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Vlajka pro Tibet
Vyvěšení tibetské vlajky představuje
symbolickou podporu utlačovanému
národu, který již desítky let žije v nesvo-
bodě. Z toho důvodu 10. března 2006
zavlaje tibetská vlajka se sluncem ve
svém středu a sněžnými lvy pod horami
na mnoha místech v České republice 
a také před radnicí v Hrádku nad Nisou.

Připomeneme si tak snahu Tibeťanů 
o udržení vlastní kultury a snahu o národní
přežití a také potlačování lidských práv 
a svobody nejen v Tibetu komunistickou
Čínou. Vlajka pro Tibet se koná v den 
výročí povstání ve Lhase proti čínské oku-
paci, při kterém v roce 1959 zemřelo 
80 tisíc Tibeťanů. V reakci na potlačování
svobody v Tibetu vznikla v západní Evropě
v polovině devadesátých let dnes již 
celosvětová akce „Vlajka pro Tibet“, ke
které se Česká republika pravidelně 
připojuje od roku 1996. V loňském roce
se k akci „Vlajka pro Tibet“ připojilo 
270 měst a obcí z celé České republiky.
Hrádek nad Nisou se letos připojí již 
počtvrté, a tak bude 10. března vlát před
městským úřadem tibetská vlajka. 

V Tibetu jsou již několik desítek let 
porušována základní lidská práva a opa-
kovaně uplatňovány metody násilného
potlačování svobody a jakékoliv snahy 
o národní svébytnost. Dohoda z roku
1951, která Tibetu přiznávala autonomii
v plném rozsahu tohoto slova, nebyla ze
strany komunistického vedení Číny nikdy
dodržena, a tak nenásilný boj za přežití
a zachování národní identity pokračuje
z velké části právě díky podpoře mezi-
národního společenství. Společnost Free-
dom House, zabývající se dodržováním
lidských práv, označila Tibet spolu 
s Čečenskem za dvě země s nejhorší 
situací v oblasti dodržování lidských práv
a svobod. 

Pokračování na straně 12

Pětidenní práce deseti studentů z České republiky a Německa byla v pondělí 13. února zakončena 
prezentací modelů mostů, které navrhli pro propojení cyklostezek a cest pro pěší v místě, kde se setkávají
hranice České republiky, Polska a Německa. Komise složená z architektů a zástupců měst Hrádek nad 
Nisou, Žitava a Bogatynia zároveň vybrala vítězný model.

Studenti žitavské a liberecké vysoké školy připravili při společném workshopu sedm různých návrhů
mostů. Všichni přitom vycházeli z toho, že jimi navržená stavba by zároveň měla být i turistickým lákad-
lem. Studenti liberecké vysoké školy například navrhli síť několika stezek nekončících na březích Nisy 
a Oldřichovského potoka, ale pokračujících alespoň několik desítek metrů do vnitrozemí. Za umělecké
ztvárnění propojení tří zemí si odnesli ocenění za druhé místo. Pokračování na straně 3

Studenti navrhli most
pro Trojzemí

Nejvíce penûz pÛjde na dopravu
Zastupitelstvo města schválilo 13. 2. 2006 rozpočet města Hrádku nad Nisou na letošní rok. Rád bych Vás
seznámil s hlavními akcemi, které bude město v letošním roce ze svého rozpočtu financovat.

Asi největší část rozpočtu města se v letošním roce týká rozvoje dopravní infrastruktury. V letošním roce
bude ve městě probíhat celá řada oprav a rekonstrukcí komunikací, které sice v průběhu roku omezí 
dopravu, ale budou znamenat zlepšení stavu komunikací ve městě. 

Hlavními akcemi jsou probíhající rekonstrukce komunikace Hrádek – Hartava včetně návazujího 
napojení v Loučné, výstavba dopravního terminálu u nádraží ČSD, rekonstrukce chodníků od Horního
náměstí k přejezdu na Liberecké ulici a úpravy stávajícího autobusového nádraží. Také zvýšení počtu 
parkovacích míst na horním sídlišti, rekonstrukce přístupu do dolního sídliště nebo propojení mostu 
v Doníně na hlavní silnici Donín – Chotyně mají za cíl zlepšení dopravní situace v těchto lokalitách. 

Pokračování na straně 11
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Informace z radnice
Ze zasedání rady mûsta
22..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
Rada města se na své 2. schůzi v roce 2006 dne 25. ledna zabývala těmito
záležitostmi:
— vzala na vědomí stanovisko ministerstva vnitra k Obecně závazné 

vyhlášce č. 5/2003 a ukládá ORM:
– postupovat v souladu se stanoviskem MV z 16. 11. 2005
– zveřejnit prováděcí předpis k využití sběrných dvorů v Hrádku nad

Nisou, zejména ve vztahu k původcům odpadu mimo fyzické osoby
(nepodnikající)

– zveřejnit ceník za služby fa SKS platný pro sběrný dvůr SKS i SSS Donín
– pověřuje ORM prováděním kontrol využívání a třídění odpadů v sběr-

ných dvorech SKS i SSS
– projednat stávající stav se SSS provozující sběrný dvůr Donín
– připravit na ZM návrh změny v obecně závazné vyhlášce č. 5/2003 

respektující stanovisko MV
— schválila principy nájemní smlouvy na provoz 2 ks minibusů po dobu

trvání projektu „Terminál veřejné dopravy Hrádek nad Nisou“ mezi
městem Hrádek nad Nisou a ČSAD Liberec

— po projednání uložila starostovi města projednat se společností Libe-
recké stavebniny, s. r. o., jejich spoluúčast na dopravním řešení ulice
vedoucí k prodejně společnosti 

— projednala žádost Oblastní charity Liberec o finanční podporu provozu
Domova sv. Vavřince Chrastava pro rok 2006 a doporučuje po schvá-
lení rozpočtu města poskytnout uvedenému zařízení příspěvek pro rok
2006 ve výši 50 000 Kč

— uložila ORM, OVV a finančnímu odboru zajistit přípravu investic 
a rekonstrukcí obsažených v návrhu rozpočtu města na r. 2006 tzn. 
zajistit projektovou přípravu a výběr zhotovitele jednotlivých akcí tak,
aby akce bylo možné zahájit v druhém čtvrtletí r. 2006
– uložila vedoucím příslušných odborů, aby zahájení jednotlivých akcí

bylo předkládáno ke schválení radě města průběžně po dokončení
přípravných akcí na jednotlivých akcích

— vzala na vědomí informaci starosty města o zpřístupnění Průmyslové
zóny Oldřichovská I., postup prací na dokumentaci přístupové komu-
nikace a další dokumentace nutné pro zpřístupnění tohoto pozemku

— po projednání schválila ukončení projektu „Multifunkční centrum Troj-
zemí“ podpořeného z grantového programu I. – Podpora hospodář-
ského rozvoje kraje č. SH/1250/2004 dle důvodové zprávy a uložila
místostarostce města zajistit vrácení vyplacené zálohy na grant ve výši
100 000 Kč Krajskému úřadu Libereckého kraje. Projekt „Multifunkční
centrum Trojzemí“ bude pokračovat i nadále jiným způsobem. 

— uložila ORM podat písemný podnět na Českou inspekci životního pro-
středí ve věci volně vytékajících splaškových vod z restaurace na Dolní
Suché.

33..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
Rada města se na své 3. schůzi v roce 2006 dne 8. února zabývala těmito
záležitostmi:
— souhlasila podáním žádosti do Grantového fondu Libereckého 

kraje – Podpora tělovýchovy a sportu na projekt „Obnova stávajícího 
přístřešku pro sportovní a kulturní činnost na hřišti Dolní Sedlo“. 
Celkové náklady projektu jsou 211 344 Kč. 

— na základě tří předložených nabídek schválila zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci sociálního zázemí objektu sokolovny 
v Hrádku nad Nisou firmou STORING, spol. s r. o., za cenu 99 797 Kč
včetně DPH

— jmenovala členy sportovní komise: František Bobvoš, Petr Holeček, 
Lidmila Robová, Tomáš Silnica, Marie Řezníčková, Miroslav Jiránek, 
Radek Šnýdr, Naďa Faltusová, Karel Fejks, Ing. Radek Petr, Arnošt Schierl,
Miroslav Mičica, Ing. Josef Jurek, Petr Vinklárek, Alena Riegrová, 
Kateřina Hanzlová. Uložila místostarostce města svolat členy komise 
a předložit radě města návrh na jmenování předsedy komise. 

— schválila zadání podmínek pro zpracování sloučené projektové 
dokumentace na akci „Hrádek nad Nisou – zpřístupnění průmyslové 
p. p. č. 1602/1 v průmyslové zóně“ od firmy Valbek Liberec za cenu
120 000 Kč bez DPH

— souhlasila s vyvěšením tibetské vlajky na budovu městského úřadu na
podporu akce „Vlajka pro Tibet“ dne 10. 3. 2006

— schválila bezplatné využití prostor městského stadionu v Hrádku nad

Nisou, ZŠ Lidická, ZŠ T. G. Masaryka, rekreačního areálu Kristýna 
Vojenskému útvaru Grabštejn za účelem závodů ve vyhledávání
omamných a psychotropních látek a ve vyhledávání zbraní. Schválila
použití městského znaku na tuto akci, která proběhne 11.–13. 4. 2006.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
11..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
Zastupitelstvo města se na svém 1. zasedání v roce 2006 dne 16. ledna
zabývalo těmito záležitostmi:
— na základě výběrového řízení schválilo prodej objektu Liberecká 642,

Hrádek nad Nisou včetně p. p. č. 551/1 v k. ú. Hrádek nad Nisou, paní
Blance Lupačové – Blankyt za prodejní cenu 600 000 Kč

— schválilo záměr získat do majetku města pozemkové parcely z vlast-
nictví České dráhy, a. s., a záměr získat do majetku města pozemkové
parcely z vlastnictví Pískovny Hrádek, a. s., dle důvodové zprávy

— schválilo pojmenování stávající bezejmenné ulice ke kostelu sv. Barto-
loměje na Horním náměstí na ulici Bartolomějská a uložilo starostovi
města předložit na březnovém zasedání zastupitelstva města materiál
týkající se přejmenování a doplnění všech ulic ve městě Hrádek n. N.

— po projednání schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje
Obecně závazná vyhláška č. 2/93 o poplatcích za znečišťování ovzduší
pro malé zdroje znečišťování 

— schválilo prodloužení splatnosti půjčky družstvu Nové bydlení ve výši
500 000 Kč do 31. 10. 2006 na základě předložené smlouvy 

— vzalo na vědomí výši pohledávek města k družstvu Nové bydlení a ulo-
žilo vedoucímu finančního odboru předložit harmonogram splátek na
březnovém zasedání zastupitelstva města

— vzalo na vědomí prodloužení splatnosti odvodu dotace Finančnímu
úřadu v Liberci za II. etapu výstavby ve Starém dvoře

— souhlasilo s podáním projektů do programu INTERREG IIIA: Spolu-
práce svazku tří měst „Malý trojúhelník Bogatynia – Hrádek nad 
Nisou – Zittau“ se zaměřením na realizaci společného rozvojového
plánu a práci s mládeží (CZ-PL) – podává město Hrádek nad Nisou,
Spolupráce svazku tří měst „Malý trojúhelník Bogytynia – Hrádek nad
Nisou – Zittau“ se zaměřením na realizaci společného rozvojového
plánu a práci s mládeží (CZ-D) – podává město Hrádek nad Nisou,
Společně pro sebe i pro druhé – podává MŠ Liberecká, Jazyk sousedů
a kufr her – podává ZŠ Lidická, ICT v jazykovém vzdělávání – podává
ZŠ Lidická, Š:schkola – vícedenní pobyty – podává ZŠ Lidická 

— po projednání volí Mgr. Ladislavu Jurkovou a Mgr. Marii Mayerovou
přísedícími Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2006–2010.

Informace o parkovacích
kartách pro rezidenty

V únorovém čísle HRÁDECKA bylo mimo jiné otištěno i usnesení Rady
města Hrádek nad Nisou týkající se změny systému vydávání„ rezidenč-
ních“ parkovacích karet pro parkování na Horním náměstí. Cena parkovací
karty byla stanovena na 1 200 Kč za rok od 1. 1. do 31. 12. kalendářního
roku. Při zakoupení karty v průběhu roku bude cena činit alikvotní část
do konce kalendářního roku podle počtu měsíců, tj. 100 Kč za měsíc 
(i započatý). Karty budou jako v minulém roce vydávány v podatelně
městského úřadu.



Minikotel
v Hrádku nad Nisou

s Dr. Ing. Jaromírem Drábkem,
prezidentem Hospodářské komory ČR,

lídrem KDU-ČSL Libereckého kraje pro volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky.

Beseda se uskuteční v Hasičské zbrojnici ,,Florian“

v pondělí 27. 3. 2006 od 16.30 hodin.
Srdečně Vás zveme. 

,,Politiku státu tvoří politici, chci ji tvořit s Vámi.“ 

HHoosstteemm  bbeesseeddyy  bbuuddee::
ministr zahraničí JUDr. Cyril Svoboda.
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Studenti navrhli most
na Trojzemí

Pokračování ze strany 1
Vítězný model vytvořili studenti žitavské vysoké školy Michael Erbe, Jörg
Menzel a Martin Richter. Navrhli most ve tvaru kruhu, umístěný přímo
nad soutokem Nisy a Oldřichovského potoka. Vrchní část mostu by přitom
mohla být otočná. Autoři volbou kruhu symbolicky vyjádřili touhu zemí
po jednotě. Stejná vzdálenost ke středu kruhu se stává také symbolem
rovnosti všech třech zemí.

Návrh mostu vzešlý z workshopu se stal prvním krokem k propojení
turistických tras v prostoru Trojzemí. Dalším krokem je schválení žádostí
měst o zřízení hraničních přechodů v tomto místě. „Skutečné otevření
mostu bude závislé nejenom na zajištění financování, ale také na rychlosti,
s jakou se podaří projednat zřízení turistického hraničního přechodu ve
všech příslušných orgánech tří států,“ řekla místostarostka Hrádku nad
Nisou ThMgr. Hedvika Zimmermannová. Na vlastní realizaci mostu se
města pokusí získat dotaci z evropských fondů. Vít Štrupl

Tak jako každým rokem, i v roce 2005 se snažil Mikroregion Hrádecko –
Chrastavsko vyvíjet činnosti prospěšné a přínosné pro náš malý region.
Přinášíme proto krátkou informaci o tom, jak se mikroregionu dařilo. Po
dobrých letech 2003 a 2004 přišel finančně zatím nejúspěšnější rok, kdy
se podařilo získat finanční podporu na několik zajímavých projektů. Těmi
nejdůležitějšími byly projekty podpořené z programu CBC Phare, a to 
projekt „Cyklovýlety v mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko“ a publikace
„Hrádecko – Chrastavsko ve starých pohlednicích“. Dále to byl projekt
„Zlepšení občanské vybavenosti mikroregionu“ podpořený Libereckým
krajem z Programu obnovy venkova. 

Publikace „Hrádecko – Chrastavsko ve starých pohlednicích“ (získaná
dotace ve výši 173 688,59 Kč, vlastní podíl obcí mikroregionu byl ve výši
79 695 Kč) je velmi zdařilou knihou se zajímavými obrázky, historickou
hodnotou a doprovodným textem v českém a německém jazyce, která
byla křtěna na Hrádeckých slavnostech v létě 2005. Projekt „Cyklovýlety
v mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko“ (dotace 168 777,30 Kč, vlastní
podíl 102 124 Kč) nám přinesl dlouho žádanou turistickou mapu s vyzna-
čenými cyklovýlety v mikroregionu a letáčky s jejich popisem. Oba 
projekty jsou velkým přínosem v oblasti cestovního ruchu, který je v ČR
na výrazném vzestupu, a věříme, že budou nejen dobře propagovat mik-
roregion mezi turisty, ale poslouží i občanům. Pro případné zájemce jsou
k dispozici na obecních úřadech nebo v turistických informačních centrech
v Hrádku nad Nisou a Chrastavě. 

Projekt „Zlepšení občanské vybavenosti mikroregionu“ podpořil reali-
zaci malých projektů jiných v každé obci, přispívajících k rozvoji běžné
vybavenosti. Tento projekt byl podpořen částkou 500 000 Kč. Tyto peníze

přispěly na informační systém Hrádku nad Nisou, na koše na košíkovou
v Chrastavě, na altány v Chotyni a Rynolticích, na značení ulic v Mníšku,
na kamerový systém v Oldřichově v Hájích, na dětská hřiště v Bílém 
Kostele nad Nisou a v Kryštofově Údolí a na zvýraznění 15. poledníku 
procházejícího Novou Vsí.

Bohužel neúspěšně jsme žádali v programu Leader ČR, ze kterého jsme
chtěli podpořit projekty neziskových organizací a drobných podnikatelů
v iniciativě místních akčních skupin využívajících vzájemné spolupráce 
a rozhodovacích postupů zaměřených k rozvoji venkovského prostoru. Zde
chceme a budeme se i nadále snažit finanční podporu získat v roce 2006.

Závěrem bychom se chtěli zmínit o nultém ročníku „Maratónu var-
hanních koncertů“ v obcích mikroregionu, kde jsou stále funkční varhany.
Tento projekt byl plně podpořen z rozpočtu mikroregionu a chtěli 
bychom poděkovat především známému patriotovi panu Luďkovi Velemu
a jeho přátelům. Luděk Vele pomohl a zajistil skvělého varhaníka a spolu
se svou dcerou zpíval při všech vystoupeních. Hrálo se v 6 obcích v prů-
běhu jednoho dne a byla to opravdu pěkná porce hudby. Přes všechnu
tu namáhavou práci, která s tím souvisí, si myslíme, že je to pěkný kulturní
počin, a tak i v roce 2006 plánujeme tento maratón a tímto vás na něj
zveme.

Další aktuální informace můžete získat například e-mailem (hra-
decko.chrastavsko@seznam.cz) nebo na internetových stránkách Mikro-
regionu Hrádecko – Chrastavsko (www.mikroregion.info), na kterých 
najdete také odkazy na internetové stránky všech obcí mikroregionu.

Jiří Timulák, poradce mikroregionu
Jana Mlejnecká, předseda mikroregionu

Projekty mikroregionu prospûly hlavnû
turistickému ruchu

placená inzerce

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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Od 1. března došlo k úpravám v podmínkách provozu sběrných dvorů 
v areálu SKS Jablonec n. Nisou na Žitavské ulici a v areálu Severočeských
sběrných surovin. Stanovená pravidla v podstatě znamenají, že budou
důsledně vymáhány vyhlášky města stanovující pravidla pro nakládání 
s odpady. 

„Během přípravy rozpočtu města na rok 2006 se potvrdil trend 
prudkého nárůstu nákladů na likvidaci odpadu ze sběrného dvora 
provozovaného SKS Jablonec na Žitavské ulici. Opatření, které vstoupilo
v platnost od 1. 3. 2006, bude znamenat kontrolu dodržování platné 
městské vyhlášky a uplatňování všech jejích ustanovení. Přijde mi logické,
aby byly zdarma ve sběrném dvoře poskytovány služby, které jsou pro
občany zpoplatněny v rámci 500 Kč poplatku, ale nevidím žádný důvod
financovat ze společného rozpočtu hrádeckých občanů tuto službu např.
pro obyvatele sousedních obcí nebo pro firmy, které odpad vznikající při
podnikání mají zakalkulovaný ve svých cenách,“ říká k problému starosta
města Martin Půta. „Při úpravě pravidel provozu sběrných dvorů byly
použity zkušenosti společnosti SKS Jablonec z jiných obcí, za pomoc při
přípravě tohoto opatření bych rád poděkoval vedoucímu provozovny
Hrádek panu Václavu Krejčíkovi a také řediteli společnosti panu Zdeňkovi
Faistavrovi“. Rada města také na základě provedených kontrol změnila
od 1. 3. 2006 způsob ověřování provozu sběrných dvorů a jako odpověd-
nou osobu stanovila pana Josefa Olšu, technika odboru rozvoje města.
Na toho se mohou občané obracet se svými náměty, které se provozu 
ve sběrných dvorech budou týkat (e-mail: olsa@muhradek.cz, telefon 
482 411 465). 

Případný poplatek za uložení odpadu ve sběrném dvoře je závislý na
tom, od koho odpad pochází, a také o jaký odpad jde. Poplatek za ulo-
žení odpadu vybírá provozovatel sběrného dvora (tedy SKS Jablonec) 
a bude využit na likvidaci odpadu, nebude tedy příjmem města.

Osoby, které mají trvalý pobyt v Hrádku nad Nisou (včetně všech jeho
okrajových částí) a prokáží to ve sběrném dvoře platným občanským prů-
kazem, mohou nadále zdarma v rámci poplatku placeného podle platné
obecně závazné vyhlášky ukládat velkoobjemový odpad i nebezpečné
odpady nepocházející z podnikatelské činnosti. Mezi velkoobjemový 
odpad patří například nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty,
lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plast. vany, ostatní biolo-
gicky rozložitelný odpad, listí, tráva nebo větve. Stejně tak mohou tyto
osoby zdarma odevzdat například plechovky se zbytky barev, které 
zůstaly po natírání v domácnosti nebo na zahradě. Další odpady, které
nepatří mezi komunální (například stavební, ale také pneumatiky), se ve
sběrných dvorech odevzdávají za poplatek, stanovený podle platného 
ceníku SKS Jablonec n. N.

Od osob, které mají trvalý pobyt mimo Hrádek nad Nisou, a podnika-
telských subjektů přijímají sběrné dvory odpad za poplatek podle platného
ceníku SKS Jablonec n. N.

Podíl tříděného odpadu se daří zvyšovat
Nadále platí, že tříděný odpad, tedy papír, PET láhve, sklo, železo, směsné
plasty nebo tetrapaky je možné ve sběrném dvoře uložit zdarma. Jedním
z cílů města je nadále zvyšovat podíl vytříděného odpadu. V posledních
letech se několikrát rozšířil počet stanovišť s barevnými kontejnery na PET
láhve, papír a sklo. V současné době je stav takový, jaký by dle plánu 
odpadového hospodářství měl být v našem městě dosažen až v roce 2010.
V těchto dnech probíhá kontrola naplněnosti těchto kontejnerů a na základě
zjištěných skutečností dojde k určitým úpravám, které budou znamenat
v některých případech posílení stanovišť, v jiných případech úpravu 
vyvážecího cyklu. Vzhledem k dobrým výsledkům při třídění odpadů 
poskytne společnost EkoKom městu zdarma celkem 20 ks kontejnerů na
tříděné složky odpadů. Nově přibudou ještě kontejnery na čiré sklo, kdy
město využije zvýhodněné nabídky společnosti EkoKom a SKS Jablonec.
Od loňského roku je možné v domácnostech třídit také plasty (do žlutých
pytlů) a tetrapaky (do oranžových pytlů). 

Město se snaží zapojit do třídění odpadů v domácnostech také děti 
a jejich rodiče. V loňském roce vyhlásilo ve svých školských zařízeních 
sběrovou soutěž pro jednotlivce i třídy. Kromě ocenění pro nejúspěšnější
sběrače navýšilo na dvojnásobek také „výkupní“ cenu vytříděného odpadu.

Třídění odpadu přináší městu peníze, které investuje zpět do odpado-
vého hospodářství. To je možné díky společnosti EkoKom. Zatímco za 
likvidaci nevytříděného odpadu město platí poměrně vysoké částky, za
vytříděný odpad společnost EkoKom městu peníze vrací. Takto vyzískané

prostředky musí končit zpátky v systému odpadového hospodářství a město
toho bezezbytku využívá, neboť celý systém odpadového hospodářství
je ztrátový. 

Snaha odpad třídit se projevila i v číslech za předchozí dva roky. Zatímco
v roce 2003 město dostalo od společnosti Ekokom zpět cca 70 000 Kč, 
v roce 2004 byla tato částka již 178 968,50 Kč a za loňský rok to bylo 
dokonce 253 000 Kč. Nárůst za poslední rok tedy činil přes 41 %.

Vít Štrupl, Petr Dlouhý
Seznam stanovišť kontejnerů na tříděný odpad
((PPEETT  llááhhvvee,,  sskklloo,,  ppaappíírr))::
Městský park
Sídliště Pod tratí
Sídliště Liberecká
Zlatá výšina – bytovky
Křižovatka ul. Kostelní a Školní
Škola Donín 
Dolní Sedlo – prodejna (pouze PET lahve)
Loučná – bytovky za Pragovkou
Loučná – bytovky nová Loučná
Loučná – hosp. Koruna
Lidická 239 za Pragovkou 
Dolní Sedlo – hasičská zbrojnice
Oldřichov na Hr. – býv. prodejna 
Václavice – bytovky
Uhelná – vodárna
Dolní Suchá – bytovky
Donín sběrný dvůr firmy Severočeské sběrné suroviny, a. s.
Starý dvůr
Tichá ul. – bytovky
Oldřichovská ul. – u mat. školy
Loučná – „Bažiny“
Loučná – u Bistiaka
Park Zlatá výšina 
Křižovatka ul. Tovární – Písečná
Křižovatka ul. Žižkova – Moskevská
1. máje – bytovky u kina
Václavice – prodejna Hartman
Donín – trafika
Donín –Turistická ul. u Raidla
Liberecká ul. – prodejna TETA 
Dolní náměstí
Sběrný dvůr Žitavská ul. firmy Severočeské komunální služby, s. r. o., 
Jablonec nad Nisou

Nové vyhlášky
Od 1. března vstoupily v platnost nové vyhlášky o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Hrádek nad Nisou a o poplatku za provoz tohoto systému. Důvodem 
k přijetí nové vyhlášky o místním „poplatku za odpady“ byly výhrady
ministerstva vnitra k některým ustanovením vyhlášky původní. Pro plátce
poplatku se ale přijetím vyhlášky nic nemění. Poplatek nadále zůstává ve
výši 500 Kč za rok s výjimkami jmenovanými ve vyhlášce. Přesto, že město
stanovilo výši poplatku v maximální možné výši a zvyšuje se částka vrace-
jící se městu za vytříděný odpad, vynakládá město na odpadový systém
větší částku, než jsou tyto příjmy, a ztrátu kryje z rozpočtu města.

Nové podmínky provozu sbûrn˘ch dvorÛ

PPřřiippoommíínnáámmee  vvššeemm  oobbččaannůůmm,,  žžee  ppooddllee  oobbeeccnněě  zzáávvaazznnéé  vvyyhhlláášškkyy  
mměěssttaa  čč..  33//22000066  jjee  ssppllaattnnoosstt  ppooppllaattkkuu  zzaa  ooddppaaddyy  ddoo  3311..  33..  JJee  mmoožžnnoo  
vvyyuužžíítt  úúhhrraaddyy  vvee  ssppllááttkkáácchh  ((3311..  33..,,  3300..  66..,,  ppoosslleeddnníí  ssppllááttkkaa  mmuussíí  bbýýtt  
zzaappllaacceennaa  ddoo  3300..  99..  bběěžžnnééhhoo  rrookkuu))..  VVýýššee  ppooppllaattkkuu  jjee  550000  KKčč  zzaa  rrookk..  
VV  ppřřiilloožžeennéé  vvyyhhllááššccee  jjssoouu  uuvveeddeennyy  mmoožžnnéé  úúlleevvyy  oodd  ppllaacceenníí  ppooppllaattkkuu..  
VV  ppřřííppaadděě  nneeddooddrržžeenníí  ssppllaattnnoossttii  mmůůžžee  bbýýtt  ppooppllaattnnííkkoovvii  vvyymměěřřeennaa
ssaannkkccee  aažž  vvee  vvýýššii  ttrroojjnnáássoobbkkuu  ppooppllaattkkuu..

Provozní doba sběrných dvorů
SSKKSS  JJaabblloonneecc  nn..  NN..,,  pprroovvoozzoovvnnaa  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu,,  ŽŽiittaavvsskkáá  uull..
Po–Pá 8.30–17.00 hodin, So 8.00–12.00 hodin,
SSeevveerrooččeesskkéé  ssbběěrrnnéé  ssuurroovviinnyy,,  DDoonníínn
Po – St – Pá 8.30–16.00 hod., Út – Čt 8.30–17.00 hod., So 8.00–12.00 hod.
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Stra‰ák mizí
Podle plánu začali v únoru pracovníci firmy Agile rozebírat torzo býva-
lého ředitelství statku, aby připravili prostor, ve kterém stejná firma 
postaví do konce léta prodejnu pro řetězec Plus Discount. Kromě toho,
že se město zbaví jednoho ze strašáků a rozšíří se možnosti pro nákupy,
podaří se díky vstřícným jednáním se společností Agile upravit i křižovatku
pod železničním přejezdem tak, aby mohl být zachován obousměrný 
provoz Sokolskou ulicí.

Na velké a frekventované křižovatce mezi Libereckou a Nádražní ulicí
bude letos upravena přednost v jízdě v rámci projektu Terminál přeshra-
niční veřejné dopravy, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie.
Vzhledem k současné dispozici křižovatky však mělo dojít k omezení, které
by znemožnilo odbočovat do Sokolské ulice při jízdě od náměstí a nád-
raží. V souvislosti s výstavbou supermarketu a vybudováním potřebného
parkoviště pro 115 vozidel bude ale upravena také Sokolská ulice. Na 
Libereckou ulici bude napojena tak, aby se do ní dalo vjíždět z obou
směrů. Vít Štrupl

Společnost Agile bude investorem těchto úprav

Informace o ptaãí chfiipce
pro vefiejnost

Za současné nákazové situace se státní veterinární službě hlásí hromadné
úhyny (min. 5 ks na jednom místě) volně žijících ptáků. U kachny divoké,
husy divoké, husy polní, husy běločelé, labutě velké, volavky popelavé 
a kormorána obecného se hlásí i ojedinělé úhyny. 

Pracovníci jednotlivých inspektorátů Krajské veterinární správy zajistí
sběr nahlášených uhynulých ptáků a jejich laboratorní vyšetření v přísluš-
ném Státním veterinárním ústavu. Podnikatelské subjekty s chovy drůbeže
se řídí Mimořádnými veterinárními opatřeními Státní veterinární správy
ČR ze 14. 2. 2006.

Uhynulých ptáků by se neměl nikdo dotýkat a jejich nález se v jedno-
tlivých okresech hlásí na příslušné inspektoráty Krajské veterinární správy
pro Liberecký kraj.

Okresy Liberec a Jablonec n. N.:
v pracovní době: tel. 485 246 691
v mimopracovní době: MVDr. Jaroš 728 042 881

MVDr. Kaudel 723 742 931
MVDr. Dvořák 724 155 885

Pracovní doba inspektorátů je – Po, Stř, 7.00–17.00 hod.
Út, Čt, Pá, 7.00–15.30 hod.

Aktuální informace o ptačí chřipce jsou publikovány ve většině medií
a v ucelenější podobě je možné je získat na serveru www.svscr.cz, 
webových stránkách Státní veterinární správy ČR.

MVDr. Josef Král, ředitel Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj

Vefiejná draÏba
pprráázzddnnéé  oobbjjeekkttyy  bbyyddlleenníí  vv  HHrrááddkkuu  nnaadd  NNiissoouu

14. 3. 2006 Sokolská 356 vyvolávací cena: 500 000 Kč
14. 3. 2006 Žitavská 99 vyvolávací cena: 600 000 Kč

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

e-mail: rk.studanka@quick.cz

KVĚTINY TABÁK SKLO
L & P POKORNÝ

Jelen Horní náměstí
Vás zve do prodejny,

kde v průběhu března bude zahájen

PROVOZ TERMINÁLU SAZKA
Dobíjení mobilních telefonů

Sportka
Šťastných 10

Keno
Euro miliony

Sazka
Vstupenky do divadel a Sazka Areny

Stírací losy
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V minulém čísle HRÁDECKA jsme informovali o pojmenování uličky 
vedoucí z náměstí ke kostelu na Bartolomějskou. Zároveň byla otevřena
anketní otázka, která měla zjistit názor obyvatel města na pojmenování
dosud bezejmenných ulic v Hrádku, Doníně a Loučné. Několik ohlasů při-
nášíme níže.

Pojmenování ulic by pomohlo především složkám záchranného
systému v lepší orientaci, ale také třeba zaměstnancům České pošty. 
„Pokud k tomuto kroku přistoupíme, chceme do hledání vhodných 
názvů zapojit co nejvíce obyvatele města. Během dubna a května by lidé
dávali své návrhy, poté by byly ty nejfrekventovanější zveřejněny a při-
pomínkovány. Na základě mého návrhu se bude zastupitelstvo harmo-
nogramem prací na pojmenování ulic zabývat 13. 3. 2006,“ říká starosta
města Martin Půta. Pokud by se podařilo nové názvy v září na zasedání
zastupitelstva města schválit, mohly by od ledna 2007 vejít v platnost.

VVyybbrraannéé  ooddppoovvěěddii  nnaa  aannkkeettuu  vvyyhhllááššeennoouu  vv  mmiinnuulléémm  ččííssllee  HHRRÁÁDDEECCKKAA
Jsem pro, aby se nepojmenované ulice ve městě, tím myslím i části, jako
je Donín a Loučná, pojmenovaly. Usnadní to orientaci ve městě. 
A vím, o čem mluvím. Nějaký čas jsem doručovala noviny a časopisy.
Troufnu si tvrdit, že Hrádek znám velmi dobře. Narodila jsem se tu. 
A přesto byť podle plánu města je hledání čísel popisných někdy pěkná
„fuška“. Já osobně bych se přimlouvala nejen ze pojmenování ulic, ale 
i za zavedení čísel orientačních. Tak jako ve Starém dvoře.

Helena Svobodová

Rozhodně souhlasím s pojmenováním ulic v Doníně a Loučné. Je nutné
usnadnit orientaci v těchto okrajových oblastech. Věřím, že takto akce
bude zrealizována co nejdříve. Helena Bursová

Dobrý den, 
také já naprosto souhlasím s pojmenováním ulic. Naposledy, pokud

vím, se tak stalo v obci Mníšek u Liberce a občané si to moc chválí. Hlavně
to usnadní práci České poště a všem složkám záchranného systému. 
Prosím, nehledejme ale žádné záludné názvy. Karel Pokorný

Vážení spoluobčané,
Jako obyvatel Donína, tedy obyvatel nepojmenované ulice, mám na

tuto akci také jakýsi názor. Přiznám se, že nemám vyhraněný názor na to,
zda pojmenovat, či nepojmenovat naše ulice a uličky. Osobně 30 let, 
a mnozí mnohem déle, se bez této „vymoženosti“ obešli a nečinilo to 
nikdy žádný problém, ale prostě doba se mění, lidé se stěhují, a tak již 
neplatí, že každý zná každého a každý ví, kde kdo v Doníně nebo Loučné
nebo kdekoliv jinde bydlí.

Jistě chápu určitou potřebu nějakým způsobem odlišit pojmenováním
určité části města tak, aby orientace pro všechny, co to potřebují, byla co
nejjednodušší. Pokud se postavím k této věci čelem a budu respektovat
snahu a možná i potřebu přejmenování našich uliček, tak mám k tomuto
úkonu i několik připomínek, které jsem ostatně již veřejně prezentoval.
Názvy ulic musí (alespoň dle mého) respektovat místní smýšlení a určité
zvykem zaběhnuté označení. Určitě není možné někde u zeleného stolu
vymyslet „nějaký“název a ten silou protlačit. Na druhou stranu je nutné
dát možnost místním a zde bydlícím, aby si sami navrhli, jaký by název
měl být, třeba i výběrem z několika málo názvů. 

Kdysi zde již snaha o pojmenování těchto ulic byla, avšak tato akce
skončila na nevhodném návrhu názvu pro hlavní silnici, která vede skrze
Donín. Měla se jmenovat Chotyňská (což by bylo logické), avšak pro
místní zcela nepřijatelné. Proč nepřijatelné, ptáte se? Vždy a všude funguje
jakási nepsaná rivalita „horňáci – dolňáci“. Možná se to zdá malicherné,
ale ve věci pojmenování ulic je to věc nesmírně důležitá. Možná kdyby se
již tehdy objevil název například ul. Donínská, tak bychom se tak již mohli
klidně jmenovat.

Nechme stranou název ulic a zaměřme se na druhou a dost důležitou
věc, která se možná ještě více dotkne obyvatel „postižených“ ulic. Je to otázka
ceny, kterou to bude stát všechny, kteří v těchto uličkách bydlí a budou
nuceni nechat si vyměnit všechny doklady. Ještě o něco složitější a dražší
to budou mít podnikatelé, kteří mají v těchto částech sídla svých firem.

Na jednání rady města a později na zastupitelstvu jsem požádal 
o vytvoření modelové studie (občan – firma), která by ukázala, jaké 
finanční prostředky to bude pro obě skupiny obyvatel znamenat.

Sám si uvědomuji dost
dobře, co to pro nás zna-
mená, neboť máme v Do-
níně jak bydliště, tak také
firmu, a tudíž nás postihnou
obě alternativy. Jsem pře-
svědčen o tom, že město dokáže po této změně vytvořit určité podmínky na
městském úřadě tak, aby dopad a míra obtěžování občanů byla co nejmenší.

S přáním pěkného dne z Donína Petr Dlouhý
Přeji dobrý den.
Souhlasím s pojmenováním bezejmenných ulic, alespoň těch význam-

nějších. Orientace místních a přespolních by se podstatně usnadnila. 
Nehledě na to, že se usnadní práce i zdravotníkům, hasičům, poštovním
doručovatelkám, policii, svozové firmě na odpady atd. Současně s tím by
bylo vhodné provést kontrolu označení nemovitostí čísly popisnými, příp.
evidenčními. Hledat dům podle toho, co významného se v okolí nachází
nebo kdo známý tam bydlí, je někdy opravdu obtížné.

Vím, že tato změna přinese v počátku komplikace jak občanům, tak 
firmám, ale zkušenosti obcí, které toto provedly, jsou vesměs kladné. 

Václav Krejčík, Donín

Pojmenujeme ulice?

První nově pojmenovaná ulice ve městě – ul. Bartolomějská, 
jejíž nový název schválilo ZM 13. 2. 2006

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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Rozhodnutím rady města byla v lednu dána výpověď nájmu současnému
nájemci DK Beseda, společnosti American Leasing corp., zastoupené 
panem Leošem Šimáčkem. Cílem podání výpovědi je především obou-
stranně dohodnout některé změny týkající se nájemní smlouvy. V současné
době běží tříměsíční výpovědní lhůta, která vyprší 30. 4. Během této doby
probíhají jednání mezi městem a nájemcem DK Beseda. Město vstoupilo
do jednání především se dvěma požadavky: upravit ty části smlouvy, které
se týkají zajišťování kulturních akcí města a zápočtu investic do budovy
proti nájemnému.

„Smlouva vznikala v době, když byla Beseda prázdná a bylo potřeba
ji oživit. Podle mého názoru pan Šimáček splnil očekávání, které město
mělo v roce 2002 před podpisem dlouhodobé nájemní smlouvy. Bohužel
smlouva není právě dokonalá a protože je dlouhodobá (25 let, uzavřeno
v roce 2002), je nutné problémy řešit. Ve smlouvě je řada bodů, které jsou
sporné a nejsou jednoznačně vykládány smluvními stranami, a které proto
chceme změnit. Výpověď z nájmu ze strany města tedy neznamená, že
v tuto chvíli hledáme jiného nájemce. Rozhodnutí o výpovědi padlo na
základě porušení jednoho z ustanovení. Při diskusi v radě zvítězil názor
využít ze strany města této skutečnosti k rekonstrukci nájemní smlouvy, 
o které město dlouhodobě s nájemcem diskutovalo…“, vysvětluje postoj
města starosta Martin Půta. Podobně hovoří i pan Šimáček: „Řada věcí
nebyla ve smlouvě vyřešena detailně tak, aby nebyla napadnutelná.
Mohlo by se stát, že se po podzimních volbách budeme opět dohadovat
s novou radou města, a to nechci. Smlouva by měla být po současných
jednáních čistá a doladěná k oboustranné spokojenosti.“

Jedním z bodů, které chce město ve smlouvě změnit, je zápočet financí
investovaných do budovy proti nájmu. Nájemní smlouva je podepsána
na 25 let a v současné době je roční nájemné 400 tisíc Kč. Toto nájemné
zatím bylo pokaždé na opravy budovy využito. Smlouva ale městu neza-
jišťovala možnost ovlivnit, na co budou peníze použity. „Chceme jasně
stanovit pravidla pro zápočet investic a mít možnost ovlivňovat, jak 
budou prostředky využity. Přednost by měly mít investice týkající se kultury.
Tedy údržba sálu, zázemí pro divadlo. A samozřejmě opravy budovy, které
nejde odkládat. Je jisté, že během doby trvání nájemní smlouvy bude
nutné rekonstruovat například střechu objektu,“ říká starosta Martin Půta.
Měl by vzniknout harmonogram prací na rekonstrukci budovy.

Je pravdou, že DK Beseda působí alespoň z vnějšku jako opravená 
budova, jejíž stav se za dobu pronájmu American Leasing corp. rozhodně
zlepšil. Kromě opravy fasády a oken byla opravena většina přízemí od
podlah, přes malování sálu po obklady stěn. Rekonstruováno bylo také
2. patro, ve kterém vznikl správcovský byt. Ten bude vyjmut ze současné
nájemní smlouvy a nájem za něj se bude hradit zvlášť na základě samo-
statné smlouvy o nájmu bytových prostor. Stále ale platí, že budova DK
Beseda je tři století starý dům, do kterého je potřeba investovat mnohem
více. Ve špatném stavu jsou stropy 1. patra, ale také střecha. Každou chvíli
se objevují nové závady, které je potřeba řešit okamžitě – nyní třeba 
začalo zatékat do střechy nad sálem.

Dalším ze sporných bodů současné smlouvy jsou podmínky pro 
pořádání kulturních akcí města v DK Beseda. Podle smlouvy má město
nárok na 10 akcí ročně bez placení nájmu. Podle smlouvy se ale bezplatný
nájem týká jen sálu, nikoliv věcí movitých (například stolů a židlí) a energií,
za které pořadatelé akce platili. Ani tady nebylo nebyla stanovisko města
a nájemce jednotné. Proto se smlouva po dohodě obou stran změní tak,
že město bude za tyto akce pronájem sálu platit a na druhou stranu se
zvýší roční nájemné.

Ožehavou otázkou je pořádání prodejních akcí v sálu DK Beseda. Jak
město, tak současný nájemce se shodují v tom, že by bylo ideální, kdyby sál
sloužil jen pro kulturní akce. „Původně jsme požadovali, aby se v DK Beseda
tyto akce nekonaly. Ale pravdou je, že jsou součástí ekonomiky sálu,“ říká
starosta města. „Klidně můžeme pořádat každý víkend kulturní akce. Ale
když na ně přijde 70 lidí, tak je to finančně neúnosné,“ dodává L. Šimáček.
V nové smlouvě by tak měla být podle požadavku města zakotvena přede-
vším přednost kulturních akcí nahlášených nájemci v předstihu.

„Z mého pohledu by bylo nejlepším řešením DK Beseda odkoupit 
i s věcným břemenem, které by stanovilo využívání sálu. Rekonstrukce by
se pohnuly rychleji kupředu. Ale chápu, že to není otázka těchto dnů,“
říká Leoš Šimáček.

Zastupitelstvo v roce 2004 neschválilo žádost nájemce o prodej nemo-
vitosti, vzhledem k tomu, že se jedná o jediný sál sloužící pro kulturní
představení a město by nad ním mělo mít majetkoprávní kontrolu.

V případě, že by se obě strany nedohodly, nájemní vztah by skončil
30. dubna tohoto roku. Nájemce by nejspíše požadoval od města navrácení
svých investic do objektu. O jejich prokazatelné výši by pravděpodobně
musel rozhodnout soud. Město by pak zveřejnilo záměr pronajmout 
DK Beseda a nového nájemce by pak na základě podaných přihlášek 
vybírala rada města. K tomuto kroku ale pravděpodobně nedojde, 
protože jak město, tak současný nájemce deklarují vůli dohodnout úpravu
smluvních podmínek tak, aby napravily nedostatky původní smlouvy 
a vyhovovaly oběma smluvním stranám. Vít Štrupl

DK Beseda – jedná se o úpravû smlouvy

Nûkolika slovy
Vstup města do Místní akční skupiny „Podještědí“
Zastupitelstvo města schválilo v únoru vstup města Hrádek nad Nisou do
občanského sdružení Místní akční skupina (MAS) „Podještědí“. MAS se
zakládají podle zásad Společenství pro rozvoj venkova (Leader+) a mini-
sterstva zemědělství za účelem podpory rozvoje především obcí, drob-
ných podnikatelů, neziskových oblastí a dalších subjektů, které působí na
daném území. MAS Podještědí dlouhodobě funguje, daří se jí získávat
prostředky na projekty z oblasti zemědělství, ekologie nebo podporu 
života v obcích. Tvoří ji zástupci obcí a podnikatelských subjektů z oblasti
zemědělství.
Chodník u pošty
V souvislosti s přesunutím prodejny Liberecké stavebniny do bývalého
objektu SHS (nedaleko pobočky úřadu práce za školou T. G. Masaryka)
bude od budovy pošty až k úřadu práce v průběhu prázdnin vybudován
z důvodu zvýšení bezpečnosti chodník. U vchodu do školní jídelny bude
vyvýšený přechod pro chodce, který bude nutit zpomalovat projíždějící
auta. Podle dohody s městem materiál na jeho pořízení dodá firma 
Liberecké stavebniny, město bude hradit stavební práce.
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Od 26. února začaly platit první plánované změny v jízdních řádech vlakové
i autobusové dopravy. Přinášíme seznam těch, které se týkají Hrádku n. N.

Autobusová doprava
Časy v závorkách jsou původní časy odjezdů (před první změnou)

554400  008800  LLiibbeerreecc  ––  CChhrraassttaavvaa  ––  RRyynnoollttiiccee
Pracovní dny – spoj 5 odjíždí ze zastávky Chrastava, aut. nádr. v 4.45
(5.50) a přijíždí do zastávky Hrádek nad Nisou, aut. nádr. v 5.17 (6.22)
554400  110000  OOllddřřiicchhoovv  nnaa  HHrraanniiccíícchh  ––  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  ––  DDoollnníí  SSuucchháá  ––
RRyynnoollttiiccee
Zrušení spoje 1 s odjezdem ze zastávky Hrádek nad Nisou, aut. nádr.
v 4.50 a příjezdem do zastávky Hrádek nad Nisou, Dolní Suchá v 5.01
Pracovní dny – spoj 21 odjíždí ze zastávky Hrádek nad Nisou, 

Oldřichov na Hr., obrat. v 14.18 (14.15) a do zastávky Rynoltice, kult.
dům přijíždí v 14.54 (14.49)
Pracovní dny – spoj 33 – odjíždí ze zastávky Hrádek nad Nisou, 

Oldřichov na Hr., obrat. v 19.20 (19.10) a do zastávky Hrádek nad Nisou,
aut. nádr. přijíždí v 19.25 (19.15)
Pracovní dny – spoj 4 jede až ze zastávky Hrádek nad Nisou, 

aut. nádr. s odjezdem v 5.20 a příjezdem na zastávku Hrádek nad Nisou,
Oldřichov na Hr., obrat. v 5.25 (původně jel spoj již ze zastávky 
Hrádek nad Nisou, Dolní Suchá rozc. v 5.01)
Pracovní dny – spoj 26 – jede ze zastávky Rynoltice, kultur. dům 

v 14.55 (14.50) a do zastávky Hrádek nad Nisou, Oldřichov na Hr.,
obrat. přijíždí v 15.25 (15.22)
Pracovní dny – spoj 36 – odjíždí ze zastávky Hrádek nad Nisou, aut.
nádr. v 19.15 (19.00) a do zastávky Hrádek nad Nisou, Oldřichov na
Hr., obrat. přijíždí v 19.20 (19.05)
554400  111100  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  ––  HHoorrnníí  SSeeddlloo  ––  RRyynnoollttiiccee
Pracovní dny – spoj 3 – odjíždí ze zastávky Hrádek nad Nisou, Praga
v 5.00 (5.28) a přijíždí do zastávky Hrádek nad Nisou, Horní Sedlo 
v 5.15 (5.35)
Pracovní dny – spoj 2 – je protažen až na zastávku Hrádek nad Nisou,
Praga, kam přijíždí v 4.57 (původně končil spoj na autobusovém 
nádraží)
Pracovní dny – spoj 6 odjíždí ze zastávky Hrádek nad Nisou, Dolní

Sedlo v 5.20 (5.40) a přijíždí do zastávky Hrádek nad Nisou, Praga 
v 5.34 (5.54).

Vlaková doprava – trať 089
vlak 6230 s odjezdem z Liberce v 6.00 je prodloužen až do Varnsdorfu
(z Hrádku n. N. odjede v 6.54, do Varnsdorfu dorazí v 7.34)
vlak 6202 pojede v úseku Hrádek nad Nisou – Varnsdorf (příjezd 8.07)
pouze o víkendech a svátcích
vlak 6209 Vansdorf odj. v 13.09 pojede v úseku Varnsdorf – Zittau pouze
o sobotách a nedělích, ze Zittau do Liberce pojede denně, je zkrácen
pobyt v Hrádku nad Nisou (Zittau odjezd až ve 13.44)
u vlaku 6222 odstraněn pobyt v Hrádku n. N., vlak bude z Hrádku 
n. N. odjíždět již ve 13.31
vlak 6223 (Hrádek n. N. odj. v 14.59) bude zkrácen jen na úsek Hrá-
dek nad Nisou – Liberec, jezdit bude jen o sobotách a nedělích
od pondělí do pátku bude jezdit nový vlak 6217 ve 14.44 z Varnsdorfu,
ze Zittau odj. v 15.17 (přípoj od Drážďan), který do Hrádku přijede 
v 15.26, do Chrastavy v 15.42 a do Liberce v 15.58 – vlak nebude 
zastavovat v zastávkách Chrastava – Andělská Hora, Machnín hrad 
a Machnín – technologické důvody
vlak 6260, který jezdí od pondělí do pátku, bude prodloužen až do 
Zittau
vlak 83068 s odjezdem z Hrádku v 18.06 a příjezdem do Liberce v 18.26
nejede
vlak 83095 s odjezdem z Liberce v 18.35 a příjezdem do Hrádku v 18.51
nejede.

Zmûny v jízdních fiádech

„FESTIVAL vzdûlávání 
v Trojzemí“ v Îitavû

10. června 2006 se v žitavském Novém Městě (v domě a kolem domu
„Salzhaus“) bude konat 5. Euroregionální FESTIVAL vzdělávání. Všichni
lidé Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa jsou srdečně zváni, aby podél atrak-
tivní festivalové tratě mnohé objevili a vyzkoušeli, a aby tak získali nové 
a netradiční zkušenosti týkající se tématu vzdělávání. Další aktivity, jako
například trinacionální rodinný „vandr“, udílení ceny „Zittauer Kinderpreis“,
trinacionální jevištní program a informační den vysoké školy, se postarají
o festivalový víkend plný zážitků, který bude v centru Žitavy a v prosto-
rách vysoké školy nabízet mnoho zajímavých nabídek pro každého.

Do této chvíle se k účasti na FESTIVALU vzdělávání přihlásilo přes 
60 německých, polských a českých (vzdělávacích) zařízení, spolků a insti-
tucí. Nabídka plánovaných aktivit podél festivalové tratě zní již teď velmi
lákavě: divadelní workshop, dětský cirkus nebo aktivity týkající se témat
sousední jazyk, Evropa, zdraví, životní prostředí a mnoho dalších origi-
nálních nabídek bude vybízet velké i malé návštěvníky FESTIVALU vzdě-
lávání k aktivnímu se zapojení a k vyzkoušení si něčeho nového. Jevištní
program s hudební produkcí, sportovními ukázkami, vypravěčkou pohá-
dek, tancem, muzikálem a loutkovým divadlem se postará o rozptýlení 
a zábavu.

FESTIVAL vzdělávání 2006 organizuje agentura PONTES v úzké spolu-
práci s městem Žitava, se svazkem měst „Malý trojúhelník“ – Bogatynia –
Hrádek n. N. – Žitava, společností „Kultur – und Weiterbildungsgesell-
schaft Löbau–Zittau gmbH“ a vysokou školou „Hochschule Zittau/Görlitz“.

Kontakt: PONTES-Agentur
Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal
St. Marienthal 10, 02899 Ostritz, Německo
Claudia Meusel, Tel. +49 (0) 35823-77-252
e-mail: ibz-pontes@t-online.de

Další informace týkající se FESTIVALU vzdělávání naleznete na interne-
tové adrese www.pontes-pontes.de (Euroregionální festivaly vzdělávání).

Zmûny v zdravotnické
pomoci od 1. bfiezna

Od 1. března došlo ke změnám v poskytování lékařské služby první 
pomoci, tzv. pohotovosti v Hrádku nad Nisou. Tato služba se týká zdravot-
ních stavů, které nejsou urgentní, tedy neohrožují pacienta přímo na životě.
Nově bude tato služba poskytována ve všední dny od 17 do 22 hodin 
a během dnů volna od 7 do 22 hodin. 

K tomuto omezení přistoupil krajský úřad na posledních dvou praco-
vištích, kde LSPP fungovala po celou noc – v Hrádku nad Nisou a v Českém
Dubu, přičemž hlavní důvody jsou ekonomické. Tímto opatřením ušetří
kraj ročně 1,5 milionu korun. Na všech ostatních pracovištích v kraji včetně
nemocnic tato pravidla platí již delší dobu. Jedním z důležitých faktů pro
toto rozhodnutí je velmi malé využívání LSPP v nočních hodinách. 
V Hrádku nad Nisou šlo měsíčně asi o 15–20 lidí, v Českém Dubu ještě méně.

Časová omezení se v žádném případě netýkají rychlé záchranné služby,
která v Hrádku zůstává nadále 24 hodin denně. Rozdíl bude pouze v její
organizaci. Posádku rychlé záchranné služby tvoří řidič a sestra – záchra-
nářka, proškolená pro poskytování pomoci v život ohrožujících stavech.
Pokud to stav pacienta vyžaduje, přidává se k ní lékař. Dosud to byli 
lékaři, kteří měli službu na LSPP. Nově bude tuto posádku doplňovat 
lékař v takzvaném rande-vouz systému, který bude v případě potřeby 
vyjíždět k vozu rychlé záchranné služby z Liberce nebo Jablonného.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje ošetřuje zhruba dva-
krát více pacientů než před třemi roky. Díky novému systému práce, kdy
samostatně vyjíždí sanitka se záchranářem a jen v naléhavých případech
lékař, náklady na jeden výjezd klesly za poslední rok o polovinu.

Vít Štrupl
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Pokračování ze strany 1
Několik dalších akcí je připravováno s cílem zvýšení bezpečnosti dopravy.
Změna dopravního značení na křižovatce Liberecká – Nádražní je hlavním
příkladem těchto záměrů, dalšími jsou například prodloužení cyklostezky
z Luční ulice až na Horní náměstí, úprava tzv. Mikendovy zatáčky v Loučné
nebo výstavba chodníku z Nádražní ulice až ke školní jídelně…

Celkový objem prací směrujících do dopravní infrastruktury přesáhne
v roce 2006 35 mil. Kč. Opomenout nelze ani 3,5 mil. Kč na běžnou údržbu
a drobné opravy komunikací, i zde se jedná o navýšení finančních pro-
středků. Věřím, že se nám tento trend podaří udržet i v dalších letech,
protože právě dopravní infrastruktura je dlouhodobě jednou z nejvíc pod-
investovaných oblastí, a to nejenom v našem městě. O tom bohužel svědčí
i špatný stav komunikací, které na území města patří Libereckému kraji.

Zatímco v loňském roce se podařilo z programu Phare CBC rekonstru-
ovat školu v Doníně, v letošním roce nás jako největší akce v oblasti školství
čekají úpravy ve školkách ve Václavicích a Loučné a nová střecha na 
budově školky na Oldřichovské ulici. Také se připravují úpravy zahrad 
a hracích prvků ve všech mateřských školkách, hlavní úpravou projde 
zahrada MŠ Liberecká.

Bohužel jsme nezískali finanční prostředky na rekonstrukci školní 
jídelny a přístavby u ZŠ T. G. Masaryka, kde město neuspělo se svou 
žádostí o 20milionovou dotaci na ministerstvu financí. Žádost budeme 
v letošním roce opakovat s tím, že stavební realizace by proběhla v roce
2007. Projekt má za cíl jednak zateplení budovy a výměnu oken, ale také
nové vybavení kuchyně školní jídelny. Město také uspělo se záměrem 
projektu rekonstrukce budovy Základní školy praktické Loučná v tzv. 
Norských fondech. V letošním roce bude dopracována projektová doku-
mentace a po konečném schválení by rovněž v roce 2007 měla začít 
rekonstrukce školy včetně zajištění bezbarierového přístupu do budovy 
a stavebního oddělení MŠ Loučná od provozu ZŠ praktické.

Hlavním projektem v oblasti životního prostředí je revitalizace 
a rekultivace areálu staré cihelny. Cílem projektu je nejenom demolice
většiny objektů v areálu, likvidace ekologické zátěže, ale také příprava
celého prostoru k budoucímu využití, a to včetně rekonstrukce příjezdové
komunikace. Odhad nákladů je cca 12 milionů korun. Rozpočet města
počítá stejně jako v minulých letech s prostředky na provoz sběrných
dvorů, třídění odpadů, likvidaci černých skládek nebo boj s křídlatkou
podél toku Nisy. Také výsadba nových stromů a ošetřování stávající 
zeleně bude v letošním roce pokračovat. Dobrá zpráva pro naše okolí
je, že se podařilo objem peněz do této oblasti navýšit a že se nám daří
spolupracovat i s místními firmami. Tady bych chtěl zmínit pomoc 
společnosti KSM Castings CZ při úpravách zeleného pásu na Oldři-
chovské ulici.

V oblasti rozvoje bydlení je město ve fázi projektové přípravy domu 
s pečovatelskou službou v ulici Nádražní, stejně je na tom příprava 
přestavby bývalé školy v Oldřichově na Hranicích na bytový dům se 
zázemím pro osadní výbor. V letošním roce žádalo město o dotaci na 
výstavbu bytového domu s 36 byty v ulici 1. máje, výsledek zatím není
znám. Cílem je také v letošním roce nalézt investora, který dokončí 

výstavbu 21 řadových domků ve Starém dvoře. 
Z dalších akcí chci připomenout opravu fasády a hřbitovní zdi na hřbi-

tově v Hrádku nad Nisou, zahájení prací na budově Azylu nebo realizaci
projektu Hrádecko – region informačních a komunikačních technologií,
který umožní připojení bezdrátového internetu nejenom do okrajových
částí města. Bude pokračovat příprava rozšíření průmyslové zóny jako
předpokladu dalšího rozvoje města a také projektů na rekonstrukci Hor-
ního náměstí a centra města, využití domu č. p. 71 na Horním náměstí,
případně budovy Azylu. Rovněž rekonstrukce hřiště v areálu TJ Slovan 
Donín bude dokončena na jaře a podíl města na této akci je součástí 
letošního rozpočtu města. Rozpočet ale netvoří jenom velké investiční
akce, proto se počítá i s drobnostmi, které každodeně používáme, jako
jsou lavičky, dětská hříště nebo autobusové zastávky. 

Všechny hlavní investiční akce jsou navázány na dotace a granty, hlavně
z tzv. evropských peněz. Pro Hrádek je to již tradice, přesto stojí za 
připomenutí skutečnost, že právě tyto zdroje umožňují realizaci řady 
projektů, na které by město z vlastních zdrojů nedosáhlo. Stejné to bude
i v příštích letech, právě proto je nutné již dnes připravovat projekty 
a nutné podklady pro období 2007–2012, kdy budou nové finanční zdroje
Evropské unie opět k dispozici. Věřím, že i v tomto období budeme 
úspěšní a na tváři našeho města to bude znát. Martin Půta

Nejvíce penûz pÛjde na dopravu

Úãetnictví, vedení daÀové a mzdové evidence 
Tel.: 775 939 166

ZZááppiiss  ddoo  pprrvvnníícchh  ttřříídd
V pátek 10. února se v ZŠ T. G. Masaryka konal společný zápis do prvních tříd pro 

ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Lidická a ZŠ Donín pro nadcházející školní rok. Dostavilo se k němu
celkem 90 dětí. V době uzávěrky HRÁDECKA požádali rodiče pro 25 z těchto zapsaných

dětí o odklad povinné školní docházky. Pro děti, které se k zápisu z nejrůznějších důvodů
nedostavily, je připraveno druhé kolo zápisu na pondělí 6. března. Přesnější čísla o napl-

něnosti jednotlivých tříd budou známa až po tomto druhém kole.
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Nasadit lyÏe, pokrãit kolena
a jedeme!

Jednoho sobotního rána v polovině února si chata U Zvonu odpočívala 
v klidu a pohodě, ničím nerušena, uprostřed malého městečka Janova
nad Nisou v náručí Jizerských hor. Když se však přiblížilo poledne, klid byl
ten tam a do chaty začaly proudit lyže, potom batohy a nakonec připo-
chodoval i dav budoucích lyžařů. Začal lyžařský výcvikový kurz sedmého
ročníku ze ZŠ T. G. Masaryka. 

Sedmáci nejprve obsadili všechny pokoje, pak jídelnu, a když spořá-
dali vydatný oběd, vyrazili na sjezdovku. Mnozí se dívali na lyže s velkou
nedůvěrou, ale nic nepomohlo. Ortel byl nekompromisní: „Nasadit lyže
a začínáme!“

Tři družstva pak celý týden „makala“ na svých obloucích a snažila se
lyžovat seč mohla. Však také všem ještě i ve spánku zněly rázné povely
učitelů (Pokrčit kolena! Zatížit nohu! Ruce na kolena! Udělej oblouk!). Ti
na kopci plném sněhu nespouštěli ze svých svěřenců oči a neodpouštěli
žádnou chybu.

To ale nebylo všechno sportovní trápení žactva. Když byly zvládnuty
začátky na sjezdovkách, vytáhl vedoucí kurzu Tomáš Vávra družstva do
zasněženého lesa a začaly lekce na lyžích běžeckých. Po lese se pak 
válely nevybíravě nadávající hromady zapletených těl hrádeckých žáků,
lyží a různě zohýbaných hůlek. 

Hromady však den ode dne řídly, pády na sjezdovkách byly také vzác-
nější a zdatní lyžaři se začali připravovat na závody ve slalomu, sjezdu 
a na běžkách. Do toho všeho ještě museli zvládnout dvě valentýnkovské
diskotéky, vylepšit plavecký styl v jabloneckém bazénu, vyšlápnout pěšky
na rozhlednu Královka a napsat speciální lyžařský test. Test byl velice 
„obtížný“ a sedmáci museli přesvědčit své učitele, že lyže se opravdu 
nemažou medem, nelyžuje se v pyžamu, že lyže si vybíráme zcela jinak
než podle módních barev a na vleku skutečně nesrážíme všechny lyžaře
jedoucí za námi.

Poslední den se závodilo jako o život. Každý předvedl, co se naučil, 
a nebylo toho málo. S olympioniky závodícími v italském Turíně si 
závodníci ze ZŠ T. G. Masaryka v pohodě konkurovali. Večer se pak slav-
nostně rozdávaly diplomy, sladké ceny a blesky fotoaparátů zachycovaly
nejeden velký okamžik vyvrcholení lyžařského kurzu.

Když v sobotu dopoledne odjížděl autobus z Janova zpět do Hrádku,
vezl s sebou kromě lyží, zavazadel, dětí a učitelů i spoustu nových zážitků
a vzpomínek.

Co dodat nakonec? „Sedmáci, byli jste moc fajn!“
Ing. Lenka Pokorná

SdruÏení nájemníkÛ radí
obãanÛm

OOpprraavvaa  tteerrmmíínnuu  ppoorraaddeennssttvvíí
Poradenství v záležitostech nájemního bydlení nabízí SON v Hrádku nad
Nisou každé druhé pondělí v měsíci v Klubu důchodců v odpoledních ho-
dinách. Zájemci musí být objednáni (tel.: 485 108 927). Zájemci mohou
také využít poradnu SON v Liberci.

polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí

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

srdečně blahopřejeme.

70 let Vlasta Palounková
81 let Jaroslav Řežab, Božena Kožíšková, 

Ladislav Kořínek, 
Marcela Suchánková

82 let Jarmila Málková, Draga Svobodová
83 let Jiří Procházka, Marie Gerogievová, 

Josef Šidlák
85 let Jarmila Klingerová, 

Wartanouche Wenigerová
86 let Věra Kynclová
90 let Pavla Palasová
91 let Marie Kabelková
93 let Jiří Frič Marie Zimová

SPOZ

Vlajka pro Tibet
Pokračování ze strany 1
Dokladem tohoto tvrzení je například smrt 28letého mnicha z kláštera
Däpung, který zemřel v říjnu 2005 v průběhu rozsáhlé vlastenecké pře-
výchovné kampaně, při níž otevřeně kritizoval protitibetskou politiku
Číny, desítky politických vězňů mučených v čínských vězeních nebo 
několikaleté zadržování pančhenlamy, druhého nejvyššího duchovního
představitele Tibetu. Neméně závažná je také všudypřítomná politická,
náboženská, kulturní a rasová diskriminace Tibeťanů v jejich vlastní zemi.

Možná si kladete otázku, proč si připomínáme zrovna Tibet? Jistě kaž-
dého z nás napadnou i další místa na světě, kde má lidský život nulovou
hodnotu, lidská práva nejsou dodržována a svoboda jednotlivce je prázdný
pojem. Kuba, Bělorusko, Barma, Irák, Palestina nebo právě Čína… Mys-
lím si, že 10. března je pravá chvíle připomenout si, že svět nekončí za
našimi humny a cizí utrpení se nás bezprostředně dotýká. Iluze poklidné
střední Evropy nemusí trvat věčně a pokud budeme mlčet k utrpení 
druhých, těžko budeme sami hledat zastání u jiných, pokud ho někdy 
budeme potřebovat…

Protože jsme si dobou nesvobody jako národ také prošli, je naší 
povinností naši svobodu chránit a morální povinností udělat vše, co je 
v našich silách, aby na této Zemi byla svoboda pro všechny její obyvatele,
ať jsou to Bělorusové, Barmánci, Tibeťané nebo Číňané.

Není dvojího utrpení,
jedno, které se děje nám, a nějaké jiné,
vzdálené, které se děje jim.
Je jen jedno utrpení – nás lidí. 
Ať je to kdekoliv na Zemi.
A my se můžeme postavit na odpor. 
Třeba jen tím, že vyjádříme svou účast.
Svou tichou láskyplnou solidaritu. Vít Štrupl, Martin Půta
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Matefiské centrum Korálek
pomáhá uÏ rok

Mateřská dovolená nemá s odpočinkem nic společného, pro ženu to 
naopak znamená být v jednom kole mezi vařením, praním, úklidem, 
čtením pohádek a uspáváním. Maminky se tak dostávají do sociální izo-
lace a to může být příčinou dalších problémů. 

Předcházet podobným situacím se snaží mateřská centra a jedno z více
jak stovky v naší zemi vzniklo právě před rokem v Hrádku nad Nisou.

„Byl to skvělý nápad,“ pochvaluje si Markéta Švikruhová, maminka
trojčat, kterým v dubnu budou čtyři roky. „Máme zde dost věcí, které 
bychom si doma nemohli dovolit. Jako například prstové barvy, které děti
mohou olíznout, aniž bych se musela strachovat o jejich zdraví,“ říká žena.
Cení si kolektivu maminek, které vedou jednotlivé kroužky anebo jen do
Mateřského centra Korálek docházejí. „Dozvím se, kde mají co dobrého,
a hlavně za přijatelné ceny. Doma nehrozí, že bych si v klidu vypila kafe,
tady se děti novými hračkami a skupinou vrstevníků natolik zabaví, že 
o nich pomalu nevím,“ spokojeně komentuje Markéta Švikruhová.

Za nejdůležitější ale považuje vliv kolektivu, neboť trojčata Markéta,
Mireček a Paula nechodí do mateřské školy. „Jsou prvky chování, které lze
naučit jen v kolektivu. A k tomu jsem zde měla jedinečnou příležitost. Bez
toho by děti po nástupu do školky mohly mít komunikační i jiné 
problémy,“ připomíná Markéta Švikruhová další důležitou skutečnost.

„Dochází k nám kolem padesáti maminek s jedním i více dětmi. Máme
k dispozici dvě velké místnosti a jednu menší z části bývalých jeslí. To nám
umožňuje provozovat šest kroužků během týdne a denně máme alespoň
dva programy,“ naznačila Korálku Soňa Krečmanová, která je jednou ze
zakladatelek a duší Korálku.

Maminky díky mateřskému centru mají také příležitost si v klidu zajít
za lékařem nebo o patro níž do knihovny, neboť kolegyně se o jejich 
potomky postarají. „Za neméně důležité považuji takovou programovou
přípravu, že maminky si při pobytu v centru i odpočinou, pobaví se a ne-
ztratí za dobu mateřské dovolené kontakt s okolím,“ dodává Laďka Jurková,
ředitelka hrádeckého Domu dětí a mládeže Drak, pod jehož křídla Korálek
patří. Josef Růžička

Dûtsk˘ karneval
Nedělní odpoledne 19. února patřilo v DK Beseda dětem, pro které při-
pravil městský úřad karneval. V reji masek, při jejichž výrobě si jistě přišli
na své i rodiče, byli k vidění kromě princezen i kovbojové a indiáni, čarodě-
jové i další zástupci pohádkové říše.

Pořadatelé touto formou děkují sponzorům, kteří přispěli k vydaře-
nému odpoledni: Alexandr KENDIK JUNIOR, prodejna potravin č. 5, Ang-
lická 622, Hrádek nad Nisou, AHOLD CZECH REPUBLIK, a. s., – ALBERT
Hrádek n. Nisou, Liberecká 629, V. I. P. Hrádek n. N. s. r. o., Donín 219, 
Pavel Uhl, Hrádek n. N.

Turnaj ÏákÛ Z· ve fotbale
Dne 11. února 2006 se pod záštitou Domu dětí a mládeže Drak, Městské
policie Hrádek n. N., TJ Slovanu Hrádek n. N. a firmy ROB-HÁJEK konal
další turnaj žáků základních škol ve fotbale. Turnaj se konal v sokolovně
a zúčastnilo se ho celkem 32 žáků, kteří ze svých řad  sestavili čtyři mužstva.

Fandit přišlo 20 diváků. Turnaj se nesl v duchu fair play a bylo dosa-
ženo těchto výsledků:

1. místo družstvo Mazlíci
2. místo družstvo Doníňáci
3. místo družstvo Bílí tygři
4. místo družstvo Slovan
Nejlepším brankářem byl vyhlášen Matěj Mrva a nejlepším střelcem

Pavel Mrázek.
Při vyhlášení výsledků obdrželi všichni hráči sladké odměny a nejlepším

družstvům byly předány poháry.
Pořadatelé děkují všem zúčastněným a těší se na další  spolupráci.

Pavel Weiss

Bílí tygfii pobavili 
hrádecké fanou‰ky
Hokejisté extraligových Bílých tygrů z Liberce pobavili v neděli 12. února
na kluzišti Jednoty Orel dvě stovky diváků exhibičním utkáním. Pořa-
datelé, kterými bylo město Hrádek nad Nisou a jednota Orel, využili 
třítýdenní olympijské přestávky, a tak se stalo hrádecké kluziště dějištěm
ukázkové tréninkové jednotky v současnosti druhého týmu extraligové 
tabulky. Uprostřed představení Bílých tygrů vystřídala hokejisty na ledě
devítiletá hrádecká rodačka Jana Čejková, která se od svých čtyř let věnuje
krasobruslení.

Diváci viděli půlhodinový trénink Bílých tygrů, po němž proti sobě 
nastoupili na led týmy „modrých“ a „bílých“. Protože jejich utkání za mohut-
ného povzbuzování diváků, rozdělených rovněž na dvě části, skončilo po
40 minutách nerozhodně 8:8, dočkali se diváci také souboje brankářů 
v podobě nájezdů. Vítězové si odnášeli bednu šampaňského, kterou 
věnoval starosta města Martin Půta.

Po utkání následovala ještě autogramiáda na ledě. Nejen děti si domů
odnášely podepsané kartičky s fotografiemi Bílých tygrů, kteří tímto způ-
sobem zvali diváky na utkání play off hokejové extraligy. Vít Štrupl
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Jméno pana Jaroslava Podlipného si asi většina lidí, kteří ho znají, spojuje
s kopanou. To ale není tak úplně dobře. Do Hrádku nad Nisou přišel 
v roce 1947 od Jičína, kam chodil do školy. Celých 42 let pracoval v truhlárně
v Hrádku. Hned po příchodu do města se zapojil do sportu a v roce 1948
už hrál fotbal. Později hrál také hokej, tenis, pingpong závodně za Slovan…
V hrádecké kopané působil do roku 1972 jako aktivní fotbalista a v posled-
ních pěti letech zároveň jako hrající trenér. 

Jaroslav Podlipný měl být jednou z osobností města, které si převzaly
při lednovém společenském večeru města ocenění za práci pro město.
Pan Podlipný si ale své ocenění díky nemoci odnesl až dodatečně v únoru.
Jak to vypadalo s kopanou v Hrádku po válce?
Fotbal jsem začal hrát v roce 1948 a myslím si, že padesátá léta byla nej-
lepší léta fotbalu v Hrádku. To se hrál krajský přebor a divize. A to byla
tenkrát třetí nejvyšší soutěž. To byl ještě Liberecký kraj, byl tam také 
Ústecký kraj a Pražský. Z Ústeckého kraje tam hrál Most, Ústí, Děčín, 
z Pražského to byla Dukla Karlín, tady z Libereckého Jablonec atd.
Po válce jsme začínali jako AFK Hrádek. Potom v roce 1951 to byl Vulkan
Hrádek a později Dynamo Hrádek a pak ještě Autorenova Hrádek. 
V Hrádku se po válce hrálo na louce pod statkem Starý dvůr, ale od roku
1948, kdy se otevřel v květnu stadion, tak se hrálo tady v Doníně. To byl
nejlepší stadion široko daleko. Všude se hrálo na škváře, a Hrádek měl
trávu. Průměrná návštěva byla okolo 1000 lidí na utkání. Možná ještě víc.
A Hrádek žil fotbalem.
Kolik bylo oddílů?
U dospělých A a B a oddíly mládeže i dorostu.
Už tehdy jste se staral o stadion?
Správcem byl můj syn Pavel od 80. let, kdy jsem se vrátil k fotbalu. Ale 
jinak jsme sem chodili kromě období, kdy se budoval tenis, téměř často.
Až od 1988 roku jsem tady pořád. Pomáháme tady, ne já sám, je tady
celá parta. Děláme a vylepšujeme, co se dá, pomáháme správci. Když tu
byl Pavel, tak to bylo jasné, že jsem tu byl pořád. Ale i teď jsem tu denně.
Je tu potřeba velká údržba, obzvlášť v létě. Ráno sem přijdu tak v devět,
v jedenáct jdu na oběd a pak jsem tu od půl druhé asi do šesti. I když teď
v zimě toho tolik na práci není.
Vzpomenete si na některé spoluhráče z roku 1948?
Pražák, Strya, Frajman, Morávek, Dohnal, Vávra, Moc, Taibr, Sůra, Šnajdr,
Řeháček, ale ono jich už bohužel moc nežije. 
Když jsme se jmenovali Dynamo Hrádek, tak jsme hráli mistrovství 
republiky Dynam v Praze na Slávii. Sice jsme tam 7:1 prohráli, ale byl to
i tak zážitek. Já jsem hrál jako brankář. Dřív chytal pan Čihula, ale právě
v roce 1948 šel na vojnu a já nastoupil do brány za něj. Ne moc štastně,
měl jsem smůlu, protože hned v prvním zápase jsem si zlomil ruku. 
Měl jste i jiné úrazy z fotbalu během těch třiceti let?
Na vojně jsem měl zlomenou nohu. Ve Skalné, co je odtamtud Nedvěd,
tak tam jsem hrál a zlomili mi nohu. To byla Rudá hvězda Cheb.
Vzpomínáte na to, jak se měnil areál stadionu od roku 1948?
Hodně se měnil. V roce 1948 se postavil stadion. To byla ale jen plocha
a tribuny. Tady uvnitř haly byl jenom písek, sloupky a jinak holá budova.
Dříve to byla nějaká konírna nebo jízdárna. Tady nebyly ani kabiny. 
Dodělávaly se až časem, vestavěly se do haly. Po zápase a trénincích jsme
se myli u potoka. Byla tam ohromná vana. Od začátku tu byla krásná tráva.
Později se stavělo škvárové hřiště, to bylo, když jsem byl na tenise. V zimě
se tam navážela čerstvá škvára z gumovky. 
Udržovat hřiště dá práci dneska. Jak se to dělalo tehdy?
Všichni sousedi měli kus a sekali to kosou. Až potom byla jednu chvíli
špatná tráva. Nekropilo se a jak se nekropí, tak to je v létě špatné. Pak se
to opravovalo. Drnovali jsme celé velké vápno. Pak se to začalo ježkovat
a hlavně kropit.
Jak to bylo tenkrát s vybavením? To jste si kupovali sami?
Ne, to bylo od továrny. Tenkrát to bylo pod Vulkánem, takže dresy a chrá-
niče byly od nich. Kopačky byly spíš takové boty, které vydržely dva roky. 
Jak jste se dostal k tenisu?
K tenisu jsem přišel v roce 1972. Skončil jsem jako trenér fotbalu, protože
moje děti začaly hrát tenis. V té době tam byly jen dva menší kurty 
nahoře u silnice, tak nás poprosili, abychom šli pomoct. To bylo taky jedno
z nejhezčích období, protože v tu dobu byla na tenise ohromná parta.
Rodiče těch dětí denně chodili a postavilo se vlastně 6 kurtů. Jako vedoucí

tam byl pan Juklíček, Karel Hrdý už se zapojoval a také mládež.
Jako fotbalisti jsme tam chodili už předtím. Když bylo volno, tak jsme tam
šli hrát jen tak. V těch sedmdesátých letech tam chodila hrozná spousta
dětí.
Svépomocí jsme budovali celý areál. Z práce jsme šli v půl třetí a v půl
čtvrté jsme už byli na kurtech. Vlastně se to všechno dělalo ručně. Žádná
technika. Akorát vybrali travnatý břeh, ale jinak všechno ručně. To bylo
takových hodin… Já měl třeba napsaných 500 brigádnických hodin za
rok, ale byl jsem tam daleko víc. Přitom to byla zábava. Hrozně rád na to
vzpomínám. Začal jsem tam chodit, protože mi tam hrály 4 děti. Blanka
byla přebornice kraje v žácích a kluk jeden, ten mladší, byl také přebor-
ník kraje. Hrádek měl moc dobrou úroveň v žácích. Také Tomáš Hrdý hrál
opravdu dobře. 
Tady byly tehdy tak velké turnaje, že jsme ani nemohli zařadit všechny
žáky. Jezdili sem hrát i ze Slovenska. Pravidelně 120 dětí. Vždycky bylo
plné koupaliště stanů. Pak děti odrostly, tak jsem se vrátil k fotbalu. A dokud
mi vydrží zdraví, tak tady budu.
Když jste takhle dennodenně hráli a chodili na brigády, jak to
fungovalo doma?
Manželka chodila za námi. Na tenis nám nosila obědy. Když byly děti
malé, tak je po obědě, když se vyspaly, vzala sem a tady seděla a štriko-
vala a pak jsme šli společně domů. V tomhle jsem neměl problémy. Mám
ohromnou manželku plnou pochopení.
Dřív se lidé i více scházeli. My jsme šli v šest do práce a v půl třetí domů,
ale dneska má spousta lidí odpolední, noční. Dneska jsou problematické
i tréninky.
Hrál jste i hokej. Také za soutěžní družstvo? 
Ano. Koncem padesátých let jsme hráli nejdříve na koupališti a pak jsme
postavili kluziště u Masarykovy školy a přešli tam. Kluziště bylo pěkné,
mělo 60 x 35 metrů. Vysoké mantinely, kulaté rohy, osvětlení a jenom
jsme vždycky čekali, až bude mrznout. Tenkrát se plocha škvárového hřiště
vybrala kvůli tomu kluzišti, aby se to srovnalo. Jak začalo mrznout, tak
jsme ani nespali a celé noci jsme stříkali. Nosili nám i večeře a čaje. 
Pak se odehrála tři, čtyři utkání, přišlo sluníčko a led byl pryč. To bylo tak
v letech 1958–1964. Turnov s námi hrál, Liberecké B, Tanvald, Smržovka,
Frýdlant, Jablonné. Byl to oblastní přebor. Dost to ale záviselo na počasí. 
Je tedy vůbec nějaký sport, který vás neoslovuje?
Box. Já jsem na něj ale také chodil, protože tady v Hrádku byl na dobré
úrovni. Jinak mám všechny sporty rád. Hrál jsem i volejbal, nohejbal, ale
jen rekreačně. Na nějaké flámování a tak jsem nebyl. Teď bydlím v pane-
láku, tak co bych dělal doma? Jiní sedí, čtou noviny. Tady na hřišti mám
pořád co dělat.

Vít Štrupl

Îivot pln˘ sportu

Jaroslav Podlipný se při přebírání ceny podepsal stejně jako dříve oceněni do pamětní
knihy, založené 1. května 2004



Pan Antonín Procházka převzal při lednovém společenském večeru z rukou
starosty města ocenění především za dlouholetou přípravu pochodu 
Lužická padesátka. Letos připravuje už jeho 25. ročník. 

Narodil se na Moravě a do Čech přišel v roce 1948. Nejprve do Varns-
dorfu, pak žil v Liberci a po vojně se vrátil do Hrádku. „Od roku 1953 jsem
‚Hrádečák‘. Pracoval jsem v oděvnictví, pak jsem šel na ‚převýchovu‘ 
a začal jsem zedničit,“ říká o sobě na úvod.
Předpokládám, že turistika je váš největší koníček?
Začalo to v roce 1982, kdy jsem vstoupil do turistického oddílu a hned
jsem začal dělat tratě. Od té doby jsem u toho pořád. Celkem mě to baví.
Taková neděle, kdy se sejdeme jako parta lidí, která se celý týden nevidí,
povypráví si, nakonec skončí někde v hospůdce, dá si něco k jídlu a neděle
je hned jiná. Pokud můžu, tak chodím takto každou neděli s Lokomoti-
vou Liberec na jejich vycházky. Máme plán, který je předem připravený
na celý rok. Berou nás jako svoje. Tady z Hrádku chodí Fredy Volkert, Jarda
Novotný, Walter Strobach, Jirka Soukup a já. Chodíme trasy kolem 15 km.
Kdy jste se stal členem klubu českých turistů?
V roce 1982. Tenkrát to bylo pod Slovanem. Předtím jsem chodil s Libe-
reckou vlastivědou a do té doby jsem vlastně nikam nechodil.
Jednatele Klubu Českých turistů dělal přede mnou Mirek Vinklárek. Pak
mi předal papíry na náměstí a teď ho dělám já. A od roku 1982 dělám
trasy pro Lužickou padesátku. 
Co to obnáší, naplánovat a připravit trasy?
Dnes už to jde. Dřív to bylo horší, protože se značily i cesty značené 
turistickými značkami. Pak nám začali ochranáři trošku šlapat na prsty, 
a tak jsme se snažili, aby všechny trasy vedly po značených turistických
trasách. Připravit trasu znamená najít všechno v mapách a poměřit kilo-
metry. Třeba na 15 km musíme značit skoro polovičku, protože ta musí
jít mimo značky. Jinak by to bylo moc, anebo naopak málo kilometrů. 
S přípravou celého ročníku souvisí hlavně vymyšlení tras, vyjednávání 
povolení u ochranářů a u Lesů ČR a naplánování a rozeslání propozic,
které posíláme třeba i do Liberce do škol. Zajišťujeme občerstvení. 
Musíte odhadnout, kolik zhruba přijde lidí. Většinou máme buřty. Ale co
potom, když jich objednáme 600, a přijde jenom 400 lidí. A taky zajistit
start a cíl. To se nám podařilo ve škole u pošty, kde už jsem několik let.
Když se začínala Lužická padesátka, tak s tím byly velké problémy. Start
byl v Besedě, většinou hromadný. Z Pragovky se odvozily stoly a židle do
sokolovny, kde byl cíl. Tam se to nainstalovalo a po Lužické se to zase 
naložilo na náklaďáky a odvozilo zpátky. Tohle nám dneska všechno 
odpadlo. Dvakrát byl start a cíl v Koruně. Pak jsme byli také jeden ročník
v kuželně pod Dělnickým domem. A v sokolovně. 
Doznal za těch 23 let pochod nějakých změn?
Rok od roku se zmenšuje počet startujících. To je snad celostátní věc. Roku
1981 byla rekordní účast 1896 lidí. Za třicet ročníků bylo 31 022 účast-
níků. Pak od 30. ročníku bylo 511, 653, 463, 492 a vloni 345. V loňském
roce to možná bylo tím, že v ten samý den bylo moc akcí. 
Trasy byly vždycky stejné, nebo se také vyvíjely?
Trasy jsou většinou stejné. Akorát jeden rok je vedeme směrem na Jab-
lonné, Vysokou, Hrádek a druhý rok třeba na Hvozd. Nedávno jsme 
přidali Německo. Většinou se snažíme, aby jeden rok byla trasa jedním
směrem a další rok obráceně. Ono se to nedá pořád měnit. Je to Lužická
padesátka, tak to musí jít po Lužických horách. Když byla předsedkyní
paní Trkolová, tak ta se snažila z lidí vyždímat co nejvíce kilometrů. 
A chtěla, aby vyšli až nahoru. Dneska se snažíme, aby měla patnáctka 
raději míň, protože je tam spousta dětí. 
Když jsme chtěli vést trasu přes Hvozd, Luž atd., tak to někteří pokládali
za vysokohorskou turistiku, takže se od toho upustilo.
Přes hranice chodíme asi tak 5 let. I když chodíme vlastně přes zelenou
hranici, tak tady s dohodou a povolením problém není. Větší problém
máme teď s Lesy ČR. Protože v sedle pod Popovkou už nesmíme rozdě-
lávat oheň na opečení buřtů, děláme teď občerstvení po Výšlapu na 
Popovku u nás na zahradě.
Ztratil se vám někdy někdo při Lužické padesátce nebo třeba
špatně odhadl síly a nedošel?
Pamatuji si, že jedno děvče šlo poprvé Lužickou padesátku, ale místo do
cíle šlo někam s klukama, takže se pak hledala. Ale našla se. My máme 
v 18 hodin konec. Každý by měl od těch 6 nebo 7 hodin, kdy se startuje,
těch 50 km zvládnout. Když ne, musí dát vědět do cíle, že se nevrátí, nebo
vzkázat, že končí a nedojdou. Musí jít ten, kdo je schopný to ujít a dobře

odhadnout svoje síly. Já odcházím tak v půl druhé sbírat kontroly. Ráno
na 50 km se přihlásí tak 25 lidí. Té první kontrole se většinou zavolá tele-
fonicky, kolik je lidí, tak si je škrtá a když jí všichni projdou, tak může jít
domů. Ale jsou i tací, kteří dobíhají z posledních sil. Na druhou stranu,
měli jsme tu starého pana Dobiáše, ten ušel hodně moc. Jednou prý šel
ještě tancovat.
Je někdo, kdo byl na všech ročnících?
Asi určitě je, ale nevíme přesně jmenovitě. 
Poslední otázka: jak funguje v Hrádku Klub českých turistů?
KČT má kolem 40 členů. Za odměnu pořadatelům padesátky jsme byli
asi třikrát na pochodě v Líšném, kam nás dovezl autobus. Předloni jsme
byli v Žacléři na dvoudenním zájezdu, udělali jsme si tam výlet na 
Rýchory, do pevnosti a večer jsme se tam seznámili s místními turisty.
Loni jsme byli na Křivoklátsku. Velkým problémem je ale sehnat ubyto-
vání pro 40 lidí, protože autobus doplňujeme kolegy z Chrastavy.

Vít Štrupl
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Nová hfiebenovka
Multifunkční turistická magistrála Euroregionu Nisa 

z Krkonoš až do Německa
Větší bezpečnost, lepší komfort, více tras, jednotné značení a nepoznaná
místa nabídne všem milovníkům turistiky, ať už pěší, kol, či lyží, Nová hře-
benovka. A vlastně již nabízí. Na podzim 2004 byla otevřena turistická
lávka Rádlo, díky níž můžete bezpečně zdolat výpadovku z Jablonce na
Prahu, právě se buduje Jizerská magistrála pro pěší, připravuje se stavba
nového informačně-servisního centra Milíře…

Životní styl se za posledních několik let výrazně změnil, stranou tohoto
trendu nezůstala ani turistika. Dnes nevyrážíme do přírody jen na dlouho
plánované výlety s baťohem plným řízků. 

Cílem projektu Nová hřebenovka je přilákat do hor další návštěvníky.
Trasy jsou naplánovány tak, aby z přetížených lokalit našeho regionu 
odvedla nové i stávající turisty do dosud nepoznaných či zapomenutých,
ale přesto zajímavých a lákavých míst. Pro větší bezpečí jinudy pro pěší,
jinudy pro cyklisty. Trasy mají nová nástupní místa s parkovištěm, odpočí-
vadla i jednotné značení. 

Podrobné mapy budou k dispozici ještě před začátkem letošní letní 
turistické sezóny, už nyní si můžete celou magistrálu prohlédnout na 
internetové adrese www.nisaops.cz, kde je mapa panoramatická. Na 
internetu se připravuje i databáze restauračních a ubytovacích zařízení,
kde si rezervaci zajistíte on-line.

S Novou hřebenovkou se můžete seznámit nejen na stránkách www.
nisaops.cz, ale i při mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Euroregi-
ontour 2006, který bude v březnu hostit nové Eurocentrum v Jablonci nad
Nisou (bývalé výstaviště). Nová hřebenovka zde bude mít svoji vlastní 
expozici a mimo jiné slavnostně představí nové logo.

David Jelínek
Trasa Nové hřebenovky
Nová hřebenovka vede ze Špindlerova Mlýnu do Harrachova a na Jizerku,
kde se dělí na severní a jižní větev. Severní pokračuje přes Bedřichov do
Hrádku nad Nisou, jižní trasa vede přes Černostudniční a Ještědský hřeben.
Magistrála pak pokračuje přes Lužické a Žitavské hory, Krásnolipsko do
Německého Hinterhermsdorfu v Českosaském Švýcarsku.

Turistická lávka Rádlo
Celková délka mostu je 54 metrů, šířka 3 metry. 

Most je určen pro pěší a cyklisty a jeho význam spočívá v tom, že opět
propojil dvě turistická území, která byla v minulosti rozdělena rychlostní
komunikací (Jablonec – Praha).

Výška spodního okraje lávky v nejnižším bodě nad vozovkou dosahuje
9,28 metrů.

Hlavními nosnými prvky jsou dvě ocelová lana, dopínaná přes beto-
nové opěry, ukotvená pomocí zemních kotev.

Na lana je upevněna konstrukce mostovky, která je odolná jak proti
kroucení, tak proti deformaci při nerovnoměrném zatížení.

Dalším prvkem lávky je střední pilíř, který má charakter kyvné stojky.
Lávka má ocelové zábradlí s jedním madlem a drátěným výpletem.

âtvrt století s LuÏickou padesátkou



Březnové výtvarné čarování
BATIKA

27. března 2006 od 14.30 do 16.30 hodin
DDM Drak

Batika – batikujeme si tričko.
S sebou: přezůvky, bílé bavlněné triko 15 Kč na

materiál a dobrou náladu.

MŠ se baví
ČLOVĚČE, NEZLOB SE

22. března 2006 od 10.00 hodin
Setkání předškolních dětí z MŠ v DDM Drak.

Soutěžíme ve hře Člověče, nezlob se.

Sportovní akce s MěP
FLORBAL

25. března 2006 od 9.00 hodin
sokolovna

Turnaj pro žáky I. stupně ZŠ ve spolupráci s MěP.
S sebou: oblečení a obuv do tělocvičny.

Družstva, nahlaste do 23. 3. 2006 do DDM Drak.

Spolupráce se ZŠ Lidická
KERAMIKA – STAVBY

7. března 2006 od 9.15 hodin
DDM Drak

Keramická dílna – projekt ZŠ Lidická.

Setkání domečků
VÍKEND DOMEČKŮ

10. 2.–11. 2. 2006
Lomnice nad Popelkou

Víkendové setkání pracovníků domů dětí 
a mládeže v Lomnici nad Popelkou – volnočasové

workshopy.
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Společenský kalendář
1. ples města Chrastavy

10. března ve 20.00
budova školní jídelny v Chrastavě�

Ples Trojzemí
18. března ve 20.00

DK Beseda�

Švec a čert
19. března v 15.00

pohádka DS Železný Brod
DK Beseda�

Výtvarná dílna
20. března v 15.30
Malování na hedvábí

ŠD Donín�

Kontrolní závod motokrosu juniorů
50–125 ccm

26.–27. března
Sportovní areál motokrosu�

Noc s Andersenem
31. března

Městská knihovna�

Ples seniorů
8. dubna v 18.00

DK Beseda�

Když jde kůzle otevřít
9. dubna v 15.00

pohádka pro děti
DK Beseda�

Otevřený kynologický přebor AČR 
v kat. speciálních psů

10.–13. dubna
Rekreační areál Kristýna�

Běh Císařským údolím 
22. dubna

klub horolezců Hrádek nad Nisou
Horolezecká chata na Horním Sedle�

Miroslav Těšina – Parky 
v Euroregionu Nisa

Březen
Výstava

I. patro MěÚ v Hrádku nad Nisou�

DDM Drak DDM Drak 
Hrádek nad Nisou
Akce na březen 2006

Zápis do matefisk˘ch ‰kolek
Zápis dětí do všech mateřských škol v Hrádku
nad Nisou (MŠ Liberecká, MŠ Oldřichovská, 
MŠ Donín, MŠ Loučná a MŠ Václavice) se koná
6. dubna od 8 do 15 hodin. K zápisu přineste
svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a očko-
vací průkaz dítěte.


