci daných limitů zvyšování platných v obci.
To od konce r. 2002 neplatí. Regulované nájemné se od té doby nezvy-
šuje, pokud nedojde k jiné dohodě mezi nájemcem a pronajímatelem.

Jiné je to u plateb (záloh) za služby. Zde je zvyšování možné, a to 
v závislosti na změně cen služeb a úrovni spotřeby v domácnostech 
a v návaznosti na povinné roční vyúčtovávání nákladů, které musí před-
kládat nájemci pronajímatel.

Právě proto, že úhrady za bydlení se skládají z více položek, mají 
nájemci nárok na písemný rozpis jednotlivých položek těchto úhrad, 
pokud dochází k jejich změnám, tedy zvýšení nebo snížení. Uvedení jen
zvýšené celkové částky (obecně uváděné jako nájemné) úhrad na pla-
tebním dokladu pro nájemce je nedostačující. Nájemce má právo trvat
na písemném doložení této změny platby a ověření její oprávněnosti dříve,
než ji začne platit. I v právní praxi soudů je vyžadováno, aby požadované
úhrady byly doloženy prokazatelně doručeným písemným rozpisem.

Můžeme proto v této souvislosti jen doporučit nájemníkům, aby 
dodržení těchto pravidel včetně ročního vyúčtování záloh a nákladů služeb
vyžadovali. Je to jejich právo. 

A ve všech těchto záležitostech můžeme nájemníkům poradit za pod-
mínek našeho sdružení. Zveme Vás. Přijďte rozšířit naše řady ke společ-
nému prosazování práv v bydlení.

Poradci KO SON v Liberci

Na Hrádecku zaãaly jezdit dva minibusy

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.



Již tradičně se na začátku roku konal Společenský večer města. Pozvání
na něj přijali zástupci spolků a neziskových organizací města, členové rady
a komisí města, představitelé firem, se kterými město spolupracuje, i něk-
teří zastupitelé města. Společenský večer je možností, jak se ohlédnout
za uplynulým rokem. Letos již potřetí byla předána ocenění obyvatelům
města ze jejich činnost pro město. Zároveň byl vyhlášen projekt roku 2006.

Přítomní měli možnost z kraje večera shlédnout presentaci, ve které si
v krátkosti připomněli jednotlivé události i investiční akce roku uplynu-
lého i plánované projekty roku 2006. Mnoho těchto akcí by nebylo možné
realizovat bez pomoci dobrovolníků, a tak i jim patřilo poděkování za 
realizaci mnoha akcí. Vždyť např. jenom na Dni dětí se jich podílelo 120.
Projektem roku 2005 bylo vytvoření navigačního systému. V průběhu roku
byly instalovány směrovky vedoucí k cílům mimo město, v další etapě 
potom směrovky uvnitř města. V současné době se připravuje navigace
k firmám a provozovnám služeb. Na závěr presentace byl představen 
Projekt roku 2006 – renovace zahrad u mateřských škol. Město vyčlenilo
částku 200 000 Kč ve svém rozpočtu, připravuje projekt do evropských
fondů a část zastupitelů věnuje svou odměnu právě na tento projekt.

Hlavním bodem druhé části večera bylo ocenění obyvatel města za 
jejich činnost pro město a vyhlášení titulu Sportovec roku 2005 v Hrádku
nad Nisou. Titul Sportovec roku byl letos vyhlášen ve dvou kategoriích. 
V kategorii dorostu si ocenění odnesl Miroslav Jiránek ml., který se v roce
2005 stal mistrem republiky juniorů v motokrosu. Mezi dospělými přijal
ocenění pan Jan Bílý ml., který se věnuje kulturistice a v minulém roce 
získal vedle dalších ocenění 2. místo na Mistrovství Čech a 4. místo na
Mistrovství republiky. 

Ocenění za práci pro město získala paní Marie Řezníčková za práci 
s dětmi. Dva a půl roku vede společně s paní Havrišovou, Chaloupkovou
a Palasovou oddíly mažoretek Bambulačky a Babetky, známé z mnoha
akcí města. Všechny mažoretky vystoupily i na tomto večeru a bylo vidět,
že se jim opravdu daří. Pan Antonín Procházka přijal ocenění za svou dlou-
holetou činnost při přípravě známého hrádeckého pochodu Lužická 
padesátka i dalších turistických akcí. Jméno pana Jaroslava Podlipného je

pro většinu Hrádečáků spojeno s fotbalem a právě dlouholetá činnost ve
Slovanu Hrádek a rozvoj sportu ve městě byla důvodem pro jeho ocenění.
Vzhledem k nemoci pana Podlipného mu ocenění bude muset být pře-
dáno dodatečně. Dodatečně bylo předáno ocenění za dlouholetou čin-
nost pro město také panu Jaroslavu Šnajdrovi, který je nemohl osobně
převzít 28. 10.

Během večera vystoupily kromě mažoretek také žákyně ZŠ Lidická, 
Fit Studio Nadi Faltusové, Markéta Pilnáčková se svým sólovým vystou-
pením a taneční páry Jan Havel – Eva Eichlerová a David Hraše – Vero-
nika Pokorná. ThMgr. Hedvika Zimmermannová a Vít Štrupl
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Îitava má také
projekt roku

V pondělí se uskutečnilo v rytířském sále žitavské radnice tradiční novo-
roční přijetí primátora města, na které byli pozváni zástupci hospodářské
sféry a společenského života města Žitavy. Čestnými hosty byli Landrat
okresu Löbau – Zittau pan Valentin, starostové okolních měst a obcí. 
Významným hostem byl pan Claus – Dieter Stolle, zástupce Spolkového
ministerstva pro dopravu, výstavbu a rozvoj měst, který přítomné sezná-
mil s fakty ohledně plánované výstavby silnice B 178 – R 35, která je 
nezbytnou pro další hospodářský rozvoj regionu Trojzemí.

Primátor města připomenul nejdůležitější okamžiky uplynulého roku,
kdy Žitava oslavila 750 let od svého založení, poděkoval všem, kteří se na
těchto akcích podíleli. Nejdůležitější akcí města pro rok 2006 je rekon-
strukce městských lázní, na jejíž realizaci přispěl nejenom stát, ale i mnoho
firem a privátních dárců. 

Žitava vyhlašuje každoročně podnikatele roku. V tomto roce toto oce-
nění získala firma OSTEG, podnikající ve výstavbě silnic, která v tomto
roce oslavila již 25 let od svého vzniku.
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Pokud by cestující mířící směrem na Dolní Sedlo chtěl jízdenku do Spit-
telgruntu nebo na Pass, stěží by mu řidič asi rozuměl, kam se chce 
dostat. Ano, toto byly kdysi místní názvy těchto okrajových částí Hrádku
nad Nisou.

Tyto místní názvy znají skutečně jen dříve narození v této oblasti nebo
pamětníci, kteří se sem po válce přistěhovali a osídlili domy, ze kterých
byli odsunuti občané německé národnosti z důvodů všeobecně známých.

Ze Spittelgruntu se stalo Dolní Sedlo, z Passu Horní Sedlo, většina domů
se obydlela, dost jich bylo zbouráno z počátku 60. let minulého století.
Škoda, nyní by se hodily!

Já jako poválečná pamětnice jsem na Sedle začala v roce 1945 chodit
do školy. To ještě Sedlo školu mělo, jednotřídku s pětiletou školní 
docházkou. Pět let v jedné třídě, v jedné lavici, nejdříve s tabulkou s olův-
kem, později s tužkou, kalamářem a perem s násadkou. I rákoska v rukou
učitele byla normální. A úcta k učiteli rovněž. Ten měl vždycky pravdu. 

V roce 1960 se samostatné Horní a Dolní sedlo stalo okrajovou částí
Hrádku, který byl v té době povýšen na obec s městským národním 
výborem.

Tedy školu jsme měli – nemáme – nevadí. V budově školy byl dětský
útulek, a také není – v dnešních podmínkách by se dětmi nenaplnil. 
Autobus do roku 1960 nejezdil, chodilo se pěšky do zaměstnání, do školy.
Bohatší jezdili do školy na kole, ti nejbohatší na motorce. Nyní je auto-
busové spojení dobré až vynikající, ale značně dotované. Obchod jsme
měli, v době nedávno minulé neměli, nyní zase máme a doufáme, že
bude i nadále. Hospodu jsme měli, nemáme a asi chybí, ale je to záleži-
tost komerční.

A co ještě máme?
Máme sbor dobrovolných hasičů, který již v roce 1945 navázal na čin-

nost německého spolku. Sbor, který, dá se říci, je nositelem veškerého
dění v obci. Až se zdá, že zásahy u požárů je to poslední v činnosti – 
zaplať Bůh. Jejich protipožární akceschopnost ale zůstává a udržuje se dle
výcvikového plánu. Není to dlouho, co také aktivně pomáhali lidem 
postiženým katastrofálními povodněmi v okolí Litoměřic.

Ale k dění v obci…
Toto volební období je činný, tak jako v ostatních okrajových částech,

osadní výbor. Začínalo se s více členy, ale ti, co zůstali, jsou „tahouni“. 
A opět je tu úzká spolupráce s místními hasiči. Nosnou akcí osadního 
výboru je vybudování sportoviště, cvičiště pro hasičský dorost a od-
dechové zóny pro děti. Dá se říci, že většina finančních prostředků vy-
členěných na činnost osadního výboru jde a půjde na tuto akci.

Byly opraveny a vylepšeny autobusové zastávky, zabudovány lavičky,
které snad odolají zájmu vandalů. Byly instalovány úřední desky, kterým
by ale mohla být věnována větší péče. Ne tím, že jejich sklo a zevnějšek
bude ničen.

Za zmínku a pochvalu stojí akce, které se dělají pro děti a které mají
dlouhodobou tradici. Začíná se pálením čarodějnic, oslavou Dne dětí 
a mikulášskou besídkou. Zvláště v loňském roce byly tyto akce hodnoceny
jako zdařilé. A musím se zmínit, že mají i své soukromé sponzory (paní
Peštovou, manž. Pecinovy a jiné, jejichž jména bych uvedla, kdybych je
znala). Na financování těchto akcí přispívají i hasiči, MěÚ, počítá se s nimi
v rozpočtu osadního výboru. Organizaci zajišťují opět hasiči, „hasičské
ženy“ mají na starosti zábavné atrakce a pečení cukroví. Cukroví paní
Wohlmannové a paní Řeháčkové nemá konkurenci.

Výčet akcí by mohl pokračovat (novoroční výšlap na Popovu skálu, 
taneční večery, brigády na budovaném hřišti, údržba vodní nádrže). Na
Horním Sedle se zajistila základní oprava kapličky.

A co nám chybí?
V posledních letech se na Dolním Sedle objevil nedostatek vody. 

Vyvolal anketu o zřízení vodovou a kanalizace. Většina majitelů nemovi-
tostí se vyslovilo pro vybudování, ale co s tím, když nejsou peníze a zdroje
pitné vody daleko? Doporučuji jako perspektivní požadavek stále uplat-
ňovat.

Možná by se mohly u laviček objevit ještě nerozbitné a nezcizitelné od-
padkové koše a květinová výzdoba z vlastních zdrojů.

V určité části obce by se mohly zklidnit mezilidské vztahy, to by jistě
uvítala i městská policie a správní orgány města. To je, jako všechno dění,
jen v lidech a v úctě nejen k sobě, ale i ke svým bližním a sousedům, všem
lidem. Měla by vítězit především slušnost – a ta nikoho tak moc nestojí.

Víc mě nenapadá – možná někdy zase napíšu.
Marie Kozlová

Jak se Ïije na Dolním a Horním Sedle?

Vefiejná draÏba
pprráázzddnnéé  oobbjjeekkttyy  bbyyddlleenníí  vv  HHrrááddkkuu  nnaadd  NNiissoouu

21. 2. 2006 – Liberecká 378 – vyvolávací cena: 600 000 Kč
21. 2. 2006 – Václavice 12 – vyvolávací cena: 300 000 Kč
14. 3. 2006 – Sokolská 356 – vyvolávací cena: 500 000 Kč
14. 3. 2006 – Žitavská 99 – vyvolávací cena: 600 000 Kč

Bližší informace: úřední deska MÚ Hrádek nad Nisou, 
www.centralniadresa.cz (sekce veřejné dražby), tel: 777 657 663, 

e-mail: rk.studanka@quick.cz

Poplatky za inzerci v měsíčníku

HRÁDECKO
formát cena
6 x 2,5 cm 100 Kč
6 x 5 cm 300 Kč
A6 (čtvrtstránkový) 500 Kč
A5 (půlstránkový) 1 000 Kč
formát A4 (celostránkový) 2 000 Kč
reklamní reportáž cena dohodou
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Přelom roku bývá časem k ohlédnutí za uplynulými dvanácti měsíci, ale
také časem ke stanovení plánů a cílů na další rok. Dovolte mi při tomto
bilancování projít minulým rokem a seznámit vás s činností naší organi-
zace v loňském roce.

Za velmi důležité považujeme, že se podařilo nastartovat vícezdrojové
financování tak, aby příspěvek na provoz nebyl čerpán jen od našeho zři-
zovatele, ale i z dalších veřejných zdrojů. Počátkem roku byla podána 
žádost Úřadu práce v Liberci na získání místa veřejně prospěšných prací,
žádosti bylo vyhověno a od dubna bylo místo obsazeno. Tato spolupráce
s Úřadem práce v Liberci nadále pokračovala další žádostí, a to o úhradu
rekvalifikačního kurzu naší pracovnice. V září pak tento kurz byl absolvo-
ván a řádně zakončen. 

V měsíci dubnu se ve spolupráci s Nadací Euronisa naše pracovnice za-
pojily do sbírky „Pozvedněte slabé“. Získané prostředky prostřednictvím
této sbírky poslouží po přerozdělení Nadací k pořízení rehabilitačních
pomůcek pro potřebné uživatele služeb v domech s pečovatelskou služ-
bou.

V květnu byla podána žádost do grantového fondu Libereckého kraje
o příspěvek na mzdy zaměstnanců, žádost byla přijata a ke konci roku po
vyúčtování nákladů obdržela organizace od krajského úřadu finanční 
dotaci. Zde je nutné se zmínit o tom, že získat příspěvek z grantového
fondu Libereckého kraje není samozřejmostí. Je nutné vypracovat projekt
a organizace musí splňovat určitá kriteria a pracovat s tzv. „národními
standardy kvality sociálních služeb“. Nejenom proto, že máme zájem 
čerpat prostředky z veřejných zdrojů, ale také proto, že máme zájem 
poskytovat služby kvalitní, jsme se v loňském roce zapojily do projektu
Krajského úřadu Libereckého kraje „Integrace skupin obyvatelstva ohro-
žených sociálním vyloučením“ a pracovaly tak na sebehodnocení orga-
nizace. V listopadu pak přímo na našem zařízení proběhlo nezávislé 
hodnocení kvality poskytovaných služeb konzultačním týmem se zástupci
zřizovatele. Závěrečná zpráva byla velmi obsáhlá, ale příznivá – konzul-
tační tým složený z odborníků určených Krajským úřadem Libereckého
kraje doporučil pokračovat v naplňování koncepce nastavené vedením
zařízení a zástupcem zřizovatele. 

A to jsou i naše cíle a přání pro tento rok. Nadále se snažit o získávání
prostředků na provoz organizace z více zdrojů tak, aby celkové náklady
neneslo jen město Hrádek nad Nisou. Poskytovat služby kvalitní, přizpů-
sobovat je potřebám uživatelů, pomáhat překonat jejich nepříznivou 
situaci a obavu ze ztráty soběstačnosti, umožnit jim žít kvalitní život 
a účast na společných setkáváních.

Začínala jsem bilancováním a končím poděkováním, poděkováním
všem dobrým lidem za spolupráci a za sponzorské dary, díky kterým bylo
možné připravit v Klubu důchodců velmi pěkná setkání seniorů a další
akce.

Bez požadavku na honorář nám vždy zahraje k poslechu i tanci pan
Ladislav Douša a paní Olga Motlová. S přáníčky, hezkými písničkami 
a dobrou náladou přijdou popřát děti z MŠ Oldřichovská a z Praktické
školy v Loučné. Tradičně nám na tyto akce přispívá paní Soňa Židů, firma
ELMAR, Obec Chotyně, dále přispěl D PLAST-EFTEC Hrádek nad Nisou,

Pekárna Enita. Některé práce pro nás sponzorsky provedla společnost 
SKS Jablonec nad Nisou – provozovna Hrádek nad Nisou a Služby Delta
Hrádek nad Nisou. Velmi si této podpory vážíme a děkujeme za ni. 

Za kolektiv pracovnic Pečovatelské služby Hrádek nad Nisou 
Dagmar Škublová, ředitelka

Bilancování a podûkování…

Nûkolika slovy
Nemocnice ve Frýdlantě
Starostové Višňové, Frýdlantu a Hrádku nad Nisou zaslali podpořeni 
i ostatními starosty Frýdlantského výběžku a Libereckého kraje výzvu 
poslancům a senátorům za Liberecký kraj, ve které protestují proti 
direktivnímu vytváření sítě nemocnic z ministerstva zdravotnictví. Podle
představ ministerstva by měla být frýdlantská nemocnice vyřazena ze 
zdravotnické sítě přesto, že hospodaří vyrovnaně, má dobrou pověst i eru-
dovaný personál a v loňském roce obhájila certifikace systémů řízení 
jakosti a environmentálního managementu v poskytování zdravotnických
služeb.

Nemocnice ve Frýdlantě vznikla v roce 1902 a zajišťuje péči pro 
40 000 obyvatel.

Výběrová řízení
Na základě příkazu tajemníka městského úřadu v Hrádku nad Nisou jsou
na webových stránkách města (http://radnice.hradek.cz) zveřejňována
všechna zadání výběrových řízení na zakázky města v hodnotě nad 
10 000 Kč. V sekci radnice/výběrová řízení je k dispozici kromě seznamu
vyhlášených veřejných zakázek i přihláška zájemce o účast ve výběrovém
řízení. 

Hraniční přechody
Na Krajském úřadě Libereckého kraje proběhlo jednání ohledně stávají-
cích i nově plánovaných hraničních přechodů. Za Hrádek nad Nisou se
jej zúčastnil starosta města Martin Půta. Jednalo se o přechodu na Troj-
zemí, který by propojil fungující turistické stezky. Město Hrádek nad 
Nisou bude znovu podávat návrh na zřízení na Ministerstvo vnitra ČR. 
K přechodu Oldřichov – Kopaczów se připravuje diplomatická nóta,
kterou budou poté projednávat příslušné polské orgány. Jednalo se 
i o rozšíření provozu na stávajícím přechodu Hrádek nad Nisou – Pora-
jów pro nákladní vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 tuny. Česká strana
k rozšíření nemá připomínky, polské straně bude zaslána nóta. Osoby,
kterým omezení rozsahu dopravy na tomto hraničním přechodu brání
například v podnikání, mohou žádat o výjimku pro konkrétní vozidla. 
V ní musí uvést časové období, důvod přepravy, účel výjimky, SPZ a typ
vozidla a jeho hmotnost. U žádosti musí být doložen souhlas města,
správce komunikace, oblastního ředitelství SCPP Ústí nad Labem a po-
hraniční stráže Polské republiky. Žádost je potřeba poslat na Ministerstvo
vnitra ČR, odbor všeobecné správy. O výjimce rozhoduje ministr vnitra.

Přejmenování ulice
Dosud bezejmenná ulice vedoucí z Horního náměstí ke kostelu sv. Bar-
toloměje byla rozhodnutím zastupitelstva města přejmenována na 
Bartolomějskou.

Na základě vyhodnocení čerpání rozpočtu města za předchozí období 
a z důvodu stabilizace nákladů města na likvidaci odpadů začnou být 
v průběhu února ve sběrných dvorech v areálu SKS na Žitavské ulici 
a v areálu Sběrných surovin v Doníně důsledně vymáhány vyhlášky sta-
novující pravidla pro nakládání s odpady. Fyzické osoby budou moci 
i nadále do sběrných dvorů odevzdávat velkoobjemový odpad zdarma,
pokud platí poplatek za odpady a pokud mají trvalý pobyt na území města.

Podrobné podmínky připravuje Odbor rozvoje města ve spolupráci 
s provozovatelem sběrného dvora Žitavská – Společností SKS Jablonec.
Ukládání odpadu, který do kategorie velkoobjemového odpadu nepatří,
bude zpoplatněno dle  ceníku provozovatele. Do této skupiny bude pat-
řit například stavební odpad.

Odběr odpadu od podnikajících právnických i fyzických osob bude 
v souladu s platnou legislativou rovněž zpoplatněn dle platného ceníku.
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V roce 2005 jednotka Sboru dobrovolných hasičů v Hrádku nad Nisou 
zasahovala celkem u 67 událostí, z toho u 18 požárů, 17 dopravních 
nehod, 22 technických pomocí a 8 ostatních událostí. Dále se zúčastnila
dvou taktických cvičení. Celkem se zásahů zúčastnilo 718 hasičů a doba
strávená u zásahů přesáhla více jak 89 hodin. K zásahům najela technika
jednotky celkem 318 kilometrů. Ve výjezdové jednotce se pravidelně
účastní odborné přípravy jak teoretické, tak praktické na 31 hasičů. Každý
hasič je vybaven ochrannými třívrstvými zásahovými komplety FIREMAN
III a zásahovou obuví ZEMAN odolnou proti vodě, olejům a benzínům.
V průběhu roku 2005 došlo k obměně zásahových přileb z PZ 11 na pro-
fesionální přilby MSA Gallet, která bude ještě v tomto roce pokračovat.
Nejvíce při událostech zasahovala CAS 32 Tatra 815 a VEA 1 M-Pajero.
Nejčastější spolupráce byla s Městskou policií Hrádek nad Nisou a s Poli-
cií ČR.

Jednotka se zúčastnila dvou taktických cvičení, jedno v Liberci při hro-
madné dopravní nehodě autobusu a 15 osobních vozidel s 50 zraněnými.
Druhé cvičení bylo na firmu KSM Castings CZ, s. r. o., v Hrádku nad Ni-
sou, kde byla provedena celková evakuace firmy. Nasazení byli i hasiči ze
Žitavy a Kopaczówa. Jednotka se dále zúčastnila výcviku při záchraně
osoby z vodní hladiny a na Kristýně výcviku řízení motorového člunu.

V letošním roce oslavili hrádečtí hasiči 135. výročí od svého založení.
Oslavy vyvrcholily při Dnu otevřených dveří dne 27. srpna, kdy byla uspo-
řádána velká výstava hasičské techniky se zaměřením na výstavu auto-
mobilových žebříků, kterých se sešlo nakonec sedm, vč. těch, které ještě
byly zapřažené za koňmi. Při slavnostním nástupu bylo „pokřtěno“ 
staronové auto Avia, které prošlo velkou rekonstrukcí v podobě nových
plechů, laku a několika drobnými úpravami na nástavbě. Tato oprava byla
financována z fondu požární ochrany, který spravuje Krajský úřad Libe-
reckého kraje, a měl by alespoň trochu vylepšit vybavení a zázemí hasičů
v rámci Libereckého kraje.

Po odpolední siestě byl zorganizován průvod městem, do kterého byly
přizvány i další spolky města. Nakonec průvod dosáhl i s hasičskou tech-
nikou délky několika stovek metrů. 

Jednotka se zúčastnila i několika soutěží v okolí města. Okrskovou sou-
těž hrádeckého a chrastavského okrsku v požárním sportu jednotka 
vyhrála, na soutěži k výročí založení hasičského sboru v Rynolticích byla
druhá a při Poháru hasičů na Dolním Sedle to bylo opět první místo. Dále
se sbor zúčastnil turnaje v sálové kopané v sokolovně, kde to bylo po-
slední místo. Jednotka byla pozvána i na několik ukázek, v Radvánovicích
u Turnova to byla ukázka zásahu při dopravní nehodě ve spolupráci s Čes-
kým červeným křížem z Liberce, v Křížanech to byla ještě navíc ukázka 
v hašení požáru osobního automobilu.

Jednotka spolupracuje i s několika zahraničními hasičskými sbory. Od
roku 1968 s hasiči z německého Dittelsdorfu, zhruba 10 km za Žitavou.
Jde o spolupráci hlavně na úrovni společenské a mládeže. Od roku 1991
spolupracujeme s hasiči ze Žitavy, se kterými zasahujeme nejenom při
společných cvičeních, ale ani ostré zásahy nejsou výjimkou. Další němec-
kou jednotkou jsou hasiči ze Villingen-Schweninngenu, kde se čtyři 
členové hrádecké jednotky zúčastnili zářijových oslav. Loňského roku,
tedy v roce 2005, uběhlo 10 let od podepsání vzájemné pomoci s dob-
rovolnými hasiči v polském Kopaczówě.

Sbor vychovává také mladé hasiče, kterých je nyní 16 včetně doro-
stenců. Jejich vedoucími jsou manželé Bluskovi. S dětmi se scházejí každý
pátek, při dobrém počasí mimo hasičskou zbrojnicí, jinak na učebně, kde
se zasvěcují do tajů hasičské práce a techniky a připravují se na dětské
hasičské soutěže. V roce 2005 byla připravena o činnosti dětí expozice na
dětské Bambiriádě v Liberci.

Sbor má celkem 98 členů, z toho 60 mužů, 22 žen a již zmíněných 
16 dětí a dorostenců. Starostou organizace je pan Pavel Holeček st., jeho 
náměstkem pan Oldřich Lanc a jednatelem je pan Petr Holeček. Velite-
lem jednotky je pan Jaromír Mottl, jeho zástupci jsou pánové Helmut 
Řeháček a Petr Holeček. Jednotka má celkem ještě čtyři velitele družstev
a devět strojníků. Sbor je součástí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat představitelům města za pod-
poru činnosti a všem, se kterými jsme v roce 2005 spolupracovali, hlavně
panu Pavlu Weissovi, veliteli Městské policie v Hrádku nad Nisou. 

Jaromír Mottl, velitel SDH Hrádek nad Nisou

VáÏení zákazníci,
Oznamujeme Vám, že k 1. 1. 2006 byla naše provozovna pře-

místěna do nového areálu Husova ul. 699 (bývalý areál SHS, a. s.) 

Zde Vám budeme moci nabídnout daleko širší sortiment zboží,
kromě běžných stavebních materiálů připravujeme rozšíření 

prodeje obkladů, dlažeb, kompletního sortimentu pro sádrokarton
a další sortiment zahradní architektury apod. 

Využijte našich kompletních služeb a zejména pravidelných 
akčních slev.

Pro podnikatele dokážeme vytvořit nadstandardní podmínky 
ve smluvním vztahu.

JJssmmee  ZZDDEE  pprroo  VVAAŠŠII  ssppookkoojjeennoosstt..

KKoonnttaakktt:: Hrádek n/N:  Tel. 485 140 514, mobilní tel. 602 433 631,
602 392 145 nebo

LIBERECKÉ  STAVEBNINY, s. r. o., Krokova 502, 460 07 Liberec 7
Tel/fax 485152562-3, E-mail: info@libstav.cz, 

Internet:www.libstav.cz

Hasiãi Hrádek bilancují
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OREL Jednota Hrádek n. N.
a mûsto Hrádek nad Nisou

Vás zvou na 
hokejovou exhibici

extraligového týmu

HC Bílí tygfii
Liberec

neděle 12. 2. 2006 od 16 hodin

hokejová hala areálu Orel Hrádek
U Koupaliště

PPrrooggrraamm::
30 min trénink, 
exhibiční utkání 2 x 20 min  4+1
po zápase autogramiáda hráčů na ledě,

v přestávce aktivita pro diváky
Fan shop , občerstvení, 

moderátor Jiří Beníšek
VVssttuuppnnéé::

dospělí 50 Kč
děti do 15 let 25 Kč

prodej vstupenek na místě 
od 15 hodin (omezená kapacita)

Mrazík 2006
Konečně se trochu oteplilo na – 4 °C k radosti
všech účastníků. Loňské třináctistupňové mrazy
byly ty tam alespoň na dva dny a sněhu nako-
nec také trochu přibylo. Námraza na stromech
a tvrdá krusta sněhové pokrývky na Horním
Sedle slibovala dobrodružství nejen pro pořa-
datele při roznášení kontrol, ale i pro Mrazíky,
kteří pak v noci, choulíce se k teplé termosce 
s čímsi na zahřátí a toulajíce se po lesích Lužic-
kých hor, hledali kontroly.

Letos se nás sešlo 17, zhruba o jednoho Mra-
zíka více než loni. Nalákali jsme i liberecké účast-
níky. Všech věkových kategorií. Přesto se všichni
vešli do malého mikrobusu! Čtyři skupiny byly
rozvezeny a vysazeny do mrazu a mrholení ko-
lem půl deváté večer, aby  pak mohli v klidu podle
mapy pátrat všude kde se dá v okruhu asi 30 km.

Cesty byly projeté traktory, ale jejich stopa
byla umrzlá tak, že padající Mrazík si nadělal
pěkné modřiny. 

Kontroly byly letos umístěny na stromech,
křížcích, hospodách…

První motivací bylo oznámení, že na trati se
nachází jedna hospoda, která, bude-li nalezena,
poslouží jako objekt vhodný pro zahřátí. Jako 
z pohádky O 12 měsíčcích. Hledali, hledali,
někteří ale hospodu pod Kohouťákem nenašli,
domnívajíce se, že jde o zařízenou zděnou
budovu. Nicméně do cíle dorazili všichni v bez-
vadné náladě.

Letošní pravidla byla lehce pozměněná.
Úkolem bylo posbírat co nejvíce bodů na kon-
trolách, jejichž hodnota se lišila podle
místa vysazení. Časový limit byl 12 ho-
din, takže dost času na večerní pro-
cházku.

První dorazili do cíle Mrazíci dva,
p. Baloun a p. Schreier. V zápětí při-
šla skupinka pěti Mrazíků s názvem
družstva „Bylo nás pět" ve složení
Daniel Bartošová, Martina Blažková,
Martin Špilar, Tereza Zikudová a Ivo
Lánský, která si nakonec odnesla ceny
za 1. místo a nejvíce bodů. I ostatní si
pospíšili a do tří hodin ráno byli
všichni zpátky v teple.

V cíli je čekalo vyhodnocení, teplá griotka 
a domácí gulášek. 

Škoda jen, že jste nepřišli také. Přišli jste 
o hodně, protože jak sami víte, oteplení bylo
objednané jen na noc ze 3. na 4. února. 

Takže se na vás budeme těšit za rok, opět 
o pololetních prázdninách, ale tentokrát vám to
trochu zavaříme! Nejen v pravidlech, ale 
i v místě konání. Více si momentálně necháme
pro sebe. S pozdravem Mrazík a Mrazík
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Změna v organizační struktuře charit na Liberecku
Považuji za důležité informovat čtenáře HRÁDECKA o podstatné změně
ve fungování Oblastní charity Chrastava a jejích aktivit. Dnem 31. 12. 2005
totiž tato organizace s vlastní právní subjektivitou zanikla. Důvodem pro
to bylo sloučení aktivit OCH Chrastava s naší partnerskou organizací, 
Oblastní charitou Liberec. Hlavním projektem OCH Liberec je Domov pro
matky s dětmi. Aktivity bývalé OCH Chrastava tedy nezanikají, nýbrž 
přecházejí v plném rozsahu pod organizaci novou, totiž OCH Liberec. 

Tímto krokem došlo k první fázi slučování samostatných subjektů ve
struktuře sdružení Česká katolická charita na Liberecku. Druhou fází bude
přechod třetí, dosud samostatné aktivity charity v Liberci a okolí. Jde 
o Charitní ošetřovatelskou službu. S jejím přidružením počítáme v polo-
vině nebo na konci roku 2006. Oblastní charita Liberec tak bude provo-
zovat tři hlavní projekty – Domov sv. Vavřince – domov pokojného stáří,
Domov sv. Anny – domov pro matky s dětmi – a Charitní ošetřovatelskou
službu – zdravotní ošetřovatelská péče v domácnostech žadatelů na
předpis lékaře. 
Tříkrálová sbírka na charitu 2006
Ve dnech 2. až 15. ledna opět probíhala v našich městech tříkrálová sbírka
2006. Navázala tak na dnes již letitou tradici tříkrálového koledování sdru-
žení Česká katolická charita.

Rád bych se opět vrátil ke kořenům tohoto zvyku i skutečnosti, která se
před více jak dvěma tisíci lety stala. Začít musíme u očekávání narození
Ježíše Krista. Tuto dobu očekávání si připomínáme adventním časem před
Vánoci. Snad každý člověk se v této době na něco výjimečného připra-
vuje. Vymýšlíme dárky pro naše nejbližší, řádně se zásobujeme potravi-
nami i všelijakými dalšími poživatinami, vytváříme arzenál rachejtlí 
a petard. V domácnostech se daleko více než kdy jindy v roce uklízí 
a smejčí, pečeme cukroví, zdobíme svá obydlí již nejen uvnitř, ale i vně,
sháníme stromeček a plánujeme, kterak ten letošní Štědrý den prožijeme,
koho pozveme a koho navštívíme, s kým budeme trávit chvíle odpočinku
a pohody. Daleko více myslíme na sociálně potřebné, sledujeme adventní
koncerty nebo se nějakých přímo účastníme, navštěvujeme hroby svých
blízkých… Je toho tolik, co v této době prožíváme a děláme jaksi navíc.

Opravdu je proč se zásobit, uklidit, napéct, je proč pořídit tu rachej-
tli… 24. prosince totiž slavíme narozeniny, narození malého Ježíška. V Ježí-
šově době bylo toto pro nás neobvyklé jméno zcela běžné a časté, nic 
výjimečného. A proč zrovna jeho narozeniny slaví tolik lidí na světě? Proč
ne třeba jiné osoby v té době žijící a třeba i daleko urozenější? Protože 
Ježíš je člověk, kterého očekával židovský národ po mnoho staletí. On 
měl totiž přinést lidem spásu, tj. nový život, život ve svobodě. Množství
židovských zákazů a příkazů měl doplnit o pokoru, lásku a odpuštění, tedy
o milosrdenství. Založil společenství lidí s duchovním programem života,
do kterého mohl vstoupit každý. Tedy i nuzní lidé, celníci, známe případ
o Ježíšově přijetí a odpuštění hříchů Magdaléně, která si přivydělávala
prostitucí atd. Svou smrtí potvrdil vše, co hlásal, a po třech dnech opět
ožil, aby nám ukázal, že smrtí život nekončí. Že naše duše po fyzickém
odumření každého lidského těla může dál přebývat v blízkosti dokonalé
lásky, pokoje, míru. Tyto fakty nazýváme vírou, protože je nemůžeme 
rozumově vysvětlit, pouze věříme. A pokud bychom těmto faktům
opravdu věřili, jistě bychom též všichni jednotně uznali, že narozeniny
této výjimečné osoby stojí za to pompézně oslavit. 

I v těch dnech kdesi na východě žili mudrci. Nevíme, zda to byli krá-
lové a kolik jich vlastně bylo. Víme jen, že byli vzdělaní, nejspíš i bohatí 
a že se zajímali o astrologii. Zrovna tak jako dnešní astrologové sledovali
hvězdné soustavy a jejich pohyb. Tyto poznatky převáděli do života lidí
a vytvářeli předpovědi jako dnešní horoskopy. Pevně věřili, že každý člo-
věk má svou hvězdu. A tak v době Mariina těhotenství zpozorovali tito
mudrci naprosto odlišnou hvězdu, kterou nikdy před tím neviděli.
Správně usoudili, že bude zvláštní, ojedinělé a velké osobnosti, již musí
vidět na vlastní oči. Tedy skrze svou víru a vědu jim bylo dáno poznat 
člověka, který svým faktickým narozením a dále pak životem, smrtí a zmrt-
výchvstáním ovlivnil většinu lidské populace naší Země.

O velikosti těchto událostí svědčí jejich oslavy i po dvou tisících letech.
Přirozeností člověka je znázornit si tyto události a snažit se je znova pro-
žívat. Stavíme proto betlémy nebo betlémskou událost živě znázorňu-
jeme. Nádherný zvyk klanění tří králů nebo mudrců, který opět ožívá 
formou návštěv tříkrálových skupinek v našich domácnostech, je takovým
pokračováním betlémské události. Pokoj, radost a lásku v Betlémě zro-

zené chceme předat též těm, které navštívíme. Rozhodně si myslím, že
se to daří. Naprostá většina lidí naši troufalost vyrušit je z jejich činnosti,
zazpívat jim koledu, přání mnoha radosti a pokoje spolu s našimi úsměvy
též opětuje radostným pohledem a někteří též dojetím. O radosti v dět-
ských očích ani nemluvím. A tak mnoho z navštívených rádo daruje 
nějaký peníz do kasičky nebo pamlsek koledníkům. Na veřeje domů 
a bytů ještě koledníci napíšou ta známá písmena K+M+B s příslušným 
rokem. Nápis vychází z latinského CRISTUS MANSIONEM BENEDICAT,
což volně přeloženo znamená: Kristus ať požehná tento příbytek.

Děkuji tedy hrádeckým skautům a dobrovolníkům z Chrastavy, kteří se
koledování s radostí ujali. Děkuji za spolupráci městských úřadů při 
zapečeťování i sčítání výnosu kasiček. Kuriózní situací při sčítání výtěžku
v Hrádku n. N. byl obsah jedné z kasiček. Po ručním sečtení 632 ks 
padesátníků jsme si uvědomili, proč musí stát razit mince nové. Možná
by charita mohla od státu získat nějaký bonus za sběr mincí z prasátek
lidí, misek z obchodů apod. 

V Hrádku činila sbírka 13 915 Kč. Z této částky připadá 65 % Domovu
sv. Vavřince v Chrastavě, 15 % diecézní charitě na humanitární programy
v ČR i v zahraničí, 10 % na humanitární pomoci do zahraničí. Zbylých 
10 % je určeno na režii sbírky a na sekretariát Sdružení ČKCH.

Největší dík patří samozřejmě vám, kteří jste do sbírky přispěli. Ať v nás
i v našich příbytcích celý rok 2006 zůstává onen pokoj a láska nedávno
narozeného betlémského dítěte! Matouš Kirschner

Zprávy z charity

Mûstská knihovna
v roce 2005

V rámci naší účasti na projektu Internetizace knihoven v Libereckém kraji
byla knihovna vybavena dalším, již třetím internetovým pracovištěm 
pro veřejnost. V loňském roce této služby poskytované zdarma využilo 
2 155 uživatelů.

Knihovnu navštívilo 8 557 čtenářů a zaregistrováno bylo 394 dospě-
lých a 231 dětí. Celkem si vypůjčily 31 750 knih a časopisů.

Uspořádaly jsme besedy, výstavy, ankety, výtvarné a literární soutěže.
S velkým ohlasem a účastí se u dětí setkala Velká večerníčková soutěž,
uspořádaná ke 40. výročí vysílání televizních večerníčků. Toto téma bylo
blízké všem dětem. Více práce a vyhledávání jim dala literární soutěž
uspořádaná ke 150. výročí prvního vydání knihy Babička od Boženy Něm-
cové. Dospělým se líbila výstavka této knihy od různých nakladatelů. Již
třetím rokem v knihovně proběhla akce Noc s Andersenem (pohádková
noc pro děti) a tradiční soutěžní výstava Velikonoční stůl.

Co říci závěrem: v knihovně dnešní doby se střetávají dva světy, 
klasický – půjčování knih – a moderní – informační centrum. Knihovna je
místem vědění. Místo, kam přicházím, když něco nevím. Knihovna je 
i místem setkání – setkávání čtenářů s knihovníky, s ostatními čtenáři 
a s kulturním dědictvím minulosti i současnosti. Knihovny se budou 
nadále proměňovat, budou spoluvytvářet moderní informační věk.

pracovnice knihovny
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Vánoãní stromeãek
trochu jinak

Tenhle „jinačí“ vánoční stromeček totiž nemá ozdoby a svíčky, ale přesto
nám pohled na něj připravuje nejedno potěšení. Před Vánocemi jsme 
v naší MŠ vyhlásili soutěž o nejhezčí ozdobu – ozdobu na stromeček pro
zvířátka.

Děti nosily vydlabané kokosy, lojové koule, zvonky z kelímků pro ptáčky,
ale i zdobené mrkvičky, kaštany pro zvířátka a různé nápadité ozdoby,
které děti vyrobily doma s rodiči.

Nakonec byly všechny ozdoby ty nejhezčí.
Společně jsme nazdobili několik stromků na naší zahrádce a teď už 

jenom sledujeme, kolik druhů ptáčků se u stromečků vystřídá.
Nejvíc se nám líbí chocholaté sojky a pestrobarevní strakapoudi. 

Kosáčkům a sýkorkám tolik chutná, že nestačíme dosypávat semínka.
Jsme rádi, že tenhle stromeček udělal radost nejen nám, ale i všem 

zvířátkům, kterým se u nás na zahrádce zalíbilo. 
MŠ „V Zahrádce“ – Oldřichovská ul.

Václavická
‰kolka oÏila
V pondělí 6. února byl obnoven provoz václavické školky. Školka, u které
se na podzim rozhodovalo o její další existenci, se přestěhovala ze staré
vily do novější přístavby. Zde byla upravena sociální zařízení a výdejna
tak, aby obojí odpovídalo současným hygienickým požadavkům. Dalším
problémem mateřské školy ve Václavicích byl donedávna malý počet dětí,
který ji navštěvoval a který přímo ohrožoval její další existenci. V současné
době ji navštěvuje 8 dětí, 16 dalších se přihlásilo, což by pro zachování
školky stačilo. 

„Rekonstrukci školky ve Václavicích vidím jako důležitou věc. Kromě
toho, že budou děti z Václavic navštěvovat školku přímo v obci, je to vedle
hasičské zbrojnice jediný objekt patřící městu, který lze využít pro potřeby
města například v době voleb. Město vytvořilo základní podmínky, ale
teď bude hodně záležet na Václavičácích, aby školka byla místem, kde se
bude dětem líbit. Osadní výbor přislíbil svou pomoc a věřím tomu, že 
i rodiče přispějí nápady na zlepšení a pomocí při jejich realizaci,“ říká
místostarostka města ThMgr. Hedvika Zimmermannová.

Mateřská škola ve Václavicích patří pod Základní školu praktickou 
v Loučné, jejíž paní učitelky zde také budou zajišťovat provoz. Podle slov
ředitele školy Mgr. Václava Havla sem od pondělí 6. února navíc budou
dojíždět i děti z MŠ v Loučné, protože se bude opravovat jejich školka.

Vít Štrupl

M· Liberecká pfiipravuje
1144..  22..  22000066 – Srdíčkovo-červený den
1166..  22..  22000066 – divadlo v MŠ „Jak se král draka bál“
2233..  22..––2244..  22..  22000066 – noc v „Drakovi“
77..  33..  22000066 – cirkusové představení v MŠ
3300..  33..  22000066 – vynášíme Moranu – loučení se zimou, vítání jara
2255..  44..  22000066 – kouzelník v MŠ
2288..  44..  22000066 – rej čarodějnic a čarodějů
1111..  55..  22000066 – zahradní slavnost – „Pro maminky k svátku“
2299..  55..––33..  66..  22000066 – ozdravný pobyt v horském hotelu „Hromovka“ ve
Špindlerově Mlýně
1199..  66..––2233..  66.. – indiánský týden v MŠ + strašidelná noc ve stanech na
zahradě MŠ 
ppoosslleeddnníí  ttýýddeenn  vv  ččeerrvvnnuu – loučíme se se školáky

Studenti navrhnou
most na Trojmezí

Studenti tří zemí začnou 9. února vytvářet při workshopu podobu 
mostu pro pěší a cyklisty, který by měl v budoucnu spojit na Trojmezí
břehy hraniční řeky Nisy a hraničního Oldřichovského potoka. Jejich úsilí
bude zakončeno 13. února v 15 hodin, kdy budou jejich práce prezento-
vány a zároveň bude vyhlášen vítězný model. Ukončení workshopu pro-
běhne na vysoké škole v Žitavě v budově II na Sliebenstrasse.

Po slavnostním zahájení workshopu, které proběhne za přítomnosti
starostů svazku měst Malý trojúhelník Bogatynia – Hrádek – Zittau, 
zástupců Libereckého kraje, kraje Löbau – Zittau, Euroregionu Nisa, 
zástupců vysokých škol všech tří zemí, bude možné získat od přítomných
podrobné informace o projektu a jeho realizaci. Vedle informací o plá-
novaném mostním propojení bude možné získat informace o spolupráci
vysokých škol. Bude možné navštívit nejen prostory, ve kterých bude
workshop probíhat, ale i ostatní prostory školy.

Tento workshop je financován ze zrcadlového projektu, jehož nositeli
jsou města Hrádek nad Nisou a Žitava a je podporován z EU – Fondu 
malých projektů – INTERREG III A. Celkové náklady na české straně jsou
107 400 Kč (75 % dotace, 25 % vlastní podíl). Z těchto prostředků je 
hrazeno grafické zpracování a tisk propagačních materiálů a brožura, 
jejich překlady a internetová presentace projektu.

Německá strana financuje geodetické zaměření, lektory, technické 
zabezpečení workshopu včetně lektorů a dva modely vítězného návrhu
mostu.

Celkem se do soutěže přihlásilo 26 studentů: 4 z Polska, 16 z České 
republiky a 6 z Německa. Odbornou záštitu nad projektem přebral 
profesor R. Gocht z HTW Zittau/Goerlitz a během workshopu budou pří-
tomni vždy 2 profesoři z každé země. Manažerem projektu na německé
straně je pan Michael Hiltscher – vedoucí odboru dopravy města Zittau –
a na české straně ThMgr. Hedvika Zimmermannová – místostarosta města
Hrádek n. N.

Workshop je prvním krokem k tomu, aby v prostoru Trojzemí došlo 
k propojení cyklostezek a symbolickému spojení Euroregionu Nisa přímo
v jeho srdci. Předpokládané další kroky k jeho realizaci jsou následující:

– žádost o zřízení hraničního přechodu pro pěší a cyklisty v bodě 
Trojzemí – byla podána k příslušným orgánům státní správy

– I. etapa: návrh mostu studenty (probíhá 2006) 
– II. etapa: projekt mostu odbornou firmou (žádost do EU fondů na

spolufinancování (2006–2007)
– III. etapa: žádost o finance na výstavbu mostu do evropských fondů

(2007)
Skutečné otevření mostu bude závislé nejenom na zajištění financování,

ale také na rychlosti, s jakou se podaří projednat otázku zřízení turistic-
kého hraničního přechodu ve všech příslušných orgánech tří států…

ThMgr. Hedvika Zimmermannová

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.



(v˘bûr ze zprávy o ãinnosti)
Celkem bylo řešeno 663 přestupků (pro srovnání 417 v roce 2004)

– 244 přestupků bylo řešeno domluvou (174) 
– 338 přestupků (175) bylo řešeno v blokovém řízení v celkové výši 

104 000 Kč (66 100 Kč v roce 2004) 
– 80 (68) přestupků písemně zpracováno a postoupeno k dalšímu

projednání příslušným správním orgánům, z toho bylo 41 přestupků
proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě – vyhlášky
města, 8 přestupků proti veřejnému pořádku, 8 přestupků proti ob-
čanskému soužití, 15 přestupků proti majetku, 1 přestupek na úseku
ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, 3 přestupky
proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 1 přestupek na
úseku vodního hospodářství, 1 přestupek za porušení zákona 
O ochraně přírody a krajiny, 1 přestupek za porušení zákona Na
ochranu zvířat proti týrání a 1 přestupek za porušení Stavebního zá-
kona.

– V 7 (2) případech bylo na OO PČR Hrádek nad Nisou písemně po-
stoupeno podezření na spáchání trestného činu.

– V 77 případech byl proveden výjezd na kontrolu objektů, u kterých
bylo spuštěno signalizační zařízení (alarmy). Jednalo se o objekty MěÚ,
DDM Drak, ZŠ, MŠ, školní družiny, Úřadu práce, Jednoty Orel, OÚ Cho-
tyně.

– Městská policie vyjela k 132 (95) případům, kdy se jednalo o odchyt
volně pobíhajících psů, koček, ježka nebo hlášení uhynulých srn, psů,
koček, kuny, lišky apod. Do útulku v Ostašově bylo odvezeno 10 psů.
Majitelům bylo vráceno 19 psů. 1 liška a kuna byla převezena na
Veterinární správu do Liberce k vyšetření s podezřením na vzteklinu 
a prašivinu – u vztekliny se podezření nepotvrdilo, u prašiviny ano. 

– Během kontrol bylo zjištěno 17 (21) odstavených vraků a vozidel. Na
upozornění MP byly všechny vraky odstraněny.

– Bylo zjištěno založení 23 černých skládek. 
– Byly zadrženy tři osoby v pátrání, které byly předány na OO PČR Hrádek

nad Nisou.
– Bylo nalezeno 10 jízdních kol. 
– Bylo provedeno zmapování reklamních poutačů ve středu města.
– Byly provedeny kontroly označení budov čísly popisnými v lokalitě

Hrádek nad Nisou, Donín a Loučná. 
– Bylo zjištěno 58 závad na veřejném osvětlení, komunikacích, doprav-

ním značení.
– V 118 (74) případech byla provedena fyzická kontrola barů, heren 

a diskoték. Kontroly byly prováděny se zaměřením na podávání alko-
holu nezletilým a hraní na automatech nezletilé mládeže. V rámci pro-
gramu prevence kriminality městská policie organizovala 32 (9) besed
na ZŠ a MŠ, zaměřených na prevenci kriminality mládeže, dopravu,
drogy, jak se chovat k zvířatům apod.

– Na služebních kolech bylo najeto celkem 1074 (1036,5) km.
– Během kontrol schránek důvěry městské policie a MěÚ byly v těchto

schránkách v 13 případech nalezeny osobní doklady, klíče, písemnosti
atd.

Během služeb se městská policie zaměřovala na kontroly vytipovaných
lokalit, ve kterých by mohlo docházet k požití alkoholických nápojů nebo
jiných návykových látek

– kontrolovala dodržování veřejného pořádku ve městě a přilehlých
obcích

– prováděla dohledy u Základních škol a školních družin
– kontrolovala po zahájení vyučování pohyb dětí v katastru města,

zda nedochází k záškoláctví
– prováděla kontroly v lokalitách, kde se zdržuje mládež (parky,

sídliště, skatepark apod.)
– v rámci využití volného času mládeže byly ve spolupráci s DDM Drak

pořádány turnaje a společné akce pro žáky ZŠ 
– během letní sezóny zajišťovala veřejný pořádek v rekreačním areálu

Kristýna. Díky novému dopravnímu značení se podařilo minimali-
zovat špatné parkování kolem rekreačnímu areálu Kristýna.

– zajišťovala průběh a veřejný pořádek na akcích „Rok poté“, Rallye
Lužické hory, Hrádecké rockové léto, Shotgun party, hudební festi-
val na hradě Grabštejn, Hrádecké slavnosti apod.

– v rámci Veřejnoprávní smlouvy s obcí Chotyně plnila úkoly stráž-
níků městské policie v této obci

– průběžně dochází ke zvýšení profesionalizace strážníků městské 
policie – tělesná a taktická příprava, školení zdravovědy, školící kurzy
apod.

Městská policie pořádala již VII. ročník mezinárodního turnaje v halové
kopané O putovní pohár starosty města Hrádek nad Nisou.

V měsíci červnu byl úspěšně ukončen projekt na podporu zvýšení bez-
pečnosti provozu na pozemních komunikacích s názvem „Děti – účast-
níci dopravního provozu 2004“, který byl realizován ve školním roce 
2004–2005. 

Během roku městská policie spolupracovala s Obvodním oddělením
Policie České republiky Hrádek n. N, Sbory dobrovolných hasičů na
katastru města, RZS Hrádek n. N., SKS Hrádek n. N., fiirmou ELMAR, VÚ
Grabštejn a se všemi odbory MěÚ Hrádek n. N.

Během této spolupráce poskytla celkem 241 asistencí. Jednalo se 
o převozy raněných nebo agresivních pacientů, nakládání bezmocných
občanů, zajištění místa trestného činu, asistence u dopravních nehod,
úmrtí, požárech apod.

Čísla v závorkách jsou údaje za rok 2004 udávaná pro srovnání.
Pavel WEISS – Velitel MP 

10 únor 2006

Necítíte se bezpeãnû na ulici?
Chcete zvýšit svou fyzickou a psychickou zdatnost?

Zveme Vás do tělocvičny ZŠ T. G. Masaryka na tréninky
sebeobrany, které se konají každé úterý a čtvrtek 
od 18 do 20 hodin pod vedením trenéra I. třídy 
p. Alexandra Vrágy, nositele II. danu combat. 

Tréninky jsou určeny pro muže i ženy od 15 let.

Jaký je váš názor na pojmenování 
dosud bezejmenných ulic 

v Hrádku, Doníně a Loučné?

Mûstská police v roce 2005
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V donínské ‰kole bylo otevfieno
poãítaãové centrum

Při dni otevřených dveří v donínské škole 25. ledna byly veřejnosti před-
staveny rekonstruované prostory školy a oficiálně bylo otevřeno tzv. 
počítačové a výukové centrum. Rekonstrukce školy probíhala od poloviny
loňského roku a ze tří čtvrtin byla financována z fondu Phare CBC. Škola
dostala novou fasádu, opravila se okna, WC a rozvody vody. Ve škole byla
zřízena druhá počítačová učebna se sedmi počítači, tiskárnou, kopírkou
a scannerem a novým nábytkem. Učebna rozšíří možnosti školy při spo-
lupráci s polskými a německými dětmi. 

Počítačová učebna je také otevřena veřejnosti. Zdarma ji mohou 
využívat nezaměstnaní, kteří mohou prostřednictvím internetu hledat
práci. Ostatní zájemci mohou do učebny také za poplatek 30 Kč na 
hodinu. Učebna je pro veřejnost otevřena v pondělí od 10 do 12 hodin 
a ve středu od 13.15 do 15 hodin. V případě většího zájmu je možno s ve-
dením školy dohodnout další termín.

Vít Štrupl

I v zimû je moÏné
hrát golf

Ač se to může zdát podivné, možné to je. Žáci tříd s rozšířenou výukou
tělesné výchovy na ZŠ T. G. Masaryka využili nabídky Golfcentra v Liberci
a strávili v kryté hale dopoledne věnované nejen teoretickému seznámení
s golfem. Pod vedením trenérů, kteří se jim po celou dobu věnovali, se
seznámili se základy golfu, vyzkoušeli si odpaly a přihrávky. Golfcentrum
Liberec, které vzniklo v bývalé výstavní hale na Masarykově ulici, nabízí
výuku základů golfu na 160 m2 greenu, trénink na 14 odpalištích nebo
hru na jednom ze 40 světových hřišť. Žáci školy mohli tuto nabídku vyu-
žít zcela zdarma. Trenéři přitom žáky sledují a vyhledávají nové talenty.
Ti tak mohou získat jednoroční golfovou přípravku zdarma.

Vít Štrupl

polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí

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

srdečně blahopřejeme.

80 let Věra Malinská, Anna Bačáková, 
Irenka Špalková,
Gertruda Suchánková, 
Marie Portová

81 let Ilsa Maierová
82 let Božena Hlaváčová
83 let Marie Nedvědová, Vlasta Strnadová
84 let Jaroslav Fiala, Elfrída Weissová,

Josef Horák, Vlasta Kaprasová,
Marie Votýpková, Vlasta Vesninová

85 let Josef Hlaváč
97 let Richard Mayer

Občanům, kteří v měsíci lednu 2006 
oslavili významné životní jubileum,

srdečně blahopřejeme.

70 let Marie Hochmanová, Václav Mulač
80 let Josef Maděra
81 let Božena Špuláková, 

Marie Chládková, Zdeňka Koldovská,
Draga Svobodová

82 let Emilie Kopejsková
83 let Josef Štekr, Jaroslav Valeš, 

Zdeňka Šmídová
84 let Miroslav Prošek, 

Wartanouche Wenigerová
85 let Jaroslav Krejčí
86 let Hedvika Suchardová
92 let Jiří Frič

Marie Zimová
SPOZ
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Jak to všechno začalo! V říjnu 2003 se v DDM Drak dala dohromady 
skupina 14 dívek, daly si jméno Bambulačky, vyrobily si bambule z ige-
litových tašek, vymyslely sestavu a už to rozjely na různých akcích ve městě
i mimo ně jako roztleskávačky.

V září 2004 se přihlásilo dalších 17 dívek, a to do skupiny mažoretek
Babetek. Bylo nutné sehnat více peněz, nechat ušít kostýmy a kromě 
vystupování na různých akcích ve městě, a to 21 x, ale i v zahraničí, jako
třeba 2 x v Žitavě, v Kopaczowě, jsme se přihlásily do Národní soutěže 

mažoretek ČR. Sice jsme se neumístily zrovna nejlépe, ale byla to velká
zkušenost. Dívky poznaly, že je nutné tvrdě trénovat, aby se dostavil 
úspěch, ale byly jsme u toho a zažily krásnou atmosféru šampionátu. Také
jsme zjistily, že musíme doplnit kostým, a to o kozačky a kvalitnější hůlky.
Ty nynější máme samovýrobu – hůlky jsou odřezky lyžařských hůlek od
PROPOS Prouza, konce nábytkářské gumové koncovky. 

O prázdninách bylo týdenní soustředění mažoretek v Ronově n. D.,
kterého se zúčastnilo 17 dívek. Byl to sice nejstudenější letní týden, ale
měl ohromnou úroveň. Děvčata se zdokonalila jak pohybově, tak v práci
s hůlkou, také vystoupila na Jiráskově Hronově, který v té době probíhal. 

V říjnu 2005 se skupina rozšířila na počet 44 mažoretek, vytvořily se
dvě skupiny, a to podle věku – skupiny juniorky mladší a juniorky starší.
Také jsme navázaly spolupráci s kapelou z polské Bogatyni. Dívky mají
chuť a trénují tak, aby se mohly opět zúčastnit v blízku Lomnického jara
a dále národního šampionátu mažoretek ČR v Kladně.

Sestavu máme, oblečení také díky firmě Mirka sport Hrádek n. N. , která
vždy a hlavně rychle vše ušije a všemožně nám vyjde vstříc. Děkujeme
sponzorům, kteří přispěli i v letošním roce:

MIJO – Otrádovcovi Donín, Autotrend Hrádek, Elas, s. r. o., Fi Elmar,
GABI RÁJ pí Motlová, IVP METAL, zubní ordinace MUDr. SEKVARD, 
PÍSKOVNY Hrádek, a. s., D PLAST – EFTEC, a. s., autodoprava BISTIAK,
S.A.D.A.K., s. r. o., KSM CASTINGS CZ, s. r. o., DELTA, s. r. o.

Ještě zbývá tvrdě pilovat, pilovat, pilovat a hlavně se dobře umístit. Ale
i když to nevyjde dle našich představ, tak vám, Hrádečákům, slibujeme,
že vám budeme nadále a s chutí rozdávat radost.

Poděkování také platí našemu MÚ Hrádek n. N., který nám přispěl 
v loňském roce na doplnění oblečení. Jen pro zajímavost, mažoretkové
oblečení vč. kozaček, na které nám ještě chybí finance, stojí 3 700 Kč na
jednu mažoretku. Jsme optimistky a věříme, že letos o pouti nás uvidíte
v kompletním kostýmu.

A nyní mi dovolte, abych touto cestou poděkovala mým spolu-
pracovnicím, bez kterých by tyto akce nemohly vzniknout. Je to paní
Radka Havrišová, která pracuje s dívkami už od r. 2003, a to se skupinou
starších dívek, dále pak paní Lenka Palasová, která se i ve své dovolené
zúčastnila týdenního soustředění mažoretek a pracuje se skupinou mlad-
ších mažoretek. A naposled jsem si nechala rodinu Chaloupkovu, která je
do mažoretek zainteresovaná celá. Pavla Chaloupková pracuje se 
skupinou mladších mažoretek, ušila všem dívkám čepice, její 3 dcery jsou
samozřejmě mažoretky, pan Chaloupka s námi jezdí jako hlavní kamera-
man a sponzor přes sladkosti pro všechny, a to nejen dívky. Všem dívkám
koupil jednotné podkolenky, sponzoroval nám dospělákům i dvoudenní
školení v Lomnici n. P., sjednává nám i vystoupení v jiných městech. 

„Holky“, díky vám i vašim rodinám, bez jejichž podpory by to nešlo,
vydržte! Marie Řezníčková

âáry máry maÏoretky
Babetky a Bambulaãky
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Na kluzi‰ti soutûÏili
dûti i dospûlí

Dne 21. ledna 2006 bylo v rámci programu využití volného času mládeže
pořádáno DDM Drak, městskou policií a ORLEM Hrádek sportovní dopo-
ledne na bruslích.

Akce se konala na veřejném kluzišti jednoty OREL a zúčastnilo se jí 
19 dětí, k nimž se přidalo 10 dospěláků.

Soutěžilo se v těchto disciplínách – slalom na bruslích, jízda zručnosti,
jízda pružnosti a ohebnosti, jízda na čas a střelba pukem na branku.
Všichni přítomní byli rozděleni do věkových kategorií – mateřské školky,
1.–3. třída, 4.–6. třída, 7.–9. třída a dospěláci.

Vítězové jednotlivých disciplín:
SSllaalloomm  nnaa  bbrruussllíícchh,,  jjíízzddaa  zzrruuččnnoossttii,,  jjíízzddaa  nnaa  ččaass

Černohorská Katka kategorie MŠ
Weiss Jakub kategorie 1.–3. třída chlapci
Střížková Sabina kategorie 1.–3. třída děvčata
Martinec Tomáš kategorie 4.–6. třída chlapci
Jarošová Nikola kategorie 4.–6. třída děvčata
Skrbek Marek kategorie 7.–9. třída chlapci
Poláček Jaroslav kategorie dospěláků 

JJíízzddaa  pprruužžnnoossttii  aa  oohheebbnnoossttii
Černohorská Katka kategorie MŠ
Vinš Aleš kategorie 1.–3. třída chlapci
Střížková Sabina kategorie 1.–3. třída děvčata
Martinec Tomáš kategorie 4.–6. třída chlapci
Palasová Lucie kategorie 4.–6. třída děvčata
Palas Tomáš kategorie 7.–9. třída chlapci 

SSttřřeellbbaa  ppuukkeemm  nnaa  bbrraannkkuu
Černohorská Katka kategorie MŠ
Weiss Jakub kategorie 1.–3. třída chlapci
Střížková Sabina kategorie 1.–3. třída děvčata
Vinš Lukáš kategorie 4.–6. třída chlapci
Jarošová Nikola kategorie 4.–6. třída děvčata
Skrbek Marek kategorie 7.–9. třída chlapci
Drozen Jiří kategorie dospěláků
Palasová Lenka kategorie dospěláků 

Pořadatelé děkují všem přítomným soutěžícím, fanouškům, p. Gubovi za
ozvučení celého sportovního dopoledne a těší se na další spolupráci.

Pavel Weiss

BûÏecké tratû 
v LuÏick˘ch horách

niãí bezohlední turisté
Lužické hory – město Hrádek nad Nisou se letošní zimu opět zapojilo do
úpravy lyžařských běžeckých tratí příspěvkem na pohonné hmoty němec-
kému spolku pro údržbu stop z Oybina, když uplynulý týden podepsalo
příslušnou dohodu.

Za symbolických 6 tisíc korun se dobrovolníci z Žitavských hor vydá-
vají na dvou skútrech po lesních cestách podél hranice od Dolního Sedla
u Hrádku nad Nisou téměř až po Varnsdorf, aby běžkařům zpříjemnili
sportování. „Větší část upravených tras však vede po hřebeni Lužických
hor a v okolí německých lázeňských míst. Na ty lze snadno přejet z čes-
kého území na mnoha místech,“ upřesňuje Tomáš Schreier, z Hrádku,
který připravil s německou stranou síť tratí a rovněž je na skútru upravuje.

„Vloni i letos jsou vynikající podmínky na běžecké lyžování a využívá
jich dost lidí z Liberecka a Českolipska. Škoda jen, že na rozdíl od Jizer-
ských hor nebo tras v Sasku naši pěší turisté snad i s radostí šlapou v lyžař-
ských stopách. Nechápu, jak někdo může být tak bezohledný. Často se
šlápotami vytváří ve sjezdech i nebezpečná místa. Upozorněte prosím
všechny ty neukázněné, že stopy jsou v lese upravovány pro lyžaře,“ vzka-
zuje Tomáš Schreier turistům a sportovcům. 

Tuto sobotu je možné na západním okraji Lückendorfu shlédnout ski-
jeringové dovádění. Budou tam jízdy lyžařů za skútry a koňmi, svoje
umění si budou moci vyzkoušet i příchozí. Od pátku do neděle je možné
zhlédnout mistrovství Saska ve volném a klasickém lyžování na tratích 
u Jonsdorfu.

Josef Růžička

Olympijsk˘ mûsíc ve
‰kole u po‰ty

Inspirováni blížícími se zimními olympijskými hrami v Turíně jsme 
připravili ve škole olympijský měsíc únor. Začali jsme zimním sportovním
dopolednem. V den rozdávání pololetního vysvědčení sportovali žáci 
2. stupně, o dva dny později žáci 1. stupně. Využili jsme přitom kluziště
v areálu Jednoty Orel. Bruslaři absolvovali tři disciplíny: závod s časem,
slalom a zjednodušenou obdobu curlingu. Ti, kteří nebruslí, se utkali 
v soutěžích mimo ledovou plochu. Všichni žáci ve stejný den absolvovali
ještě olympijský vědomostní test. Z plnění všech disciplín přitom přiná-
šeli body nejen sobě, ale také své třídě. 

Na sportovní dopoledne navazují ještě další „olympijské“ aktivity.
Těsně před zahájením olympiády proběhne tipovací soutěž výsledků 
našich i zahraničních sportovců s vyhlášením výsledků bezprostředně po
ukončení her v Turíně. Do konce února stihneme v rámci školního klubu
ještě vědomostní soutěž tříčlenných kolektivů na téma zimní sporty 
a výtvarnou soutěž libovolnou technikou na téma zimní olympijské hry.
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Hrádecká malá kopaná se nachází právě uprostřed své jubilejní 25. sezóny.
I to je důvod, proč jí věnujeme v tomto čísle prostor věnovaný hrádec-
kým spolkům. Za dobu, kdy se hrádecká malá kopaná hraje, prošly jejími
týmy stovky hráčů. Jen historická tabulka střelců čítá k dnešnímu dni 
363 jmen. Přicházejí další a další hráči a hrádecká „liga“ má svá neměnná
pravidla, pevné termíny, klapající organizační zajištění. 

O historii i současnosti hrádecké malé kopané (HMK) jsem si povídal
s panem Miroslavem Mičicou, který soutěž hraje od prvního ročníku a stále
za stejný tým OZ.
Víte vůbec, z čeho HMK vznikla?
Původně ti chlapi, co hráli za áčko a skončili s velkou kopanou a chodili
do Nároďáku nebo Liďáku, se mezi sebou občas dohodli a prostě hrávali
mezi sebou. Někteří jsou už nebožtíci. Pak se toho chytil p. Pražák a že by
mohli tady udělat takovou malou kopanou. Přihlásili se první manšafty 
a tím to začalo. Nejdříve to byly „srandamače“ mezi týmy ze jmenova-
ných hospod, až z toho vznikla soutěž.
Kde jste začínali?
Začínalo se na škváře, tam se hrálo už od prvního ročníku a tam se hrály
i ty „srandamače“. 
Vzpomenete si, kdo stál u těch úplných začátků?
Jeden z prvních byl Pražák. Další byli Balvín, Mira Jurek, Pavel Taibr. 
Z těch prvních tu zůstal ještě Milan Fujáček a Jirka Fialka, ti to hrají od
úplných začátků. Nás tam vzali, protože nás to zajímalo. I když se jim
zpočátku moc nechtělo, protože jsme nesplňovali věkovou hranici. 
Jak vznikají týmy hrající HMK?
Dříve to byli většinou lidé z jedné fabriky. Pak třeba vojáci, z jachťáku,
SSM, my a hasiči, pak to jsou kamarádi. Většinou hrají sezónu nebo dvě.
Ale ti starší vydrží většinou déle. Třeba 25 let. Zvláště někteří mladí kluci
když přijdou, tak si myslí, že těm starým ukážou. Ale vydrží třeba jen dvě
sezóny.
Čím se liší pravidla pro malou kopanou od „velké“?
Malá kopaná má svoje pravidla. Jenže tady to hřiště není svými rozměry
regulérní, takže my je máme upravená a podle nich celou dobu hrajeme.
Hrajeme v počtu 5+1. Jinak správně se má hrát 4+1. Hraje se 2 x 30 minut.
Tenkrát se tak začalo a protože to je zažité, tak to zůstává dodnes.

Každý rok hrálo minimálně 8 týmů, spíše ale přes deset. Výjimkou byl 
minulý ročník, kterého se zúčastnilo jen 7 týmů. Tenkrát jsme hráli troj-
kolově – každý s každým hrál tříkrát. Teď už máme zase těch 9, zájem pro
další rok má Chrastava. Tenkrát, když jsme začínali, tak manšafty, které
se chtěly přihlásit, hrály kvalifikaci o to, kdo bude moci hrát soutěž. Svého
času chtěli založit i druhou ligu. To se ale nepovedlo už kvůli organizaci
a nedostatku rozhodčích. Kdo byl poslední tak sestoupil do té kvalifikace
a ti, co se přihlásili noví, tenkrát to byli třeba rybáři tak s nimi jsme hráli
kvalifikaci a čtyři z přihlášených manšaftů postoupily. Ostatní týmy skon-
čily, protože nechtěly zase rok čekat. 
Jaká má specifika malá kopaná oproti té velké?
Tady není tak velké hřiště, takže nemusíte tolik běhat. Tady to je více 
o přemýšlení. Velká kopaná je více o běhání.

Jak soutěž organizujete při tom množství zápasů mezi deseti
týmy?
Každou sobotu se hraje 5 zápasů. Udělá se rozlosování pro celou sezónu
a je to dané. Vždycky se určí rozhodčí. Teď máme pana Maňhala a pana
Hynka.
Všechny zápasy pískají dva rozhodčí a máme ještě dva v záloze, kdyby
ostatní nemohli. Jeden čas to bylo tak, že tým, co hrál první a po nás, tak
měl určeného rozhodčího. To ale moc nefungovalo. Pak jsme začali s tím,
že rozhodčí dostal 50 korun na zápas a že každý manšaft dá na začátku
sezóny 1 500 Kč startovné. A z toho se platí vše. Hrajeme sami na sebe.
Pak máme slavnostní ukončení sezóny, v současnosti se koná na Kristýně
na jihu. Vítěz dostává kromě velkého skleněného putovního poháru také
svůj pohár, vyhodnocují se i nejlepší střelci.
Teď už jsme dokonce občanské sdružení, takže to máme víceméně
oficiálně.
Co kdyby se chtěl někdo přidat?
Zaplatí startovné. Každé úterý máme dole v sokolovně schůze. Vyhodnotí
se zápisy, projednají se třeba protesty proti rozhodčímu. Domlouvají se
přesuny zápasů, když je to potřeba. Z každého manšaftu tam bývá jeden
člověk.
Vy jste hrál vždycky za OZ? Co ta zkratka znamená?
To bylo tenkrát, když pan Šimáček měl prodejnu zeleniny, tak jsme hráli
za Ovoce – zeleninu. Vždycky když jsme vyhráli zápas, tak jsme dostali
ovoce. Říkají nám zelináři. Už je to dané 25 let. 
Jste jediné mužstvo, které hraje od začátku?
Uplně od začátku jsme jediní. S náskokem asi pět let od F.A.C. Velda.
Vedete si nějaké záznamy?
Máme statistiku, kterou nám nyní vede J. Tůma. Existuje poměrně dost
fotografií. Ke každému zápasu se dělá zápis. Ale hodně se toho také 
poztrácelo.
Jak chápou vaše sportování a to, co s tím souvisí, manželky?
Většinou to bylo tak, že když se brali, tak už manželka věděla, do čeho jde.
Když se hrálo na škváře, tak doma se musel každý nejdřív osprchovat 
z toho nejhoršího, protože ten prach byl kolikrát horší než bláto. Tam 
trpěly nejvíc. Ale některé manželky chodí na zápasy i na ukončení sezóny.
Je jasné, že když se po zápasech chodilo na jedno, stalo se, že i nějaké
dohady doma byly.

Trocha čísel
Počet hráčů na soupisce: dnes až 15
Počet aktivních hráčů v tomto ročníku: 135
Počet zúčastněných týmů od začátku soutěže: 38
Nejvíce vstřelených branek: Bohdan Wieczorek (182), Robert Virág

(176), Milan Fujáček (173)
Nejúspěšnější týmy podle umístění: OZ (6x vítěz, 5x druzí, 1x třetí),

Rapid (B.A.B. Chotyně) (6 x vítěz, 4 x druzí, 5 x třetí), F.A.C. Velda 
(3x vítěz, 1x druzí, 2x třetí)

Nejúspěšnější týmy podle průměrného počtu bodů na zápas: FC Herna
Gloria Chrastava (2,229, hrála 2 sezóny), Rapid (B.A.B. Chotyně)
(2,145 bodů na zápas, hraje 18. sezónu), OZ (1,830, hraje 25. se-
zónu). Vít Štrupl

Hrádecká malá kopaná slaví ãtvrtstoletí

Malá kopaná na starém škvárovém hřišti

Slavnostní ukončení sezóny v roce 1987. Na snímku zleva M. Jurek, M. Mičica, 
Fr. Maňhal a cenu přebírající Petr Podlipný



Únorové výtvarné čarování
VALENTÝNKY

13. února 2006 od 14.30 do 16.30 hodin
DDM Drak

Vyrábíme valentýnské dárečky pro své nejmilejší.
Akce je určena všem věkový skupinám.
S sebou: přezůvky, 20 Kč na materiál 

a dobrou náladu. 

Sportovní akce s MěP
MALÁ KOPANÁ

18. února 2006 od 9.00 hodin
sokolovna

Turnaj pro žáky ZŠ ve spolupráci s MěP 
a oddílem kopané.

S sebou: oblečení a obuv do tělocvičny.
Družstva nahlaste do 15. 2. 2006 do DDM Drak.

MŠ se baví
NOC PLNÁ PŘEKVAPENÍ

23.–24. února 2006 od 16.00 hodin
DDM Drak

Setkání předškolních dětí z MŠ v DDM Drak.
Hry, dílničky, noční hra, přespání v DDM Drak.

Prázdniny
ZIMNÍ LYŽAŘSKÝ TÁBOR

26. 2.–3. 3. 2006
Rokytnice n. J.

Zimní lyžařský tábor v Rokytnici nad Jizerou pro
přihlášené děti.

Přehled letních táborů
VODÁCKÝ TÁBOR

vedoucí P. Došelová
1. 7.–8. 7. 2006

Berounka
Letní vodácký tábor pro děti od 11 do 19 let. 

Počet míst – 25. Cena: 2 500 Kč.
Hlaste se v DDM Drak Hrádek n. N. již nyní.

PŘÍMĚSTSKÝ LT
vedoucí J. Ryšánková
10. 7.–16. 7. 2006

Celodenní výlety
Letní příměstský tábor pro děti od 6 do 11 let. 

Počet míst – 20.
Cena: 1 400 Kč. Děti přespávají doma.

Hlaste se v DDM Drak Hrádek n. N. již nyní.

VODÁCKÝ TÁBOR
vedoucí L. Jurková

29. 7.–5. 8. 2006
Berounka

Letní vodácký tábor pro děti od 11 do 19 let. 
Počet míst – 25.
Cena: 2 500 Kč.

Hlaste se v DDM Drak Hrádek n. N. již nyní.

CYKLISTICKÝ LT
vedoucí E. Krúpová

21. 7. –28. 7. 2006
Jablonec n. Nisou

Letní cyklistický tábor pro děti od 10 let. 
Počet míst – 20.

Cena: cca 1 500 Kč
Hlaste se v DDM Drak Hrádek n. N. již nyní.

STÁLÝ LT
vedoucí P. Došelová
5. 8.–12. 8. 2006

Bedřichov – Hrabětice
Stálý letní tábor pro děti od 6 let 

s celotáborovou hrou. Počet míst –19.
Cena: bude upřesněna.

Hlaste se v DDM Drak Hrádek n. N. již nyní.

STÁLÝ LT
vedoucí L. Jurková

12. 8.–19. 8. 2006
Sloup v Čechách

Stálý letní tábor pro děti od 6 do 15 let 
s celotáborovou hrou. Počet míst – 37.

Cena: 2 400 Kč.
Hlaste se v DDM Drak Hrádek n. N. již nyní.
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Společenský kalendář
HC Bílí tygři Liberec

12. února v 16.00
hokejová hala areálu Orel, Hrádek n. N.�

Videoglóbus
16. února v 16.00

Dva měsíce v Japonsku
sál Společenského klubu Chrastava�

Ples města
18. února ve 20.00

DK Beseda�

Dětský maškarní karneval
18. února

Václavice, U Slunce�

Dětský maškarní karneval
19. února
DK Beseda�

Videoglóbus
23. února v 16.00

Madagaskar – výjimečný kousek planety na 
hranici ekologické katastrofy

sál Společenského klubu Chrastava�

Rybářský ples
24. února ve 20.00

DK Beseda�

Švec a čert
19. března v 15.00

pohádka DS Železný Brod
DK Beseda

DDM Drak DDM Drak 
Akce na únor 2006


