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V dubnovém čísle:
— Azyl
— Vakcinace lišek
— Sbírka „Pozvedněte slabé“
— Rozvodnění Nisy
— Zeleň ve městě
— Rockové léto
— MŠ Liberecká
— Lužická padesátka
— Příloha – Krajina skal

Vlajka
pro Tibet
V pátek 10. března se Hrádek nad Nisou
připojil k dalším 286 městům v České
republice, která vyvěšením tibetské vlajky
symbolicky podpořila utlačovaný národ,
desítky let žijící v nesvobodě.

Akcí Vlajka pro Tibet si svět připomíná
snahu Tibeťanů o udržení vlastní kultury,
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 okupaci, při kterém v roce 1959
zemřelo 80 tisíc Tibeťanů. Česká repub-
lika se k akci pravidelně připojuje od roku
1996. Před radnicí v Hrádku nad Nisou
zavlála tibetská vlajka letos již počtvrté.

Jedním z velkých projektů, které budou ve městě realizovány v tomto roce, je revitalizace areálu cihelny.
Většina budov, ze kterých zbyla do dnešních dnů pouhá torza, bude zbourána. Zároveň bude provedena
celková sanace areálu, jejímž cílem je zbavit jej ploch znečištěných nebezpečnými látkami a následná 
revitalizace. Co se v tomto prostoru bude dít dál?

Na tuto otázku hledali odpověď mladí architekti z celého světa v rámci 8. ročníku soutěže Europan 8.
Architekti při ní navrhovali řešení pro budoucí využití vytipovaných lokalit v Evropě. Do soutěže Europan
se vloni přihlásilo 19 zemí se 74 místy z celé Evropské unie a také z Běloruska a Bosny a Hercegoviny. 
Jedním z přihlášených účastníků byl také svazek měst Malý trojúhelník, který pro řešení vybral opuštěné
průmyslové areály v Žitavě a Hrádku nad 
Nisou a stávající doly v Bogatynii. Vybraným
lokalitám porota uděluje ocenění a hradí nákup
projektu. 

Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 
24. března v Berlíně a zúčastnili se jej i zástupci
Malého trojúhelníku. Porotcům architekti
doručili celkem na 1600 návrhů. Do užšího
výběru nakonec postoupilo 21 lokalit a z nich
porota vybrala osm míst pro nákup projektu. 

Mezi vybranými návrhy byl i projekt Tria-
log, podávaný Malým trojúhelníkem. Město
Hrádek nad Nisou tak získá projekt řešení 
lokality tzv. Severního města – tedy prostoru
od dnešní cihelny na sever až k silničnímu ob-
chvatu. Studenti navrhovali dispozici obytné
zóny, která by tu mohla díky ideální poloze poblíž železnice, silnice i centra města vzniknout. 

Pokračování na straně 3

Místo cihelny bude atraktivní
obytná zóna

Na léta chátrajícím objektu bývalého Azylu se letos začnou provádět alespoň nějaké práce, které by měly
vést k jeho zachování pro budoucnost. Naprostou nutností je snesení krovu. Bohužel, v samém závěru 

letošní zimy se část krovu zřítila. Přesto se při
dalších pracích bude snažit odborná firma ales-
poň některé prvky vzácné střechy zachránit.

Je škoda, že se budova Azylu dostala až do
takto závažného stavu. Léta se nedařilo sblí-
žit představy památkářů a města. V poslední
době však došlo ke změně a jednání mezi
oběma subjekty jsou vstřícnější. Díky tomu,
že Azyl patří do městské památkové zóny, bylo
letos Národním památkovým ústavem na 
zahájení prací na jeho záchranu přiděleno
400 tis. Kč s tím, že další prostředky se dají
očekávat poté, co do stavby bude investovat
také město Hrádek nad Nisou. Město proza-
tím do stavby vloží přibližně stejnou částku.

Pokračování na straně 5

Krov Azylu bude rozebrán a uloÏen
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Informace z radnice
Ze zasedání rady mûsta
44..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
Rada města se na své 4. schůzi v roce 2006 dne 22. února zabývala tě-
mito záležitostmi:
— schválila odepsat nedobytné pohledávky z účetní agendy za poplatky

za komunální odpad v navrhované výši 178 717 Kč s tím, že odepsané
pohledávky se sledují na podrozvahových účtech do okamžiku, než
bude prokazatelně zjištěno, že v žádném případě nemůže nastat 
jejich úhrada

— schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě se Severočeskými sběrnými
surovinami, a. s., Liberec o zabezpečení obsluhy sběrných míst pro od-
běr nebezpečných složek komunálního odpadu a velkoobjemového
odpadu

— na základě výběrového řízení schválila uzavření smlouvy na vedení kro-
niky města počínaje r. 2006 s Mgr. Štruplem a ThMgr. Zimmermanno-
vou za cenu 20 000 Kč vč. DPH včetně materiálního zabezpečení 
s termínem dodání srpen následujícího roku, sankce 10 % ze sjednané
odměny za každý započatý měsíc prodlení. Rada města uložila tajem-
nici úřadu připravit konečné znění smlouvy o vedení městské kroniky.

— schválila žádost p. Josefa Novotného o pronájem prostranství urče-
ného pro konání pouti na Hrádecké slavnosti konané 26.–27. 8. 2006
za účelem hostování lunaparku

— vzala na vědomí předloženou nabídku ohňostrojových prací a schva-
luje jejich provedení na akci Hrádecké slavnosti 26. 8. 2006

— po projednání schválila postup řešení poplatku pro fyzické osoby, které
mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekre-
aci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 

— vzala na vědomí informaci týkající se závodní tratě Rallye Lužické hory
2006. Po projednání schválila poskytnutí příspěvku na pořádání spor-
tovní akce Rallye Lužické hory formou nepeněžního plnění – bezplatné
užívání prostor v budově radnice včetně spotřeby energií. Rada města
po projednání schválila prominutí poplatku za užívání veřejného pro-
stranství – zábor Horního náměstí pro pořádání sportovní akce Rallye
Lužické hory 2006. 

— schválila záměr obnovy dubové aleje podél cyklostezky v ul. Žitavská
— po projednání vzala na vědomí účast Pečovatelské služby Hrádek nad

Nisou ve sbírkové akci „Pozvedněte slabé“ a předložení žádosti o nadační
příspěvek Nadaci Euronisa k zajištění kontaktního centra Občanské 
poradny v Hrádku nad Nisou

— navrhla na ocenění ke Dni učitelů za dlouhodobou činnost ve školství
ředitelku ZŠ Donín Mgr. M. Brandovou

— schválila uvolnění částky 5 000 Kč z rozpočtu města kapitoly Obnova
zeleně Českému rybářskému svazu na prořez stromů v parku u rybář-
ského domu, obnovu laviček apod.

55..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
Rada města se na své 5. schůzi v roce 2006 dne 8. března zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila bezúplatné vykácení 36 ks ovocných stromů v lokalitě Žitav-

ské ulice s kompletním úklidem za odvoz dřevní hmoty
— vzala na vědomí plnění rozpočtu za období 1–2/2006 ve vazbě na roz-

počtové provizorium. Uložila vedoucímu FO a tajemnici úřadu vytvořit
směrnici, která bude obsahovat tvorbu, kontrolu, plnění a čerpání jed-
notlivých kapitol rozpočtu a předložit ji na radě města do 30. 4. 2006.

— vzala na vědomí informaci jednatelky společnosti TS Hrádek, s. r. o., 
o hospodaření společnosti a uložila jednatelce zajistit co největší vytí-
žení aut, na které má společnost leasing a Peugeot bude používán jako
záložní auto pro nutné použití při velkém vytížení ostatních vozidel

— souhlasila s podnájmem nebytových prostor v areálu SKS v Hrádku nad
Nisou 

— po projednání schválila vypsání výběrového řízení na obsazení funkce
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí. Lhůta pro podání
přihlášek je do 15. 4. 2006. Termín nástupu je 1. 5. 2006.

— schválila uzavření smlouvy o nájmu dopravního prostředku mezi měs-
tem Hrádek nad Nisou a ČSAD Liberec s tím, že v bodě č. 4. 8. bude
znít poslední věta „Nájemce zaplatí provedení oprav na své náklady“
a uložila starostovi města projednat návrh smlouvy s nájemcem

— vzala na vědomí návrh odclonění výrobních celků od rodinné zástavby
na Oldřichovské ulici zpracovaný firmou HOMO ARBOREUS, Liberec.
Vzala na vědomí spolupráci mezi městem Hrádek nad Nisou a firmou

KSM Castings na výsadbě nových stromů a keřů s tím, že město Hrádek
nad Nisou uhradí částku 35 800 Kč na ozdravný prořez stromů a keřů
pro novou výsadbu. Schválila uzavření smlouvy na ozdravný prořez
stromů a keřů a na dozor při provedení nové výsadby s firmou Homo
Arboreus, Liberec.

— vzala na vědomí informaci týkající se změny provozovatele psího útulku
v Liberci z Magistrátu města Liberce na ZOO Liberec. Schválila uza-
vření smlouvy na provoz psího útulku pro město Hrádek nad Nisou se
ZOO Liberec.

— schválila podání žádosti o dotaci na projekty „Děti – účastníci doprav-
ního provozu 2006/2007“ a „Do školy bezpečnou cestou“ do Granto-
vého fondu Libereckého kraje na rok 2006

— schválila vyloučení uchazeče Technické služby města Liberec, a. s., 
z důvodu nesplnění podmínek v rámci výběrového řízení na akci Ter-
minál veřejné dopravy Hrádek nad Nisou. Schválila uzavření smlouvy
o dílo na realizaci akce Terminál veřejné dopravy Hrádek nad Nisou 
s firmou Strabag, a. s., a uložila ORM předložit na příštím jednání RM
návrh smlouvy o dílo. 

— schválila předložený návrh rozpočtu na veřejné osvětlení v ul. Lidická
dle nabídky firmy ELMAR Hrádek nad Nisou

— vzala na vědomí návrh firmy SIADESIGN na vypracování projektové
dokumentace studie Rekonstrukce Horního náměstí a ukládá ORM na
příští jednání RM předložit smlouvu

— schválila uzavření smlouvy o poradenské činnosti se společností Regio-
plan, s. r. o., na likvidaci ekologické zátěže Cihelna.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
22..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
Zastupitelstvo města se na svém 2. zasedání v roce 2006 dne 13. února
zabývalo těmito záležitostmi:
— po projednání schválilo uzavření smlouvy o spolupráci při výstavbě 

Větrného parku v lokalitě Václavice – Uhelná mezi městem Hrádek nad
Nisou a EEH, s. r. o.

— po projednání schválilo navržený rozpočet města na rok 2006 a ulo-
žilo vedoucímu FO Ing. Jindrovi:
– zajistit od předsedy družstva Nové bydlení splátkový kalendář popi-

sující splácení všech závazků družstva vůči městu
– předložit vyúčtování příspěvků města sportovními organizacemi

OREL, SLOVAN
– vyhodnotit náklady na provoz objektu sokolovny s důrazem na zaji-

štění jiné příjmové části než z rozpočtu města
– vyhodnotit možnosti příspěvkové organizace „Zahradnictví“ posky-

tovat městu služby blízké jeho činnosti, např. údržbu zeleně, hřbi-
tovů atd. a provést porovnání nabídkové ceny s externími subjekty

— po projednání schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/02006 o sta-
novení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů na území města Hrádek nad 
Nisou. Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí podmínky provozu sběrných
dvorů platných od 1. 3. 2006.

— schválilo po projednání Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města
Hrádek nad Nisou včetně přílohy

— schválilo členství města Hrádek nad Nisou v občanském sdružení
„Místní akční skupina Podještědí“ a úhradu členského příspěvku ve
výši 500 Kč

— po projednání schválilo uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění 
dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2006

— zastupitelstvo města na základě usn.č. 69/03/ZM ze dne 10. 2. 2003
vzalo na vědomí zprávu o vyplácení odměn členům dozorčí rady 
a představenstva a. s. Kristýna Hrádek nad Nisou. Nad rámec tohoto
usnesení vzalo na vědomí informaci starosty města o poskytnuté 
odměně v představenstvu ČSAD Liberec, a. s.

— souhlasilo s podáním žádosti do Grantového fondu Libereckého kraje –
podpora tělovýchovy a sportu na projekt „Obnova stávajícího přístřešku
pro sportovní a kulturní činnosti na hřišti Dolní Sedlo“.

22..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
Zastupitelstvo města se na svém 3. zasedání v roce 2006 dne 13. března
zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo zveřejnit opakovaně celý předmět prodeje bytových jedno-

tek II. etapa Starý dvůr na úřední desce města, dále v místním tisku 
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a oslovit opakovaně všechny předchozí zájemce o odkoupení. 
Následující podmínky – obálková metoda s termínem odevzdání 
30. 4. 2006, hodnotící kritéria: cena, platební podmínky a podnika-
telský záměr

— po projednání schválilo:
1. Harmonogram postupu pojmenování ulic
2. Názvoslovnou komisi ve složení: Bc. Petr Grim, Ing. Josef Jíra, p. Vác-

lav Krejčík, p. Dlouhý Petr, MUDr. Ivana Pavlová, Ing. Josef Jurek,
Ing. Jana Nygrinová, Ing. Petr Kumpa

— schválilo realizaci projektu Hrádecko – region komunikačních a infor-
mačních technologií a uložilo finančnímu odboru zařadit finanční pro-
středky potřebné k realizaci tohoto projektu do rozpočtu města na rok
2006

— schválilo strategické oblasti, strategické cíle, dílčí cíle, opatření a indiká-
tory plánu rozvoje města Hrádek 2015 tak, jak byly připraveny garanty
a členy jednotlivých pracovních skupin

— vzalo na vědomí informaci místostarostky o výsledku soutěže mladých
architektů Europan 8 – european urbanity, která řeší lokalitu „Severní
město“

— vzalo na vědomí informaci o plánovaném otevření turistické stezky na
st. hranici s Polskem v Oldřichově na Hranicích a uložilo Ing. Kumpovi,
vedoucímu ORM, zajistit vybavení následujícím zařízením:
1. osvětlení stezky
2. přístřešek + stání pro služební vozidlo
3. komunikaci
4. odpadní nádoba – kontejner + zabezpečení odvozu

— po projednání vzalo na vědomí informaci o Nařízení vlády č. 50/2006
o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva a souhlasilo s dopo-
ručením rady města nezvyšovat odměny neuvolněným členům zastu-
pitelstva

— schválilo:
– prodloužení termínu dokončení realizace projektu „Terminál přes-

hraniční veřejné dopravy“ z 31. 3. 2006 do 31. 12. 2006
– prodloužení termínu čerpání úvěru do doby ukončení realizace pro-

jektu, to je do 31. 12. 2006
– prodloužení začátku termínu splátek úvěru do 20. 12. 2006 a tím 

i celkové doby splácení do 20. 12. 2006
— schválilo podání projektu Hrádek nad Nisou – rozvoj vzdělanosti do

Grantového projektu Libereckého kraje pro rok 2006 a uložilo Ing. Pou-
pové, vedoucí OVV, zajistit podání projektu a Ing. Kumpovi, vedoucímu
ORM, zajistit po dohodě s ředitelem ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou
úpravu dokumentace

— zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou si na základě doporučení RM
i právního zástupce JUDr. Šmídka vyhradilo právo rozhodnout o nájemní
smlouvě na nájem č. p. 124 – DK Beseda v k. ú. Hrádek nad Nisou
včetně nájmu bytu. Zastupitelstvo města uložilo starostovi města před-
ložit na jednání zastupitelstva dne 10. 4. 2006 text nájemní smlouvy 
a přizvat k projednání právního zástupce města JUDr. Šmídka.

Nevíte si rady?
Za podpory města a Pečovatelské služby funguje od poloviny loňského
roku v Hrádku nad Nisou kontaktní pracoviště Občanské poradny. 
Potřeba této služby pro občany města vyplynula z práce na projektu 
komunitního plánování sociálních služeb, do kterého se město Hrádek
nad Nisou zapojilo.

Poradci v poradně věnují individuální péči klientům, kteří se ocitli 
v obtížné životní situaci, a poskytují bezplatné a diskrétní sociálně-právní
poradenství v oblastech bydlení, rodiny, pracovněprávních a majetko-
právních vztahů, sociální pomoci, ochrany spotřebitele a další.

Za první půlrok fungování občanské poradny uskutečnili poradci 
22 konzultací, z toho dva klienti přišli opakovaně. Bylo zodpovězeno 
třicet pět dotazů. Nejvíce se jich týkalo majetkoprávních vztahů, bydlení
a pracovněprávních vztahů. Více jak polovina klientů, téměř 70 %, byly
ženy. Věkový průměr klientů byl 55 let. 

Doufáme, že i nadále budou moci poradci poradny poskytovat své
služby ke spokojenosti občanů města. Termíny pro návštěvu poradny jsou
v dubnu 5. a 19. a v květnu 3., 17. a 31., vždy od 14 do 17 hodin v Klubu
důchodců. Objednat se můžete i telefonicky na čísle 776 242 980.

Ludmila Žánová
poradce

Krajská veterinární správa upozorÀuje
na provádûní vakcinace li‰ek 

proti vzteklinû
Vakcinace bude probíhat v době od 19. dubna do 23. dubna shozem náv-
nad z letadla.

Návnady jsou vyrobeny z rybí moučky a tuku, mají okrouhlý tvar o prů-
měru 3,5 cm a výšce 1,7 cm, hnědozelenou barvu a silně zapáchají rybi-
nou. Uvnitř je zalisována ampule z umělé hmoty a hliníku, která obsahuje
oslabený virus vztekliny, za běžných situací pro člověka a zvířata neškodný.
Nelze však úplně vyloučit jisté riziko při jeho kontaktu se sliznicí úst, spo-
jivky a při vniknutí do čerstvé rány.

Proto je potřeba v místech shozu návnad: nedotýkat se návnad, nene-
chat volně pobíhat psy, nepoužívat k výkonu práva myslivosti lovecké psy
po dobu tří týdnů po vakcinaci. V případě potřísnění kůže očkovací 
látkou je potřeba omýt zasažené místo mýdlem a vodou a dezinfikovat.
Pokud se očkovací látka dostane do oka, úst či čerstvého poranění, je 
nezbytně nutné okamžitě vyhledat lékaře.

Místo cihelny bude
atraktivní obytná zóna
Pokračování ze strany 1
Projekt Trialog počítá se zástavbou i místy pro relaxaci. Zeleným centrem
areálu by se stalo jezírko a jeho okolí, kde se dříve těžila surovina pro 
cihelnu. Zde by tedy mělo vzniknout místo k odpočinku i zázemí k setká-
vání různých skupin obyvatel všech věkových kategorií, které budou v této
části města bydlet. Další využití plochy připomíná pruhy.

Bariéru proti hluku z nádraží by měla vytvořit vícepodlažní budova
sloužící hlavně k nákupům. Za ní v dalším pruhu architekti navrhli více-
podlažní obytné domy s prostory pro služby. Dostatečné rozestupy mezi
budovami skýtají prostor pro setkávání obyvatel a případné sportování.
V klidné, od města odkloněné straně Severního města se podél cesty 
nacházejí pozemky pro rodinné domky se zahradou. Architekti zde 
přitom upřednostňují ekologické bydlení s použitím dřeva a jílu, které
bude energeticky nenáročné. Na straně u města je plánována výstavba
prostorných řadových domků, které tvoří přechod mezi venkovským 
a městským typem zástavby. Díky revitalizaci ploch cihelny a jejich dal-
šímu využití dostane tato část města zcela jiný význam, než má doposud.
Jak už bylo napsáno dříve, jde přitom o místo s atraktivní polohou, kde
bude probíhat výstavba takříkajíc na zelené louce. Severní město tak má 
jedinečnou možnost stát se centrem zdravého bydlení v souladu s příro-
dou, kde budou kombinovány principy městské a venkovské zástavby.

V rámci projektu Trialog navrhovali mladí architekti ještě využití býva-
lého areálu továrny Robur u nádraží v Žitavě a vytvoření 11 zajímavých
míst na místě dnešních dolů a jejich napojení na střed Bogatynie. 

O dalších krocích k realizaci projektu Europan 8 se chtějí studenti bavit
na setkáních s občany. První setkání se uskuteční 20. 4. na radnici v Žitavě
a následně poté i v Hrádku a Bogatynii. Vít Štrupl

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

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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Pane starosto, nastal nějaký posun v dostavbě domů ve Starém
dvoře? Proběhla také dražba majetku SHS. Změnila se nějak 
situace okolo tří domů ve městě (na Žitavské, v Sokolské a na
Liberecké ul.), které kdysi získala do majetku SHS, ale které do
dnešních dnů chátrají?
V minulých měsících, únoru a březnu, proběhly dvě dražby z majetku Sta-
vební hrádecké společnosti v konkursu. Město vydražilo za 250 000 Kč
soubor pozemků a obytnou budovu, která je součástí statku ve Starém
dvoře, s tím, že ty pozemky jsou v podstatě nad celým bývalým náhonem,
od Donína až zpátky do Nisy. Jsou tam také pozemky pod 21 rozestavě-
nými bytovými jednotkami ve Starém dvoře a také pozemky potřebné
pro projekt výstavby bytů v ulici 1. máje. Získání těchto pozemků nám
nyní umožňuje dotáhnout do konce prodej bytů ve Starém dvoře. Proto,
aby byl prodej co nejvíce transparentní, ale také proto, abychom získali
co nejlepší nabídku ceny, vyhlásilo zastupitelstvo výběrové řízení na toho,
kdo areál od města koupí. Podmínky jsou tři: cena, platební podmínky 
a podnikatelský záměr. Budeme hodnotit, kdy chce firma začít, dokdy 
byty dostaví, a tento podnikatelský záměr smluvně ošetříme v případné
prodejní smlouvě, tak jako jsme to udělali v případě statku ve Starém
dvoře. 
Do konce dubna je termín pro odevzdání nabídek od zájemců o dostavbu.
Všichni, kteří doposud projevili o dokončení výstavby zájem, byli obesláni.
Jsem přesvědčen, že najdeme partnera, který byty dokončí, a 21 nových
nadstandardních bytů bude k dispozici pro zájemce.
Co se týká hrádeckých evergreenů, tří prázdných domů – „ruské“ vily, domu
proti Azylu na rohu Sokolské ulice a domu č. p. 99 na Žitavské ulici – tak
ty se také podařilo vydražit. Každý z těch tří objektů má jiného vlastníka
a všichni potvrdili svou připravenost zahájit rekonstrukce vydražených
objektů ještě v letošním roce. V případě všech tří objektů se jedná o kom-
binaci využití na byty a nebytové prostory v přízemí objektů. Pro zajíma-
vost, tyto tři objekty se vydražily dohromady zhruba za 2,2 milionu ko-
run, což je necelá čtvrtina částky, za kterou v minulosti město prodalo
všechny byty a tyto objekty Stavební hrádecké společnosti. Je na zvážení
čtenářů HRÁDECKA, aby posoudili, nakolik město udělalo v minulosti
výhodný obchod se Stavební hrádeckou společností.

Proč město koupilo pozemky nad náhonem?
Náhon je strategický pozemek, který je sice široký jen od tří do pěti metrů,
ale prochází přes celé město a ovlivňuje celou řadu nemovitostí a sta-
vebních záměrů. Město tím v podstatě získává na jedné straně možnost
ovlivňovat všechny tyto záměry na poměrně významné části území 
v Hrádku a na druhé straně vlastníkům okolních nemovitostí ulehčí situ-
aci, protože bude jasné, na koho se mohou obrátit a s kým mohou řešit
případné problémy s tímto pozemkem. Nevěřím, že existuje prostor pro
obnovení náhonu v jeho původní funkci, nicméně město nebude tento
pozemek prodávat a ve střednědobém horizontu si jej ponechá jako stra-
tegický majetek.

Jak jste říkal, město koupilo i obytnou budovu statku ve Starém
dvoře. Jaké s ní má úmysly?
Prodá ji. Prodej tam probíhá podobným způsobem s tím, že je nejprav-
děpodobnější, že budovu od města koupí pivovar Platan, který už první
část objektu koupil. Na jaře by měly proběhnout zabezpečovací práce 
a příprava investice. 
Jak probíhá příprava dalšího prodeje majetku SHS?
To je spíše otázka na konkursního správce SHS dr. Bednáře. Nicméně
podle informací,které od něj mám k dispozici, preferují věřitelé prodej
zbytku majetku SHS jako celku.

Vít Štrupl

Otázky pro starostu

Dům č. p. 99, Žitavská ulice

Dům č. p. 356, Sokolská ulice

Nûkolika slovy
 Před nádražím Českých drah začíná firma Strabag připravovat

stavbu Terminálu přeshraniční veřejné dopravy. Do výběrového řízení se
přihlásily tři firmy: Strabag, a. s., M – silnice a Technické služby města 
Liberce. Posledně jmenovaný uchazeč byl z výběrového řízení vyřazen,
protože nesplňoval technické kvalifikační podmínky stanovené při ozná-
mení výběrového řízení. Firma Strabag byla vybrána především díky nižší
cenové nabídce (12 989 190 Kč vč. DPH). 

Zastupitelstvo města zároveň schválilo prodloužení realizace celého
projektu. Vlastní terminál by měl být dokončen do konce května, v prů-
běhu srpna a září bude provedena úprava křižovatky ulic Nádražní a Libe-
recká a také úprava starého autobusového nádraží. Na jeho místě vznikne
20 parkovacích míst, budou zde vysázeny stromy a opraveno veřejné
osvětlení. Plocha tedy nebude sloužit jako tržnice.

 Prostředky na projekt roku pro okrajové části města ve výši 
100 tis. Kč byly rozděleny na dvě části. Za 50 tis. Kč budou opraveny 
autobusové zastávky na Dolní Suché a bude rozšířeno dětské hřiště, druhá
polovina částky je určena na další práce na hřišti na Dolním Sedle.

 V Oldřichově na Hranicích bude provedena rekonstrukce veřej-
ného osvětlení. Stávající je 40 let staré a je umístěno na sloupech ve vlast-
nictví ČEZu. Protože majitel se chystá sloupy vyměňovat, vznesl požadavek
na demontáž veřejného osvětlení. Po dohodě s ČEZem budou osazena
nová osvětlovací tělesa, která bude hradit městský úřad, a kabeláž zajistí
ČEZ. Na zakázku bylo vyhlášeno výběrové řízení. Ze dvou uchazečů 
vybrala rada města k realizaci firmu EMS 3 000 z Liběchova, která před-
ložila výhodnější nabídku. Rekonstrukce veřejného osvětlení bude podle
nabídky stát téměř 274 tis. Kč.

 Město Hrádek nad Nisou získalo dotaci ve výši 22,68 mil. Kč od
ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu bytového domu s 36 byty pro
osoby vymezené výší příjmu. Bytový dům vyroste v ulici 1. máje v proluce
za bytovým domem postaveným před 8 lety.
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Obavy, že se prudce oteplí a množství vody z tajícího sněhu způsobí po
roce další rozvodnění Nisy, se v Hrádku naštěstí nenaplnily. Horší byla 
situace ve Václavicích, kde se potok 27. března vylil z koryta a přímo ohro-
žoval některé domy. Naštěstí ale ani tady nezpůsobil větší škody.

V Nise vystoupala hladina vody dvakrát v průběhu jednoho týdne 
k hranici 220 cm, ale nepřekročila hranici pro vyhlášení druhého povod-
ňového stupně. Přesto zasedal od pondělí 27. března po celý týden 
krizový štáb, připravený řešit případný další vzestup hladiny. Po celý 
týden monitorovala stav vody v řece městská policie. Po větší vodě, která
Nisou proudila, nakonec zůstaly jen stopy poblíž řečiště. Stovky PET láhví,
naplavená stébla křídlatky a dalšího nepořádku a místy vymleté břehy.
Zvýšený průtok řekou opět obstaralo prudké tání, částečně podpořené
deštěm. Přehrady regulující přítok z Jizerských hor svou úlohu splnily. 
O množství vody se stejně jako v loňském roce postarala především Je-
řice a pak řada menších přítoků.

Strach o své domy pocítili opět někteří obyvatelé Václavic. Václavický
potok se letos dostal ještě o něco výše než v loňském roce. Hasiči zde 
pomáhali především při čištění naplavenin z mostků, ale problémy zde
způsobuje hlavně zanesené koryto potoka. Vyčistit by potřebovala 
i Václavická přehrada. 

Zvyšující se hladina vody v řece a s ní potřeba informovat obyvatele
města opět ukázala výhody SMS infokanálu. Je zde ale potřeba upozor-
nit, že si každý z obyvatel musí hlídat aktuálnost telefonního čísla nahlá-
šeného při registraci. Změnu čísla je možné provést dvojím způsobem.
Buďto nahlášením změny na sekretariátu městského úřadu, nebo novou

registrací podle dále uvedeného návodu. Staré číslo je vhodné podle 
návodu odregistrovat, aby se zbytečně neodčerpávaly prostředky města
vynakládané na rozesílání zpráv.

Do příštího čísla HRÁDECKA chystáme příspěvek o krizovém štábu
města.

MnoÏství tajícího snûhu ohrozilo
nejvíce Václavice

SSSS MMMM SSSS     iiii nnnn ffff oooo kkkk aaaa nnnn áááá llll     
Jak službu získat?
Služba je poskytována zdarma. Stačí odeslat jedinou textovou
zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat, 
a registrace je hotova. Stejným způsobem můžete službu 
kdykoliv zrušit.

Přihlášení 
Odeslat textovou zprávu ve znění: IK HRADEKNN REGISTRUJ

(nebo zkráceně IK HRADEKNN REG) na telefonní číslo 
605 733 680.
Odhlášení
Odeslat textovou zprávu ve znění: IK HRADEKNN ODREGISTRUJ
(nebo zkráceně IK HRADEKNN ODREG) na telefonní číslo 
605 733 680.
Pozor! Je potřeba dodržet formát zasílané zprávy
včetně mezer. Velikost písmen nehraje roli.

městské zprávy zdarma
na váš mobil

Větší průtok na Nise využili hasiči k výcviku plavby na člunu. Zároveň kontrolovali napla-
vení případných překážek v řečišti.

Pokračování ze strany 1
Stanovisko Národního památkového ústavu je jasné – zachovat co nej-
více původních prvků. Při posledních jednáních došlo ke shodě v tom, že
krov bude rozebrán, podrobně zdokumentován a uložen tak, aby z něj
bylo možné v budoucnu použít co největší část pro konstrukci nového
krovu. Původní záměr NPÚ předpokládal stabilizaci a opravu střechy
přímo „nastojato“.

V současnosti je vybrána společnost, která konstrukci krovu rozebere
památkově šetrným způsobem se znalostí tesařských historických postupů.
Práce provede sdružení Tradiční dům, jehož členové mají zkušenosti 
s rekonstrukcí památek, a jejich znalosti a dovednosti v oboru akceptují 
i orgány památkové péče. Tato demontáž, uložení demontovaných částí, je-
jich impregnace a likvidace nepoužitelných částí bude stát přes 400 tisíc Kč.

Podle vyjádření statika zatím nehrozí destrukce obvodových zdí a kleneb
ve spodním podlaží. Nicméně i tyto části stavby jsou v havarijním stavu.

Budova Azylu je zajímavá množstvím původních architektonických
prvků od baroka po klasicismus. Nejvzácnější je barokní mansardový krov.
Druhý trámový věnec je po stranách i ve štítu, díky mansardě je v náro-
žích poměrně složitý spletenec trámů. Uvnitř krovu se nachází hrázdění,
které má také zpevňující funkci.

Demontáž krovu bude díky jeho narušení poměrně náročná záležitost
a každopádně s sebou nese i jistá rizika. Celý krov je napadený dřevomor-
kou. „Konstrukci budeme kousek po kousku ručně rozebírat, jednotlivé
díly číslovat a sesouvat na zem. Budeme se snažit zachránit co nejvíce
prvků, ale je jasné, že narušeny budou hlavně spoje. Vyrobit novou kon-
strukci nebude nic snadného. Nelze pouze vytvořit kopie původních
prvků. Za těch několik století, co Azyl stojí, se totiž změnily jejich rozměry,“
vysvětluje Miroslav Uškrt, zakladatel sdružení Tradiční dům.

Ze strany Národního památkového ústavu panuje také obava o poško-
zení koruny zdiva druhého nadzemního podlaží. I díky tomu je potřeba
postupovat velmi opatrně. Vít Štrupl

Krov Azylu bude rozebrán a uloÏen
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Hrádeck˘ web získal
druhé místo

8. března byly na krajském úřadě vyhlášeny výsledky krajského kola sou-
těže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.
Do krajského finále soutěže vybrala pětičlenná porota stránky České Lípy,
Jablonce nad Nisou, Heřmanic, Hrádku nad Nisou, Jiřetína pod Bukovou,
Semil, Všelibic a Zahrádek.

Správce webu Roman Sedláček spolu se starostou města Martinem 
Půtou převzali cenu za druhé místo v kategorii nejlepší elektronická služba.
Porota ocenila SMS infokanál, elektronickou podobu měsíčníku HRÁDECKO
a speciální stránky hrádeckých školských zařízení. Vít Štrupl

Bezejmenné ulice budou
pojmenovány

Úvahy o pojmenování dosud bezejmenných ulic ve městě netrvaly příliš
dlouho. O kroku, který by měl značně usnadnit orientaci ve městě, roz-
hodli zastupitelé v březnu. Zároveň byl stanoven harmonogram, který
předpokládá, že o nových názvech rozhodne nové zastupitelstvo města,
které vzejde z letošních podzimních voleb.

Na konci března se poprvé sešla názvoslovná komise, jmenovaná 
radou města na základě návrhů jednotlivých politických stran a hnutí.
Členy komise se stali P. Dlouhý, Ing. P. Kumpa, MUDr. I. Pavlová, 
Ing. J. Nygrínová, Bc. P. Grim, Ing. J. Jurek, V. Krejčík, Ing. Jíra. Předsedou
komise byl zvolen Petr Dlouhý. 

V první etapě budou vybrány ulice, kterých se pojmenování bude 
týkat, a bude určeno jejich přesné ohraničení, které je pro další postup
důležité. Komise navrhne také názvy ulic, které budou předloženy formou
ankety občanům. Další návrhy možná přidají sami obyvatelé ulic. Na 
základě vyhodnocení ankety budou vybrány nejčastější návrhy, ze kterých
by měli vybírat obyvatelé dotčených ulic. Pokud se podaří postupovat
podle harmonogramu, bude nové názvy ulic schvalovat nové zastupitel-
stvo města. 

Zároveň se jedná o co možná největším zjednodušení výměny dokladů
obyvatel, kterých se změna bude týkat.

Vít Štrupl

Ve středu 8. března 2006 byl v Hrádku n. N. předán výtěžek 29 600 Kč
pocházející ze 3. ročníku veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“. 

Za přítomnosti starosty města Hrádku n. N. Martina Půty došlo k pře-
dání výtěžku sbírky „Pozvedněte slabé!“. Sbírka byla pořádána v červnu
a prosinci loňského roku v Hrádku nad Nisou ve spolupráci s hrádeckou
Základní školou Lidická.

Příjemci výtěžku byli předem vybráni. Prvním byla obecně prospěšná
společnost REVA, osobně zastoupená její koordinátorkou Danou Kalibo-
vou, která obdržela šek na částku 13 000 Kč určenou k financování osobní
asistence seniorů žijících osaměle na Hrádecku. Druhým příjemcem šeku
znějícího na částku 16 600 Kč je Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou
zastoupená její ředitelkou Dagmar Škublovou. Ta sdělila všem přítom-
ným, že z těchto peněz bude zajištěn nákup rehabilitačních pomůcek pro
seniory a občany se zdravotním postižením. 

Nadace EURONISA ukončila v prosinci 2005 třetí ročník sbírky „Pozve-
dněte slabé!“. V něm se podařilo v 15 městech Euroregionu Nisa vybrat

přes 656 tisíc korun. Souhrnně se podpoří 36 neziskových organizací.
Tento ročník osobně zaštítil herec Stanislav Zindulka. Nově ve třetím roč-
níku využily předem vybrané neziskovky možnost vybírat příspěvky do
svých pokladen pod hlavičkou sbírky „Pozvedněte slabé!“, což se ukázalo
jako velmi efektivní. 36 neziskovek dohromady vybralo přes 150 tisíc korun.
Finanční prostředky získané ve zbylých 10 městech budou rozděleny do
konce dubna 2006. 
Partneři sbírky
Hlavním partnerem 3. ročníku veřejné sbírky se stala HVB Bank CR, a. s.,
(Liberec), dále partnery byly UNIQA, a. s., (Liberec), TEXO PLUS, s. r. o.,
(Jablonec n. N.), bauMax ČR, a. s., (Liberec), Grandhotel Zlatý lev, a. s.,
(Liberec), MARTY Drozd Jan (Liberec) a Ahold CR, a. s., (Liberec). Význam-
nými mediálními partnery projektu byly RADIO CONTACT LIBEREC, 
spol. s r. o., (Liberec) a televize RT Média, s. r. o., (Liberec).

Bc. Petr Dušák

Hrádeãtí seniofii obdrÏeli témûfi 30 tisíc
ze sbírky „Pozvednûte slabé!“

ÚÚččeettnniiccttvvíí,,  vveeddeenníí  ddaaňňoovvéé  aa  mmzzddoovvéé  eevviiddeennccee..  
TTeell..::  777755  993399  116666
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27. března navštívil Hrádek nad Nisou ministr zahraničí Cyril Svoboda. Ještě předtím, než
se spolu se starostou Martinem Půtou a místostarostkou ThMgr. Hedvikou Zimmer-

mannovou vydali na Trojzemí, debatovali o problému, který ve vztahu k zahraničí pálí
město nejvíce: výstavba propojení silnice R 35 a B 178 a osud před dvěma lety 

podepsané mezinárodní smlouvy.

Péãe o zeleÀ ve mûstû
V průběhu roku bude na území města provedeno několik zásahů do měst-
ské zeleně. Zatímco na některých místech půjde spíše o zdravotní řezy,
jinde dojde k zásadnějším změnám.

Už v březnu byla vykácena řada starých ovocných stromů na Žitavské
ulici. Stromy byly ve špatném stavu, na podzim přinášelo problémy ovoce
padající hlavně do cyklostezky. Tyto stromy budou nahrazeny novou 
výsadbou červenolistého dubu. V první řadě bude vysazeno asi 40 ks
stromů. V případě, že město získá peníze na základě žádosti, kterou podá-
valo na ministerstvo životního prostředí, bude vysazeno ještě dalších 
60 kusů dubů. Výsadba dubů musí být provedena na podzim. Vykácení
bylo záměrně provedeno už nyní, aby se předešlo dalším nákladům na
úklid popadaných plodů a listí na podzim. 

V prostoru Oldřichovské ulice byla navržena výsadba pásu zeleně, který
se stane clonou mezi průmyslovou zónou a obytnou zástavbou. Nynější
vzrostlé stromy byly ošetřeny tak, aby neohrožovaly okolní nemovitosti 
a staly se tak kvalitním základem pro zelený pás. Pod tyto stromy bude
vysázeno velké množství ušlechtilých keřů, které budou Oldřichovskou
ulici dostatečně chránit. Zdravotní prořez financovalo město Hrádek nad
Nisou. Novou výsadbu bude hradit ze svých zdrojů firma KSM Castings
CZ, které patří velké poděkování za spolupráci s městem při zlepšování
životního prostředí.

V nejbližší době dojde k vyčištění porostu v prostoru hrobky u dolního
sídliště. Uvedený prostor bude vyčištěn, uklizen a doplněn několika lavič-
kami a odpadkovými koši tak, aby se mohl stát místem odpočinku pro okolo
žijící občany. 

Zazelenat by se mělo také stávající autobusové nádraží, které letos pře-
stane sloužit svému účelu. Stromy v parku u rybářského domu v Tovární
ulici budou s příspěvkem města ošetřovat rybáři, v parku by měly přibýt
také lavičky.

Město Hrádek nad Nisou bude v letošním roce realizovat úpravy něko-
lika míst, kde stojí kontejnery na tříděný odpad. Záměrem města je
vybudování stání ze zámkové dlažby a s přístupem z komunikace tak, aby
odpadlo obtížné brodění se blátem ke kontejnerům. Do budoucna bude
možné tato stanoviště opatřit i lehkým zastřešením.

Petr Dlouhý a Vít Štrupl

ZAHRADNICTVÍ
HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu

zzaahhaajjuujjee  2222..  44..  22000066  pprrooddeejj
ookkrraassnnýýcchh  kkvvěěttiinn

(muškáty, surfinie, lobelky, fuchsie, ageratum, verbeny, lotus a další)

PPrroo  pprrooddeejj  ootteevvřřeennoo  oodd  ppoonndděěllíí  ddoo  ppááttkkuu

vv  ddoobběě  oodd  77  ddoo  1155  hhooddiinn
Nově i v sobotu od 8 do 13 hodin

Rostliny pro Vás rádi předem připravíme, 

tteell..  448822  772233  222211
((ppřřii  ppřřeeddlloožžeenníí  ttoohhoottoo  iinnzzeerrááttuu  nneebboo  cceellééhhoo  vvýýttiisskkuu  aa  nnáákkuuppuu  rroossttlliinn

nnaadd  11  550000  KKčč  bboonnuuss  vvee  ffoorrmměě  rroossttlliinn  ddllee  aakkttuuáállnníí  nnaabbííddkkyy))..

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Kolektiv zahradnictví. 
VVjjeezzdd  aauuttoommoobbiillyy  ssppooddnníí  bbrráánnoouu  bbllíížžee  kk  ččeerrppaaccíí  ssttaanniiccii  EEUURROO  OOIILL..

Pfiístup k dolnímu sídli‰ti
bude opraven

Zásadní rekonstrukcí projde přístupová komunikace do sídliště Pod Tratí.
Při rekonstrukci nebude opravován jen povrch, ale budou řešeny i další
problémy v této lokalitě. Především se jedná o odvodnění komunikace 
a chodníků, zřízení veřejného osvětlení a položení nového rozvodu nízkého
napětí.

Přístupová komunikace do sídliště bude navržena jako komunikace 
v obytné zóně. Obytná zóna obsahuje zklidněnou komunikaci se smíše-
ným provozem se zpevněnými plochami v jedné úrovni, kde je staveb-
ními úpravami zajištěn provoz vozidel omezenou rychlostí 20 km/hod. 

Parkovací stání budou vyznačena odlišnou barvou povrchu – zámko-
vou dlažbou. Jsou navržena parkovací stání podélná v počtu 8 ks a stání
kolmá v počtu 6 ks, jedno stání kolmé je navrženo pro osoby tělesně posti-
žené. Vlastní zpevnění vozovky a vjezdů bude provedeno ze zámkové
dlažby světle šedé barvy. Nově navržená kanalizace bude odvádět povr-
chové vody z upravené komunikace.

Zároveň se bude opravovat i stávající přístup do domu č. p. 596. Vzhle-
dem k tomu, že terén před domem je asi 60 cm pod úrovní vozovky, bude
opraven příkop. Podél nového chodníku bude záchytný příkop ze žlabo-
vek. Pod přístupovými schody k domu bude položen propustek z kame-
ninové trouby a domovní vpusť bude napojena do stoky stávajícího potrubí
domovní kanalizace. Svah ke komunikaci bude zpevněn vegetačními 
tvárnicemi.

Ze zámkové dlažby bude povrch spojovacího chodníku ke zdravotnímu
středisku a bude rovněž odvodněn dvěma dvorními vpustmi, osazenými
mimo chodník.

Na realizaci stavby proběhlo výběrové řízení, kterého se zúčastnily čtyři
firmy. Rada města vybrala na základě nejnižší nabídkové ceny, záruční
doby a platebních podmínek firmu Technické služby města Liberce, a. s.,
která rekonstrukci provede za 2 106 179 Kč. Vít Štrupl
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Povídání s panem Jaroslavem Šnajdrem by vydalo na několik pokračo-
vání. Bývalý aktivní sportovec, kronikář, spolupracovník Vojanu, jeden 
z těch, kteří stáli u zrodu Hrádeckého zpravodaje, dosud aktivní člen Sboru
pro občanské záležitosti… Právě za dlouholetou práci pro město dostal
pan Šnajdr ocenění od města a také od Vojanu při příležitosti jeho loňského
výročí.

Pan Šnajdr se narodil 20. června 1933 v Loukovci u Mnichova Hradiště.
Tam chodil do školy, do chlapecké třídy měšťanky. Do Hrádku se s rodiči
přistěhoval 12. října 1945. Tehdy byl jeho otec povolán do armády a byl
v kasárnách ve václavické škole. „My jsme jednou jeli s maminkou za ním
do Václavic na návštěvu a on povídal, abychom se tam rozkoukali, že je
možné, že to bude brzy náš domov. Dva dny jsme pobyli, jeli jsme zpátky
a osud chtěl tomu, abychom 12. října přijeli do Hrádku nahoru na Zlatou
Výšinu, kde dodnes bydlí můj bratr,“ vzpomíná na svůj příchod do Hrádku
pan Šnajdr. 

„V říjnu jsem začal chodit do Masarykovy školy. Pak jsme se se školou
přestěhovali pod nádraží do budovy dnešní ZŠ Lidická, kde jsem v roce
1948 školu ukončil. Za dalším vzděláním jsem šel do Zlína učit se chemi-
kem – gumařem. Z Čech nás tam přijelo 87, z Prahy, z Náchoda, z Hradce
Králové, z Hrádku. Já jsem tam byl vyslán z Vulkanu. Seznámení s tamním
životem na chlapeckých domovech bylo krušné díky nějakému panu Gre-
gorovi, který byl hrozně tvrdým šéfem domova. Pětkrát nám vyházel
skříňku, než jsme to za večer dali dohromady. Já jsem tam byl ještě s pány
Svatošem, Žižkou a Láďou Bavorem. Šli jsme spát, ještě se mě Láďa ptal,
kde spím radši, jestli nahoře, nebo dole, a já říkám, mně to je jedno, radši
dole. A nevím, jak je to možné, ale ráno jsem se probudil a byl jsem 
nahoře. A když jsme se podívali kolem nás, tak už nás tam zbylo jenom
42. Všichni ostatní přes noc utekli domů. Ze strachu. Tam se skutečně 
život s člověkem nebabral. To byl vojenský život. Tam jsem okusil sport,
kulturu i vojenský život, který mi pak na vojně připadal velice snadný.

Když jsem absolvoval čtyřletou vyšší průmyslovou školu chemickou ve
Zlíně v roce 1954, tak jsem se vrátil do Hrádku a krátce nato jsem šel na

vojnu. V tu dobu byli v Hrádku dva Šnajdrové. Já Jaroslav a v Tovární ulici
bydlel druhý Jaroslav. Já jsem byl ročník 1933, měl jsem roční odklad 
vojenské služby a on byl ročník 1934. Mně vyjednali pro službu libereckou
Duklu, protože jsem hrál aktivně fotbal, ligu ve Zlíně. Slíbili mi, že nastou-
pím v Liberci v hořeních kasárnách. Tam bylo shromáždění před odjezdem
a já jsem si říkal, to je dobré, že jdeme sem do Liberce. Ale po obědě jsme
nastoupili a šli jsme pěšky na nádraží. Jeli jsme dva dny a dvě noci. 
Sušice, Kašperské Hory. Druhý Šnajdr zůstal v Liberci, fotbal hrát neuměl
a za dva měsíce ho vyhnali. A já se omylem dostal do Kašperských Hor na
Šumavu. Přišel tam sice dopis z liberecké brigády, že došlo k omylu, aby
mě vrátili. Ale major Slováček mi říkal: „Vy jste měl nastoupit v Liberci?
Na to zapomeňte, že budete v Liberci. Já vím, že byste byl víc doma než
na vojně, ale vás nastoupilo k raketometnému oddílu 60 a jenom 4 s ma-
turitou, a to jsou 4, které já potřebuju. Jestli jste měl hrát fotbal v Liberci,
tak já jsem ochotný zařídit tolik, že vás bude z fotbalu bolet hlava.“ Papír
zahodil do koše a dva roky jsem vojákoval v Kašperských Horách. Fotbal
jsem hrál v Rudé hvězdě Sušice a pak druhý rok v PDH v Plzni. Vozili mě
tam, když se jelo pro proviant. Jeden zápas jsme hráli i proti Liberci. Dal
jsem jim tři góly a tím jsem se tady v Liberci podepsal. Když jsem se pak
vrátil z vojny domů, tak jsem hrál krátce za Liberec a potom  jsem se vrátil
zpátky hrát fotbal do Hrádku. Pak jsem hrál fotbal až do svých 41 let. 
Ocenění jste přebíral také jako bývalý městský kronikář. Jak
dlouho jste psal kroniku?
Kronikáře jsem dělal 17 let. Po panu Lepšovi, který zemřel. Byl také 
zástupcem starosty města. Tenkrát za mnou přišel starosta Kadleček a říkal:
„Nedá se nic dělat, jsi zastupitel, ale to je málo. My o tobě víme, že 
leccos umíš. Podívej, zemřel nám Frantík, tak to celé vezmeš po něm.
Takže budeš dělat místostarostu. A protože František Lepš psal kroniku,
tak budeš psát po něm.“ Musel jsem nejdříve dodělat čtyři roky, než jsem
se dostal k současnosti. Tehdy jsem udělal i inventuru kronik ve městě.
Škol, občanských výborů. Místostarostu jsem dělal pět let.
Psal jsem také kroniku do závodního klubu Vulkanu. To byla kronika
pěkná, ručně psaná tuší, malovaná. Tu jsem odvezl do archivu. Teď jsem
se dověděl, že ji tam nemohli najít. Byli tam podepsaní všichni zpěváci,
kteří tu byli, Simonová, Chladil…, všechna představení Vojanu i s počty
diváků. Na poslední stránce byl záznam o naváženém rozdílu – kolik 
vážila kronika před zápisem a kolik vážila po dopsání. Čili na uschlých
barvách a na tuších. Také tam byly podpisy řady ministrů. Jak se rodila
Beseda, jak jsme ji jako závodní klub Vulkanu přebírali. Pokud se opravdu
ztratila, byla by to obrovská škoda. 
Kulturní dům musel každodenně pracovat a vykazovat nějakou činnost.
Kroužky dospělých se staraly o kroužky těch malých. Například Lepš 
dělal filatelii pro dospělé a po odpoledních to dělal pro děti. Spousta jich
u toho zůstala. Také tam byl hvězdářský kroužek, kroužek šachu, diva-
delní kroužky. K tomu jsme se ještě externě starali o zahradu proti Koloře.
Přes léto tam býval filmový festival. Do maringotky se dala aparatura 
a promítalo se to na zeď. Bylo tam jezírko plné barevných světel, podél
zdi byly voliéry s ptáky a také lišky. U vrat byly složené židle a na čelní zdi
bylo plátno. Byla tam i ohrádka jako jeviště, kde zpívaly soubory. Jezírko
tam zůstalo dodneška. Pan Paseka celou zahradu osázel květinami. 
Léta jste také členem sboru pro občanské záležitosti.
Dlouho jsem dělal předsedu. Dříve naše činnost byla podstatně širší. To
bylo od narození člověka až do smrti. Vítání občánků, vítání do první třídy,
ukončení školní docházky, nástup na vojnu, svatby, stříbrné svatby atd…
Jednotlivé sekce jsme měli rozdělené. Bylo nás tak ke dvaceti. Dneska nás
je 14, já jsem jediný chlap, jinak všechno samé ženské. Ustálilo se to na
tom, že zastupujeme všechny osadní výbory. 
Mívali jsme partnerská města, třeba Tachov nebo Český Dub. Tamní od
nás odkoukali třeba takové vánoční vzpomínání. Dělali jsme to pro 
fabriky, pro gumovku, pragovku, pro Elas, pro svaz žen. Měli jsme třeba
plnou obřadní síň důchodců, zapalovali jsme svíčky na stromečku a pře-
dávali dárky. Bylo to nádherné posezení a lidi na to dlouho vzpomínali.
Každý rok to bylo pro jinou firmu.
V loňském roce vás za dlouholetou práci ocenil také DS Vojan.
25 let jsem tam dělal. S Láďou Sulkem jsme založili při Vojanu divadlo
mladých, hrál Jirka Tajchman, Vávra, Doležal. Dneska už to jsou chlapi
šedesátiletí, ale tenkrát to bylo divadlo mladých. Založili jsme tzv. krou-
žek hudby a poezie. Jako první inscenaci jsme dělali od Pavla Kohouta
Dobrou píseň. A tehdy účinkovala paní Hančilová, která sem přišla jako

Do v‰eho je tfieba vloÏit kus srdce
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holčička. Tu ještě dneska vidím v puntíkovaných modrých šatech. A ona
ohromně přednášela. Udělali jsme celou řadu pásem. Skončili jsme Mou
vlastí. Tehdy jsme to dělali s muzikou natočenou a přijelo s námi účinko-
vat kvarteto pana Masopusta z divadla F. X. Šaldy z Liberce. A ten když
to slyšel, tak říkal, že to není možné, a zkusili s námi hrát živě. No a vedle
toho jako hlavní bylo divadlo. Začal jsem Pygmalionem. Tam byli jako
herci učitel Kubín, Douša, Vaníček, Márová, Matýsková a hráli jsme 
pravidelně tak dvě premiéry do roka. V těch raných letech jich bylo víc.
Hlavně díky Sulkemu. Ten dělal všechno. Já tam dělal scénu a zvuk. Taky
jsem dělal pro Vojan kulisy. Největší úspěch s Vojanem, který já pama-
tuju, byla Nebezpečná křižovatka, kterou jsme hráli v Lounech na 
mezikrajské přehlídce. Až do té přehlídky nás dotáhl Havelka, který stál
u kolébky divadelního podzimu spolu s Řeháčkem. Ten sjednal v Liberci
paní Kovaříkovou a když jsme jí to poprvé zahráli, tak říkala: „Počkejte,
mně se tam nelíbí ta nápověda, ta to tam jednak ohyzdí, a vůbec je to
celé takové amatérské.“ Tak začali znovu od začátku od učení textu. 
A nastudovali to tak, že pak řekla, že už je ochotná na tu přehlídku jet.
Slíbila nám, že když to vyhrajeme, tak nám ukáže v Hrádku hru jednoho
herce. Dopadlo to dobře, dokonce jsme museli před porotou předložit
občanské průkazy, abychom potvrdili, že jsme amatéři, že jsme zaměst-
náni. Tehdy to vyhráli s Kutnohorskými havíři východočeši. Takže jeli do
Hronova na celostátní festival oni. Říkali jsme, že je to křivda. Jenže nás
to hrálo 8 a ti Kutnohorští havíři, těch tam je na scéně 60, a to dostalo
přednost. Paní Kovaříková pak v Hrádku sehrála hru Jean a já. Přišla 
a říkala, že jí musím udělat jeviště. Absolutní většina se hrála ve věznici.
Takže chtěla všechno černé, jenom kousek před to plátno dát bílé mříže.
To bylo všechno, co ta ženská měla k dispozici, a ještě sama sebe. Dvě 
hodiny bylo absolutní soustředění. Kdyby spadl v Besedě špendlík na
zem, tak byl slyšet. A lidi jí nechtěli pustit domů. Tak je svým výkonem
zaujala. 
Kam se to poděly ty kulisy, které jste vytvořil?
Za jevištěm je takový kulatý vikýř a ten je dělený stropem zadní šatny 
a tam nad stropem byly všechny kulisy. Na sál, na světnici, na vesnici, na
lesní krajinu, všechno možné. Pak jsme tam ještě dodali výzdobu z maš-
karních bálů, kterou jsme dělali s panem Prostředním. Třeba když jsme
dělali Švejka, tak tu výzdobu jsme pak prodali do Benešova nad Ploučnicí.
Hrady a zámky jsme dělali pro Benar. Nevím, kde teď jsou. Scénu jsme
dělali tak, že to byla nepředstavitelná práce. Třeba když chumelilo, tak
jsme jemně nařezávali pěnové polystyreny do pytle a jemně jsme sypali.
No a když byl třeba průvan, tak i v první řadě měli zasněžené šaty. To byly
nádherné scény. Vít Štrupl

polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí

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

srdečně blahopřejeme.

80 let Ema Morávková, Josef Bláha,
Václav Skalický

81 let Františka Černohubová 
Marie Karásková, Karel Míšek,
Ladislav Havel

83 let Zdenka Krejčová
84 let Růžena Kučerová, Jarmila Kronová,

Jaroslav Morávek
85 let Věra Křížová
86 let Edita Rubnerová, Anna Kovandová
93 let Vlastimila Malíková      

Marie Zimová, SPOZ

VáÏení obãané,
chceme vás opakovaně upozornit, že pokladna Městského úřadu 
v Hrádku nad Nisou je umístěna v přízemí budovy radnice v podatelně
a je vám k dispozici pro platby v hotovosti a jiná podání od pondělí do
čtvrtka od 7 do 17 hod. a v pátek od 7 do 15 hodin.

Pro vyřízení svých záležitostí tedy můžete využít kterýkoliv všední
den. Mgr. Věra Skřivánková, tajemnice úřadu

Rockové léto se posune
znovu o stupeÀ v˘‰e

Zima sice končí jen velmi pozvolna, ale organizátoři již pilně chystají další
ročník Hrádeckého rockového léta. Místo konání v blízkosti Kristýny 
zůstává stejné, jasný je i termín 17. června. Připravuje se ale několik
novinek.

Především přibude druhá scéna, kde dostanou šanci hlavně regionální
a začínající kapely. Znovu se zlepší technické zajištění akce od zvuku po
scény, které budou na úrovni velkých festivalů. Přibude projekce a vzhle-
dem ke kolizi s utkáním naší fotbalové reprezentace na MS v Německu
chystají organizátoři promítání zápasu z Ghanou v uzavřeném stanu
přímo v areálu.

Pokud jde o jména vystupujících kapel, ta organizátoři zatím tají. 
Nicméně prozradili, že příznivce rocku čeká jedna mezinárodně uznávaná
kapela a řada českých velmi zajímavých souborů oceněných odborníky.

Organizační tým se pro třetí ročník festivalu rozrostl. Připravuje 
masivnější propagaci a také předprodej vstupenek v celorepublikové síti
TicketPro. Vít Štrupl



10 duben 2006

Severoãeské 
komunální sluÏby
ččlleenn  mmeezziinnáárrooddnníí  sskkuuppiinnyy  MMaarriiuuss  PPeeddeerrsseenn

((pprroovvoozzoovvnnaa  ––  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu))::

nnaabbíízzeejjíí  ddoo  ppooddnnáájjmmuu  nneebbyyttoovvéé  pprroossttoorryy  vv  aarreeáálluu  pprroovvoozzoovvnnyy  

nnaa  aaddrreessee::  ŽŽiittaavvsskkáá  668899,,  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu,,
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ffaaxx::  448855  114400  115599
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Prodej domku 
v Oldfiichovû na Hranicích

Dvojpodlažní domek, tři místnosti, komora, mansarda. Vhodný k rekonstrukci. 

Voda, elektřina, plyn. 

VVííccee  nnaa::  hhttttpp::////sswweebb..cczz//VVllaaddiimmiirr..FFiibbiicchh//..  

IInnffoo  nnaa  tteell..  441155  667722  222244  ppaann  IInngg..  VVllaaddiimmíírr  FFiibbiicchh  nneebboo  ffiibbiicchh..vvllaaddiimmiirr@@cceennttrruumm..cczz

CCeennaa  449900..  ttiiss  KKčč,,  ddoohhooddaa  mmoožžnnáá!!





12 duben 2006

Za práci s dívčími soubory mažoretek a roztleskávaček převzala při spole-
čenském večeru ocenění paní Marie Řezníčková. Soubory vznikly nedlouho
poté, co paní Řezníčková přestala pracovat v mateřské školce na Liberecké
ulici a práce s dětmi jí chyběla.

Paní Marie Řezníčková se narodila nedaleko Hrádku – v Křižanech pod
Ještědem. Do Hrádku se přistěhovala v osmi letech a od té doby tady žije.
Vždycky ji bavila práce s dětmi. Dříve vedla pionýry, pracovala také v „so-
kole“. Protože ale, jak o sobě říká, byla holka paličatá, tak nešla studovat
na školu, kam ji rodiče posílali, a vyučila se soustružnicí kovů. 

Jak jste se dostala do školky?
Po vyučení jsem se vdala a přestože jsem vyučená v úplně jiném oboru,
táhlo mě to k dětem, takže jsem vlastně úplně prvně začala tady v Do-
níně pracovat v družině. Tady byla kdysi i zvláštní škola a protože měli
družinu společnou a nedělalo to dobře, tak za mnou přišla paní Moráv-
ková, která tady byla tenkrát ředitelkou ve zvláštní škole, a oslovila mě. 
Říkala jsem si, že přece bez vzdělání nemohu dělat v družině, ale ona 
říkala, můžeš, já potřebuji spíš víceméně mámu. Dali nám jednu velkou
místnost, tady na rozcestí proti donínské školce, a tam jsem si vybudovala
s dětmi svoji vlastní družinu. Topili jsme tam ještě v kamnech, ale bylo to
taky hezké, protože vždycky jsme si postavili vodu na čaj, šli jsme ven,
vrátili jsme se do příjemného tepla. Tam jsem s dětmi dělala úkoly, pro-
stě jsem spíš zastupovala rodiče.
Mezitím jsem měla dvě děti a pak jsem dostala nabídku na práci tady ve
školce. Nakonec jsem šla, ale dopadlo to tak, že se ředitelky domluvily 
a já začínala za „baťovnou“, kde byla 8. mateřská škola v Legionářské
ulici. Tak tam pod paní Špalkovou jsem začínala. To byla velice přísná
paní ředitelka, ale já tvrdím, že každá učitelka pod ní měla projít. To ona
mě přesvědčila, abych šla studovat, tak jsem dálkově studovala pět let
pedagogickou školu. Pak jsem přešla tady do Donína do školky a po 
revoluci, tenkrát se říkalo, že stávající ředitelky musejí odejít, jsme se 
domluvili, abychom nerušili výborný kolektiv ve školce, že půjdeme do
konkursu a že bychom to jenom vyměnili a žilo by se dál. Ale stávající 
ředitelka paní Černá se také přihlásila a ten konkurs jsme udělaly obě dvě.
S tím, že mě chtěli dát za tu „baťovnu“. Já jsem odmítla, protože jsem do
konkursu šla jenom proto, abych mohla zůstat tady v Doníně. Jenomže
pak byl konkurs ještě na 6. mateřské škole na Liberecké ulici. Protože 
nikoho nevybrali, tak přišli za mnou, že tam musím jít. Nakonec jsem se
stala ředitelkou zde. Ve školce se tenkrát hodně změnil a uvolnil způsob
práce – ne v tom, že bychom nic nedělali, ale za tolik let jsme už věděli,
co ty děti potřebují. Třeba u velkých dětí jsme odbourali spaní. Mohli
jsme si tvořit vlastní školku a to se mi líbilo.
Vzpomínáte ještě na ta „školková“ léta?
Hrozně moc. Vlastně díky tomu, že se mi po tom moc stýská. Já bych 
bývala asi ještě nešla úplně do důchodu, ale vadilo mi dost takových 
nařízení, která pak začala chodit. Ke konci se mi to přestalo i líbit, tak jsem
si říkala, že mi to není zapotřebí. A když přišel nárok na důchod, tak jsem
odešla. Ale vzpomínám hrozně moc. 
Vlastně jsem to ani tak moc nepřerušila, protože za mnou přišla ředitelka
z mateřské školy z Žitavy, se kterou jsme měli spolupráci, a já jsem jí ten-
krát sehnala paní učitelku Kociánovou na seznamování německých dětí

s češtinou. Ale paní Kociánová šla ještě na rok učit, takže jsem tam zůstala
ještě rok a dodnes každou středu jezdím do školky do Žitavy hrát si s dětmi
a učit je tak spíš poslouchat česky. Teď už tam budu třetí rok. Je to  školka
Knirpshausen, co s ní spolupracuje školka na Liberecké ulici. Spolupráci
jsme vlastně navázali dřív než základní škola Lidická. K nám jezdili Němci
a viděli naše obrázky. Pak přijel předseda z německého sdružení rodičů,
sehnali jsme tlumočnici a vznikla spolupráce. Od nás šly děti poprvé do
česko-německé třídy a už jezdily dva roky do Žitavy. My jsme začínali úplně
„na koleně“, že jsem tam děti vozila autem, později jsme si už najímali
rodiče. Zjistili jsme, že nejlevnější je vožení Němců, a zůstali jsme u toho. 
Jak dlouho jste dohromady pracovala ve školkách? 
Ve školství jsem od roku 1972, kdy jsem začínala v družině.
Také vedete roztleskávačky a mažoretky. Jak jste se k této dost
ojedinělé činnosti dostala?
Vždycky se mi líbily mažoretky. Když jsem šla do důchodu a půl roku jsem
se doma tak rozhlížela, tak jsem si říkala, že teď mám na to čas a zkusím
to. Navíc mám doma vnučku, které je dnes 13 let, a když jsem viděla, jak
pořád poskakuje, tak jsem se rozhodla. Ale protože jsem o tom vůbec nic
nevěděla, jenom jsem to někde viděla, tak jsem nejdříve začala shánět 
informace. Jedna známá mi doporučila paní Zorku Škodovou, která vedla
roztleskávačky v Liberci. Ona mi mažoretky rozmlouvala, že to je strašně
náročné, hlavně na přesnost a na oblečení. Mají spoustu zásad, což třeba
ty roztleskávačky nemají. Začala jsem tedy roztleskávačky a fakt je, že co
si tam vymyslíte, to tam máte. Začala jsem pod domem dětí. Pozvali jsme
sem paní Škodovou s děvčaty, dali jsme pozvánky na školy a přišly mi dvě
holčičky. Za týden najednou přišlo 8, 10, až jsme se dostali vlastně na 14.
To bylo tak akorát. Hned jsme začali vystupovat. Pozvali nás na Lomnic-
kou notičku a tam jsem se dozvěděla, že bychom měli jet na soutěže. 
Jenomže soutěže pro samotné roztleskávačky neexistují. Soutěžní jsou
mažoretky a k nim mohou být roztleskávačky. Začala jsem obcházet spon-
zory. Peníze jsme sehnali a založili jsme mažoretky. Roztleskávačky začaly
v roce 2002 a rok nato byla první skupina mažoretek od sedmi do čtrnácti
let. Hned jsem je přihlásila na soutěž, ale dostaly jsme se díky značnému
věkovému rozdílu do starších juniorek mezi holky, které to dělají už třeba
12 let, a byly jsme poslední. 
Co vlastně mažoretka potřebuje?
Náročné je to třeba na oblečení. Jedny kozačka stojí i 2 150 Kč, hůlky 
350 Kč, oblečení stojí přes tisíc korun. To jsou šaty, kabátek, boty, čepice
a hůlka. Čepice jsme si vyrobily sami, ty ušila paní Chaloupková, hůlky
jsme ze začátku měly také zkompletované za 80 korun. Teď jsme poprvé
pro ta starší děvčata hůlky objednali. Kdybychom se umístili na nějakých
lepších místech, tak nejlevnější hůlky jsou za 650 až 1 250 korun. To je
ale dovoz z Francie.
Co obnáší nacvičování?
Teď máme dvě skupiny a s každou skupinou se scházíme jednou týdně
na hodinu a půl až dvě. Potřebovalo by to trošičku víc. Možná ke konci,
protože letos jedeme opět na soutěž do Žatce, třeba i dvakrát týdně. 
V sobotu pak chodíme i k nám na zahradu, abychom byly i venku. 
V první řadě je nejhorší vybrat hudbu. Já už tuhle jejich hudbu nepo-
slouchám, takže ji nemám. Děvčata mi přinesou hudbu, já si ji poslechnu,

O ‰kolce, maÏoretkách a roztleskávaãkách
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Bfiezen – za kamna vlezem,
duben – je‰tû tam budem!

Sype se a sype… sníh! Kdo má rád teploučko, je smutný, ale děti to neřeší.
Ve školce si zdobíme jaro a venku řádíme na bobech. Malujeme sněženky,
zpíváme jarní písničky, ale ven si nezapomeneme uvázat šálu. Děti z naší
školky vědí, že zima občas vystrčí růžky, protože jsme ještě nehodily do
Nisy Moranu. A kdy to uděláme? 30. března – těšte se, pak už bude
opravdu jaro! Naďa Faltusová

MŠ Liberecká – „Beruška“

Parlament dûtí 
Libereckého kraje
Dne 20. 2. 2006 se v budově krajského úřadu sešel Parlament dětí a mlá-
deže Libereckého kraje. Začalo se představením nového zástupce (Lenka
Augustová) z Hrádku nad Nisou a poté se členové informovali o setkání
z Oldřichova, kde se minulý rok parlament sešel. Poté se většina času 
věnovala úpravě stanov, které v některých ohledech neodpovídaly poža-
davkům členů PDMLK (Parlament dětí a mládeže Libereckého kraje). 
Domlouvaly se jednotlivé funkce a prezentace parlamentu jako interne-
tové stránky, logo aj. Hlasovalo se o funkcích tiskového mluvčího (Adéla
Bursová) a zapisovatele (Karolína Burešová), které se nakonec rozdělily.
Do stanov se přiřadil i volební řád, který se musel také trochu upravit. 
Po krátké přestávce se již jen domlouvaly akce PDMLK do dalších měsíců. 
Samozřejmě se jako problém ukázala finanční stránka věci, protože 
nápadů bylo velmi mnoho, ale ne peníze na jejich uskutečnění. Doufáme,
že nám v této záležitosti pomůže Liberecký kraj. Mluvilo se o výtvarných
soutěžích k svátkům EU, sázení stromečků v Jizerských horách, akcích pro
dětské domovy a jiných činnostech, kterými by mohl PDMLK pomoci.
Další zasedání, kde se odhlasují předané vypracované návrhy, by mělo
být opět v budově krajského úřadu letos v dubnu.

Za PDMLK Adéla Bursová

Z· T. G. Masaryka vás zve na
pfiedná‰ku Madagaskar

Profesor libereckého gymnázia Jeronýmova Jaroslav Šťastný vás slovem 
i obrazem provede napříč tímto neobyčejným kouskem země. 

Přijďte si prohlédnout diapozitivy mizející přírody Madagaskaru, 
lemurů a dalších živočichů žijících na tomto území a jedinečné vyprávění
J. Šťastného nejen o zkušenostech s cestou ostrovem.

V úterý po Velikonocích 18. dubna od 17 hodin
ZŠ T. G. Masaryka (u pošty), vchod stejný jako do školní jídelny
Vstupné: dospělí 30 Kč, děti základních škol zdarma.

když je dobrá, tak si ji musím ještě tak 15x přehrát a teprve pak tvoříme
choreografii. Něco vymyslím, něco přidají děvčata. V té mladší skupině,
tam už to tvoří cvičitelky, paní Chaloupková s paní Palasovou. 
Jak nacvičujete sestavy?
Ty úplné začátky a základy uměla paní Chaloupková. Ale děvčata jsou 
velice šikovná. Existuje názvosloví, které máme a kde jsou cviky popsané.
Jezdíme i na různá školení a už si sebou bereme i velká děvčata. 
Soutěž se skládá z pódiového cvičení a z pochodového defilé. Při pocho-
dovém defilé jdete se živou hudbou 100 metrů, musíte všichni, i poslední,
přejít vymezený úsek. Musí to být choreograficky pěkné, co nejvíce prvků.
A kolem vás chodí čtyři nebo pět komisařů a zapisují každou chybičku 
a hodnotí. Pak se nastupuje na pódium na bubínek, musí všechny mažo-
retkově pozdravit, na závěr musí být stop figura. 
Jezdíme i na tábor, nebo na takové soustředění. To pořádá Dům dětí Hro-
nov. To je fajn, protože tam mají děvčata pět hodin denně cvičení. 
Vedou je vynikající mažoretky, kterým je tak 25 až 28 let. Mají třeba 
hodinu s hůlkou, hodinu s bambulemi, hodinu aerobic, hodinu balet 
a hodinu tanec. Holkám vůbec nevadí, že pět hodin denně cvičí, a je to

krásné. Navíc tam ještě
vystupujeme na Jirás-
kově Hronovu. Jdeme
Hronovem průvodem
a pak ještě máme 
v parku pódiové vystou-
pení.
Kolik máte teď děv-
čat?
40 mažoretek. Od 7 do
14 let. V dospělosti se to
dá provozovat až do
starších seniorek, to
znamená asi do 25 let.
Dokonce mistryně re-
publiky jsou šikovné
holky kolem 20 let. Pak
se většinou stávají tre-
nérkami. 
Jak dlouho vám děv-
čata v souborech 
vydrží?
Zatím moc dlouho ne.
Mně se teď skoro roz-

padly roztleskávačky. Nevím proč. Špatný vliv má třeba to, že když 
vystupujeme a dole stojí jejich spolužačky, posmívají se jim. To pak už 
nechtějí vystupovat. 
Teď mám holky, které jsou cvičením zaujaté, a chtěla bych, aby z nich
byly nové trenérky.
Jak nacvičujete třeba synchronizaci?
Mám na tohle špatnou povahu. Já poznám na holčičce, že nemá hudební
sluch a jde mi kousek pozadu, ale já ji neumím vyhodit. Snažím se je roz-
místit, aby to bylo co nejmíň vidět. Když jsem třeba byla s nimi na tom
soustředění, tak ta jedna cvičitelka mi říkala: „Nevezmu tlustou, nevezmu
brejlatou, udělám talentovky a jakmile vidím, že nemá hudební sluch, tak
ji nevezmu.“ My ale nejsme ani hudební ani taneční škola, jsme kroužek.
I když fakt je, že bez toho to jde hůř. 
Ve kterých městech v okolí mají ještě mažoretky?
První nejbližší jsou v Jablonci. Pak jsou v Turnově, v Kosmonosích, v Rum-
burku. V Liberci jsou jenom roztleskávačky. Všechny severočeské uvidíte,
protože jsem si vymyslela Hrádeckou bambulku, což bude předmažo-
retková přehlídka. Chtěli bychom udělat průvod městem. Navázali jsme
partnerství s polskou hornickou kapelou, takže ta nás bude doprovázet.
Bude to 10. června. V Lomnici se mi to hrozně moc líbilo a říkala jsem si,
proč by Hrádek nemohl mít taky něco takového. Požádala jsem důchod-
kyně a už mi vyrábějí bambulky.
Kam chodíte vystupovat s Bambulačkami?
Byly jsme na fotbale, když tu byla Sparta, ale to moc nejde. Lepší je to na
hokej, když je přerušená hra a pustí se hudba. Pak jsme taky byly na 
Rallye Lužické hory. Letos máme jít taky. V červnu se nám ale kříží hned
několik akcí. Máme být na pouti v Jiříkově a v Polsku na Oslavách Troj-
zemí. Máme jet i na Chrastavské slavnosti. Vlastně máme květen i červen
všechny soboty plné.
Na závěr bych chtěla poděkovat za podporu a pochopení mému man-
želovi. Vít Štrupl
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V sobotu 11. 3. se k nám do Hrádku sjelo 7 oddílů nejen z blízkého okolí,
ale třeba až z Kolína. Dále pak z Chrastavy, Vratislavic, Jablonce n. N.,
Mladé Boleslavi, Děčína a Jičína. Soutěžilo se v 5 kategoriích a v každé 
z nich jsme měli i my své želízko v ohni. Nejúspěšnější z našich byla 
Markéta Pilnáčková, která si ve své kategorii 11–13 let vybojovala krásné
3. místo. Nejvíce medailí si od nás odvezly děti právě z Kolína. Byly
opravdu nejlepší a daleká cesta se jim vyplatila. Všem zúčastněným se 
u nás – jako každoročně – móóóc líbilo! Je to tím, že se nám vždy podaří
vytvořit příjemné prostředí a sehnat úžasné ceny. 

Poděkování patří všem, kteří mi pomohli s organizací – Kačka Jurková,
Jana Jarošová, Danča Kordíková, Ilona Sulková, Stáňa Formáčková, 
Petr Faltus a starší děti z našeho oddílu. Velké poděkování patří sponzo-
rům – Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Zittau, Stavo Petr Faltus,
květinářství Lucka Pokorná, sklo paní Evy Kupcové a Město Hrádek n. N.

A co nás v nejbližší době čeká? 15. dubna postupové závody na mist-
rovství republiky do Prahy. Tak nám, prosím, držte pěsti!

Naďa Faltusová

Juniorské závody v aerobiku se vydafiily

V tomto roce oslaví hrádecký box 60. výročí.
V roce 1946 byl založen oddíl boxu v našem městečku. Za svoji šede-

sátiletou existenci se může pochlubit řadou úspěchů v rámci bývalého
Československa, České republiky i v mezinárodním ringu. Boxeři zvuč-
ných jmen – Maidloch, Petráň, Pitro, Paulduro, Poláček, Daněk, bratři Jiří,
Franta a Zdeněk Horákovi, Vitík, Gottstein, Vaiss, Vlk, Kordík, Honzátko,
Stojan, Vávra, Suchánek, bratři Válkové, Novákové, Brožík, Martinovský,
Suchánek Vl., Diviš, Matoušek a další – tito borci se prezentovali v pade-
sátých až osmdesátých letech minulého století.

Poté přišla vlna nových boxerských úspěchů, o které se zasloužili borci
Havránek, Milenki, Bleil, Hlavatý, Lhota, bratři Adamové, Brtko, Ulman,
Rychlý, Sloboda a další. Tito úspěšní boxeři pod vedením trenéra Milana
Suchánka startovali v extraligovém Liberci. Někteří z nich dosáhli 
i na tituly mistrů republiky a prosadili se v mezinárodním ringu: Milenki
(mistr ČR 1982), Martin Hlavatý (mistr ČR 1984, 1988 – reprezentant
ČR, boxoval v Dukle Olomouc), Karel Brtko (vítěz turnaje Arad, mistr
ČSFR 1992, boxoval v Dukle Olomouc), Franta Bleil (mistr ČSFR 1993,
boxoval v Ústí nad Labem), Jaroslav Adam (mistr ČR 1995, vítěz mezi-
nár. turnaje Tormy – Praha, reprezentant ČR, Sloboda Jan (jeden z nej-
úspěšnějších boxerů z našeho města, mistr ČR z let 1993, 1994, 1997,
2000, reprezentant, vítěz turnaje v Halle v SRN a mezinárodního tur-
naje v Budapešti). 

Další borce, kteří reprezentovali naše město v kategoriích mládeže 
(kadetů a juniorů), zatím jmenovat nebudu. Oni a další noví, kteří mezi
boxery přijdou, určitě potvrdí svojí výkonností, kvalitou a skromností to,
že hrádecký box žije a že již šedesát let svojí činností reprezentuje své
město doma i za hranicemi. Přejme hrádeckému boxu do dalších let
mnoho zdaru.

Hrádecký box vyhlašuje „Stop drogám – sportuj, přijď mezi nás“. 
Získáš odvahu, obratnost, sílu, rozvahu a sebeovládání. Rodiče, nebojte
se své chlapce zařadit do tohoto mužného sportu. Sami se můžete 

přesvědčit návštěvou a pohovorem s trenéry, jak vaše děti tráví volný čas
a jak se stávají obratnými a zdatnými borci.

Chlapci – 10 let – trénují obratnost, rychlost, postřeh, techniku, hrají
společné hry (neboxují).

Chlapci 12 – 15 let – seznamují se s rukavicemi: s pohybem v ringu,
posilují, trénují rychlost, sílu, techniku, taktiku a rozvíjejí myšlení.

Vše je vedeno kvalifikovanými trenéry každý pátek od 16.30 v městské
sokolovně. Tepláky, tričko, tenisky a budete na tom dobře fyzicky. Přijď –
přihlaš se – vyplň svůj čas sportem – staň se mistrem kožených rukavic.

Milan Vlk, trenér a mezinárodní rozhodčí boxu

Hrádeck˘ box se po roãní stagnaci
znovu rozjíÏdí!

KKlluubb  ččeesskkýýcchh  ttuurriissttůů,,  TTJJ  SSlloovvaann  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  ppoořřááddáá

35. roãník turistického pochodu
LuÏická padesátka

SSttaarrtt::
sobota 6. května průběžně od 7 do 10 hodin ze školní jídelny 

ZŠ T. G. Masaryka (škola u pošty)

SSttaarrttoovvnnéé::  2255  KKčč
TTrraassyy::

15, 25, 35 a 50 km. Na kontrolách je účastníkům k dispozici pití, 
v cíli malé občerstvení.

TTrraassyy  2255,,  3355  aa  5500  kkmm  vveeddoouu  ppřřeess  nněěmmeecckkéé  úúzzeemmíí,,  
pprroottoo  jjee  ppoottřřeebbaa  mmíítt  ss  sseebboouu  oobbččaannsskkýý  pprrůůkkaazz  ččii  ppaass..

VVýýssttaavvaa  1155  nneejjlleeppššíícchh  žžáákkoovvsskkýýcchh  aa  ssttuuddeennttsskkýýcchh  pprraaccíí
vv  rráámmccii  ččeesskkoo--nněěmmeecckkoo--ppoollsskkéé  vvýýttvvaarrnnéé  ssoouuttěěžžee

ŘŘeekkaa  NNiissaa  ––  NNeeiißßee  ––  NNyyssaa

„Îáci sní o své budoucnosti“
Hlavním předpokladem plnohodnotné budoucnosti je zdravé

životní prostředí. Jak by mohla vypadat naše Nisa, její přítoky a okolí?
K vidění jsou i práce žáků hrádeckých škol, které postoupily do 
mezinárodního finále a byly vyhodnoceny mezi pěti nejlepšími 

pracemi v každé kategorii:
Kolektivy ze ZŠ Donín – 2. a 3. místo v kategorii 8–10 let

Roman Pokorný, Nikola Vinklárková, Barbora Krečmanová ze 

ZŠ T. G. Masaryka – 1. místo v kategorii 11–14 let
Šárka Petrová a Kristýna Jachurová ze ZŠ Lidická – 4. a 5. místo 

v kategorii 11–14 let
Na výstavu, která probíhá od 6. 4. do 26. 4. na městském úřadě, 
srdečně zveme nejen žáky a studenty, ale také širokou veřejnost.
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StráÏníci pofiádali
dal‰í turnaj

Dne 25. března 2006 se pod záštitou Domu dětí a mládeže Drak a Měst-
ské policie Hrádek nad Nisou konal v rámci programu využití volného
času mládeže další turnaj žáků základních škol ve florbale. Turnaj, který
se konal v sokolovně, byl určen pro žáky I. stupně všech základních škol 
v Hrádku n. N. a zúčastnilo se ho celkem 26 žáků, kteří ze svých řad sesta-
vili čtyři mužstva.

Fandit přišlo i několik rodičů a spolužáků. Turnaj se nesl v duchu fair
play a bylo dosaženo těchto výsledků:

1. místo „Kujóni“
2. místo „Doníňáci“
3. místo „Mazlíčci“
4. místo „Krtci“
Nejlepšími brankáři byli vyhlášeni Ondřej Hošek a Pavel Mrázek.

Nejlepším střelcem turnaje s počtem 4 branek byl vyhlášen Tomáš Petru-
žálek. Při vyhlášení výsledků obdrželi všechna mužstva diplomy a všichni
hráči drobné ceny. Pořadatelé děkují všem zúčastněným a těší se na další
spolupráci.

Informace o dalších plánovaných akcích pořádaných Domem dětí 
a mládeže Drak a Městskou policií Hrádek n. N.:

V měsíci květen střelecké dopoledne v prostorách Základní školy prak-
tické Loučná a v měsíci červen „Neckiáda“ po toku řeky Nisy v prostoru
Jacht klubu a bodu Trojzemí. Na tyto akce jste všichni srdečně zváni.
Přesné termíny těchto akcí budou upřesněny. 

Turnaj byl pořádán s podporou města Hrádek n. N. Pavel Weiss

Opu‰tûná hala slouÏí
sportování

Nevyužitá výrobní hala v Tovární ulici se přeměnila na tréninkový areál
pro biketrial. Tento sport, dříve nazývaný cyklotrial, spočívá v dovednosti
překonávat na kole nejrůznější překážky. Protože trénovat je potřeba 
i v zimě, zaplnil se bývalý sklad barev a laků překážkami z palet, pneu-
matik, kmenů stromů, cívek od kabelů a sudů, na kterých je možné nacvi-
čit vše potřebné i pro jízdu přes překážky v přírodě. 

Areál vznikl především díky pochopení a práci rodiny Jana Sladkého
ml., který se biketrialu věnuje. Jeho umění mohli vidět například loňští
návštěvníci oslav dětského dne na Kristýně. V hale trénuje spolu s trojná-
sobným mistrem světa a čtrnáctinásobným mistrem republiky Martinem
Šimůnkem z České Lípy.

Do příštího čísla chystáme povídání s oběma jezdci o tomto zajíma-
vém sportu.

Podûkování
Děkujeme chlapcům ze Základní školy praktické z Loučné za pomoc při
odklízení sněhu od přetlakové haly v areálu Jednoty Orel po mimořádné
sněhové nadílce z 12. března. Rada Jednoty Orel

Autodoprava
Jifií Bistiak

HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  hhlleeddáá  nnoovvéé  zzaamměěssttnnaannccee..

PPoožžaaddaavvkkyy::  řřiiddiiččsskkýý  pprrůůkkaazz  sskkuuppiinnyy  CC,,  

pprrooffeessnníí  pprrůůkkaazz,,  zzkkuuššeennoossttii  vv  oobboorruu..

Kontakt
nnaa  tteelleeffoonnuu  448822  775577  550077,,  

ee--mmaaiilloovvéé  aaddrreessee  jjiirrii..bbiissttiiaakk@@wwoorrllddoonnlliinnee..cczz,,  
nneebboo  ppřříímmoo  vv  kkaanncceelláářřii  ffiirrmmyy  vvee  VVuullkkaannuu

Nabízíme k pronájmu
zzrreekkoonnssttrruuoovvaannéé  kkaanncceelláářřee  

ss  vvllaassttnníímm  ssoocciiáállnníímm  zzaařříízzeenníímm,,  tteelleeffoonneemm,,
mmoožžnnoossttíí  pprroonnáájjmmuu  sskkllaaddoovvaaccíícchh  pprroossttoorr..



Prázdninové velikonoční výtvarné čarování
VÝTVARNÁ DÍLNA I.

13. dubna 2006 začínáme v 9.00 až 9.30
DDM Drak

Pleteme pomlázky, ubrousková technika 
na skleněné kachle.

S sebou: přezůvky, 30 Kč na materiál 
a dobrou náladu.

VÝTVARNÁ DÍLNA II.
14. dubna 2006 začínáme v 9.00 až 9.30

DDM Drak
Vyrábíme velikonoční svícen, malujeme 

a zdobíme kamínky.
S sebou: přezůvky, 3 kamínky asi 8 x 5 cm velké,

30 Kč na materiál a dobrou náladu.

Akce ve spolupráci
BĚH CÍSAŘSKÝM ÚDOLÍM

22. dubna 2006 od 10.00 hodin
Horolezecká chata

30. ročník běhu Císařským údolím. 
Kategorie: předškoláci, mladší žákyně a žáci, starší
žákyně a žáci, dorostenky, dorostenci, ženy a muži. 

Bližší informace na samostatných plakátech.

MŠ se baví
ČARODĚJNÉ DOVÁDĚNÍ

28. dubna 2006 od 10.00 hodin
Zahrada DDM DRAK

Čarodějnické setkání předškolních dětí 
z MŠ v DDM DRAK.

Soutěž v hodu koštětem, čarodějné malování 
na chodník, tanec čarodějnic a čarodějů, 

pálení ohně…

Pro všechny – děti, rodiče i kamarády
ČARODĚJNICE NANEČISTO

28. dubna 2006 od 16.00 do 19.00 hodin
Zahrada DDM DRAK

Pálení čarodějnic, soutěž v pojídání čarodějných
koláčů a pití lektvaru, soutěže. 

Kdo přijde v masce čarodějnice, dostane 
malou odměnu.

Přineste si vlastní uzeninu na opékání.0

16 duben 2006
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Společenský kalendář
Výstava Velikonoční stůl

6.–13. 4.
v otevírací době knihovny

Městská knihovna�

Výtvarná dílna – zdobení kraslic 
voskem, drátkování kraslic

13. 4. od 9.00 do 12.00
Školní družina ZŠ Donín�

Slovan Hrádek B – Rynoltice
15. 4. od 16.00
kopaná – III. třída

Stadion Donín�

Madagaskar – 
přednáška s diapozitivy

18. 4. od 17.00
přednáší J. Šťastný

ZŠ T. G. Masaryka (vchod do jídelny)�

Běh Císařským údolím
22. 4. od 10.00

klub horolezců
Horolezecká chata Horní Sedlo�

Slovan Hrádek A – Zásada
22. 4. od 17.00

kopaná – krajský přebor
Stadion Donín�

Koncert pro violu a klavír
22. 4. od 16.00

Viola: David Šlechta
Klavír: Maro Omichi (Japonsko)

sál Spol. klubu Turpišova ul., Chrastava�

Mezinárodní motocyklové závody 
juniorů

26. 4.
Sportovní areál motokrosu�

Výtvarná dílna – savování
26. 4 . od 15.30

Školní družina ZŠ Donín�

Koncert – houslové duo 
28. 4. od 19.00

Ivan a Michaela Štrausovi
sál Spol. klubu Turpišova ul., Chrastava�

Společnou cestou
29.4. od 15.00

Bod Trojzemí�

Slovan Hrádek B – Hodkovice
29.4. od 16.00
kopaná – III. třída

Stadion Donín�

Grabštejnské čarodějnice
30. 4.

2. ročník festivalu na Grabštejně�

1. ročník Fichtelcupu
1. 5.

závod juniorů
Sportovní areál motokrosu�

Lužická padesátka
6. 5. od 7.00 do 10.00

35. ročník pochodu
start v ŠJ ZŠ T. G. Masaryka�

Slovan Hrádek A – Semily
6. 5. od 17.00

kopaná – krajský přebor
Stadion Donín

DDM Drak DDM Drak 
Hrádek nad Nisou
Akce na duben 2006


