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Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: zpravy@hradeknadnisou.cz, tel./fax: 482 720 170
nebo písemně na MÚ paní Půtové. Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ. Internetová
podoba časopisu vychází na www.hradek.cz. Uzávěrka červencového čísla je 23. 6. 2006. Časopis se 
objeví na pultech prodejen okolo 7. 7. 2006.

V červnovém čísle:
— Zásady prodeje pozemků
— Sběr komunálního odpadu
— O pohár Kristýny
— Demolice cihelny
— Dětský den
— Biketrial
— Malá kopaná
— Příloha – Krajina skal

Co zmûnit v Hrádku
do roku 2015

Dovolte mi, abych začala poděkováním.
Poděkováním všem, kteří obětovali svůj
volný čas a znalosti a přispěli tak ke vzniku
plánu rozvoje města s názvem Hrádek
2015, který by měl na příštích deset let
významně ovlivnit rozvoj našeho města.

Rozhodli jsme se, že vznik tohoto
dokumentu nebudeme zadávat agentu-
rám mimo město, ale vytvoříme jej pod
vedením projektového managera s odbor-
níky a širokou veřejností z Hrádku. Není
to způsob obvyklý, protože vyžaduje
velké nasazení právě ze strany jednotli-
vých garantů. Můžeme však říci, že se
nám tento způsob osvědčil, jednotlivá
opatření  v dokumentu vznikla z diskuse
lidí znalých problémů v Hrádku, a tak 
má tento dokument naději, že neskončí 
v šuplíku, ale že se budoucí zastupitelé 
i vedení města budou podle něho řídit.

Byl přijat jednomyslně, a tak je možné,
že se stane i základem slibů jednotlivých
stran a sdružení do podzimních voleb.
Jeho realizace však nebude možná bez
zapojení dalších organizací i jednotlivců
ve městě. Od května je tento dokument
k dispozici jak v elektronické, tak i tištěné
podobě a věřím, že bude i dobrým pod-
kladem pro podávání projektů, které
zabezpečí potřebné finance k rozvoji 
našeho města. Pokračování na straně 7

Od neděle 28. 5. vešla v platnost druhá změna jízdních řádů. Pro obyvatele Hrádku nad Nisou a jeho
okrajových částí přinesla řadu novinek – nejen v odjezdech jednotlivých spojů, ale také ve vedení někte-
rých linek. Autobusy začaly využívat nový terminál u vlakového nádraží. Zároveň s touto změnou se 
podařilo zřídit novou autobusovou zastávku na Oldřichovské ulici. Další spoje a zastávka, tentokrát pro
mezinárodní dopravu, přibudou k 1. červenci.
Nový terminál
Terminál se podařilo se změnou jízdních řádů připravit tak, aby v něm mohl být zahájen provoz. Jedná
se o zkušební provoz, na objektu terminálu a dalších dokončovacích pracech se bude pokračovat ještě v
průběhu června, slavnostní otevření Terminálu se plánuje na 30.6.2006. Prosím proto o trpělivost a po-
chopení nejenom cestující autobusů, ale také ostatní účastníky silničního provozu. Termín zkušebního
provozu na Terminálu byl určen právě změnou jízdních řádů, řekl Martin Půta, starosta města. Proto jsou
nově některé linky vedeny jinou trasou. Linka z Oldřichova odbočuje z Husovy ulice přímo k terminálu.
Zrušena je zastávka autobusu u pošty. Linky od Dolního Sedla a Chotyně přijíždějí po stávající trase přes
Dolní náměstí a zastávku Hrádek n. N., centrum, která vznikne v místě stávajícího autobusového 
nádraží proti Hrádeckému dvoru. Na odjezdu budou tyto linky používat průtah městem. Linky od Václa-
vic se nezměnily, pouze zastávka Hrádek, Liberecká ul. byla posunuta směrem k Albertu a hřbitovu asi na
úroveň restaurace U Sudu. Pokračování na straně 12

Nov˘ terminál zjednodu‰í
cestování

Hrádek nad Nisou uspûl v programu
Pivovary Staropramen mûstÛm

Projekt města Hrádek nad Nisou „Dubová alej podél cyklostezky“ se stal jedním z deseti vítězných 
projektů programu Pivovary Staropramen městům, který je zaměřen na podporu životního prostředí ve
městech České republiky. Uspěl tak v konkurenci 125 projektů, které do letošního ročníku zaslali zástupci
111 měst a městských částí. Společnost Pivovary Staropramen podpoří realizaci projektu částkou ve výši
250 000 Kč. Pokračování na straně 3
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Informace z radnice
Ze zasedání rady mûsta
99..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
Rada města se na své 9. schůzi v roce 2006 dne 3. května zabývala těmito
záležitostmi:
— vzala s připomínkami na vědomí předběžný návrh na zajištění akce

„Městské slavnosti“ konané ve dnech 25. 8.–27. 8. 2006 s tím, že 
v tomto programu mohou nastat případné změny. Schválila změnu
místa konání ohňostroje dle předloženého výsledku výběru za pod-
mínek dle platných odpovídajících předpisů. Uložila OVV dopracování
materiálů a upřesnění nákladů s tím, že ohňostroj bude probíhat na
základě schválení Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje 
v prostoru Horního náměstí a bude podpalován ze střechy objektu 
DK Beseda. Uložila veliteli městské policie zabezpečit ve spolupráci 
s p. Novotným bezpečnostní prostor u objektu DK Beseda. 

— vzala na vědomí informaci o zamítnutí žádosti o dotaci z grantového
fondu Libereckého kraje na podporu akce mezinárodní festival „Hrá-
decké rockové léto“ a „Dožínky“ v r. 2006

— souhlasila s odstoupením Ing. Josefa Jurka na vlastní žádost ze sportovní
komise. Jmenovala pan Ing. Jindřicha Vejstrka členem sportovní komise.

— po projednání schválila použití finančních prostředků uložených do 
rezervního fondu příspěvkové organizace Pečovatelská služba Hrádek
nad Nisou k financování nákladů na zabezpečení objektu Klub dů-
chodců, Komenského 605, Hrádek nad Nisou. Schválila instalaci mříží
do oken a balkónových dveří části objektu DPS Nádražní 700, Hrádek
nad Nisou, který je využíván jako pracovní prostor pečovatelské služby
s tím, že náklady budou hrazeny z fondu oprav příspěvkové organi-
zace Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou.

— vzala na vědomí informaci o průběhu druhého kola výběrového řízení
na funkci vedoucího odboru stavebního a životního prostředí a na 
základě počtu přihlášených žadatelů rozhodla o vypsání nového 
výběrového řízení na tuto funkci. Termín přihlášek do 30. 6. 2006 s tím,
že podmínky výběrového řízení zůstávají stejné.

— schválila zpracování posudku na možnost využití odpadního tepla 
z pekárny Endler pro mateřskou školu Liberecká s tím, že odhadované
náklady na studii jsou 9 000 Kč a budou po dobu zhotovení posudku
upřesněny na základě skutečně provedených prací 

— schválila postup pro umisťování úředních materiálů na informačních ta-
bulích osadních výborů a uložila místostarostce města seznámit s tímto
postupem předsedy osadních výborů a uložila tajemnici úřadu uložit
plnění povinností vyplývajících z tohoto postupu zaměstnancům úřadu

— vzala na vědomí informaci starosty města o stavu přípravy projektu do-
budování kanalizace v Hrádku nad Nisou – Loučné a Doníně, uložila sta-
rostovi města informovat o vývoji zastupitelstvo města s tím, že žádost
bude opakovaně podána v letošním roce na základě původní smlouvy
se společností STAR, a. s., Hořovice bez nároků na odměnu společnosti

— vzala na vědomí informaci p. Petra Dlouhého o rozšíření počtu nádob
pro separované druhy odpadu (10x papír, 10x plasty, 6x čiré sklo),
schválila podpis smlouvy o výpůjčce se společností EKOKOM, a. s., 
a podpis dodatku č. 13 smlouvy na zajištění odvozu a zneškodnění 
komunálního odpadu včetně separace odpadů se společností SKS, s. r. o. 

— uložila ORM aktualizaci evidence pozemků, které nejsou dlouhodobě
udržovány a které město v minulých letech udržovalo z rozpočtové 
kapitoly „Úklid a údržba neudržovaných pozemků“ a zajistit jejich úklid
v letošním roce 

— schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem části střechy ZŠ T. G.
Masaryka se společností Via Regia, občanské sdružení, za účelem umís-
tění fotovoltaického solárního systému 

— schválila dodavatele na opravu střechy přístavby ZŠ T. G. Masaryka, 
a to firmu Hydroizolace PaxLa, Liberec za cenu 902 872 Kč vč. DPH.

Vefiejné zakázky
Na základě příkazu tajemníka Městského úřadu v Hrádku nad Nisou jsou
od ledna na internetových stránkách města zveřejňována zadání výběro-
vých a poptávkových řízení na zakázky v hodnotě nad 10 000 Kč.

Od tohoto čísla HRÁDECKA budeme uveřejňovat výsledky ukončených
řízení a také zadání těch řízení, která budou aktuální. Upozorňujeme, že
otištěný výčet tedy nemusí být úplný. Všechna výběrová a poptávková 
řízení je možné sledovat na www.hradek.cz v sekci radnice (výběrová 
řízení).

Aktuální zveřejněná výběrová a poptávková řízení
— Město Hrádek nad Nisou hledá dodavatele na zhotovení kopie úřední

desky 1 ks včetně zabetonování a nových vývěsek (12 ks) v ul. 1.máje 
naproti Besedě s termínem realizace do 20. 6. 2006.
Termín podání: do 10. 6.

— Město Hrádek nad Nisou hledá dodavatele na zabezpečení veřejné 
zakázky „Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Liberecká č. p. 607 
v Hrádku nad Nisou“.
Termín podání: do 15. 6.

Vyhodnocené nabídky
— SSttaannoovviiššttěě  ppoodd  kkoonntteejjnneerryy  sseeppaarroovvaannééhhoo  ooddppaadduu

Přihlášené firmy:
1) Malec, Liberec, cena vč. DPH 11 882 Kč (150 x 450 cm), cena vč.

DPH 15 455 Kč (150 x 600 cm)
2) Precys, s. r. o., Liberec, cena vč. DPH 12 313 Kč (150 x 450 cm), cena

vč. DPH 16 125 Kč (150 x 600 cm)
Vyhodnocení:
Rada města dne 19. 4. 2006 usnesením č. 8/193/RM/06 rozhodla, že

veřejná zakázka bude přidělena firmě Malec, IČ 42452449, Irkutská 110,
Liberec 11 z důvodu celkové výhodnosti.
— DDrroobbnnéé  oopprraavvyy  kkoommuunniikkaaccíí  ––  ppoovvrrcchh  ssyyppaannýý,,  žžiivviiccee  vvččeettnněě  ooššeettřřeenníí  ssppáárr

Přihlášené firmy:
1) Technické služby města Liberec, cena vč. DPH 220 Kč/m2

2) Korekt Dips, s. r. o., cena vč. DPH 179 Kč/m2

VVyyhhooddnnoocceenníí::
Rada města dne 19. 4. 2006 usnesením 8/195/RM/06 rozhodla, že 

veřejná zakázka bude přidělena firmě Korekt Dips, s. r. o., IČ 25550501,
Brno z důvodu výhodnosti nabídky.
— DDrroobbnnéé  oopprraavvyy  kkoommuunniikkaaccíí  ––  zzááppllaattoovváánníí

Přihlášené firmy:
1) SKS Jablonec, cena vč. 1078 Kč/m2

2) Technické služby města Liberec, cena vč. 483 Kč/m2

3) Varan, Liberec, cena vč. 496 Kč/m2

Vyhodnocení:
Rada města dne 19. 4. 2006 usnesením č. 8/197/RM/06 rozhodla, že

veřejná zakázka bude přidělena firmě Varan, IČ 68967250, Liberec z důvodu
nejvýhodnější nabídky.
— OOddvvooddnněěnníí  ssiillnniiccee  nnaa  ZZllaattéé  vvýýššiinněě

Účelem akce bylo zajištění odvodnění silnice na Zlaté výšině v rozsahu
prací: řezání a bourání vozovky, výkop v komunikaci, osazení betonových
štěrbinových žlabů do betonového lože, osazení uličních vpustí, obrub-
níků a následné napojení na stávající kanalizaci vč. likvidace vzniklé suti.
Hodnotícími kritérii byla: cena vč. DPH, termín realizace a platební pod-
mínky.

Přihlášené firmy:
1) Černík, Hrádek nad Nisou, cena vč. DPH 29 430 Kč
2) STRABAG, a. s., cena vč. DPH 31 434 Kč
Vyhodnocení:
Přihlášené firmy splnily podmínky zadání.
Rada města dne 19. 4. 2006 usnesením č. 8/198/RM/06 rozhodla, že

veřejná zakázka bude přidělena firmě Černík, Hrádek nad Nisou z důvodu
nejvýhodnější nabídky.
— CCyykklliissttiicckkáá  ttrraassaa  uulliiccee  AAnngglliicckkáá  ––  LLuuččnníí  ––  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu

Přihlášené firmy:
1) STRABAG, a. s., cena vč. DPH 347 694 Kč
2) TSML, a. s., cena vč. DPH 355 792 Kč
Vyhodnocení:
Všechny předložené nabídky splnily předepsané zadání pro výběrové

řízení.
Rada města dne 3. 5. rozhodla, že veřejná zakázka bude přidělena firmě

STRABAG, a. s., z důvodu cenově výhodnější nabídky.

Spoleãensk˘ veãer pro seniory
Senioři z Klubu důchodců zvou spoluobčany na společnou 
taneční zábavu, která se bude druhým rokem konat 30. 6. 

od 17.00 v sále restaurace U Zvoníčků v Oldřichově na Hranicích.
Akce je pořádána ve spolupráci s osadními výbory 

ze Sedla a z Oldřichova.
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SluÏby radnice také
pro imobilní pacienty
Na přelomu května a června probíhají u hlavního vchodu do informač-
ního centra ve dvoře radnice stavební úpravy, které zajistí bezbariérový
vstup do budovy. Před vchodem bude jak podesta, tak rampa se zvýše-
nými okraji, kterou budou moci využít vozíčkáři, ale třeba i matky s dětmi.
Upraveno bude také otevírání vstupních dveří a vnitřní dveře budou roz-
šířeny na 90 cm.

Smyslem úprav je umožnit komunikaci v infocentru, ale i s městským
úřadem, také imobilním občanům. Již dříve byly počítače informačního
centra propojeny se sítí městského úřadu. Pracovnice infocentra tak 
budou moci podat informace týkající se městského úřadu. V případě 
nutnosti přímého jednání občana se sníženou pohyblivostí s některým ze
zaměstnanců MěÚ vyzvou pracovnice infocentra potřebného úředníka ke
schůzce.

Stavební úpravy provádí na základě uzavřené smlouvy o dílo firma 
MG STAV Hrádek nad Nisou, která vyhrála veřejnou zakázku. Cena veřejné
zakázky činí 69 696 Kč včetně DPH.

Vít Štrupl

Hrádek nad Nisou uspûl 
v programu Pivovary 
Staropramen mûstÛm

Pokračování ze strany 1
Cílem projektu, který město Hrádek nad Nisou přihlásilo do programu,
je obnova krajinné dominanty – aleje červenolistého dubu podél cyklo-
stezky na Žitavské ulici, kterou v současné době tvoří staré a poškozené
dřeviny. V první etapě renovace budou vykáceny staré a poškozené 
dřeviny, jejichž stav je dlouhodobě nevyhovující. Ve druhé fázi bude 
v aleji vysázeno 80 nových stromů, které olemují nově vybudovanou cyk-
lostezku. Alej bude kromě funkce odpočinkové zóny plnit také roli 
výchovnou – bude nepřímým nástrojem pro enviromentální výchovu.

V letošním roce rozhodli poprvé o vítězných projektech programu svým
hlasováním zaměstnanci společnosti. Hlasování probíhalo dvoukolově. V
prvním kole vyhodnotila projekty na základě stanovených kritérií 
porota složená z představitelů a odborných pracovníků Pivovarů Staro-
pramen a navrhla dvacet finalistů. Z nich poté volili deset vítězných 
projektů přímo zaměstnanci společnosti. Kritérii při výběru finalistů byl
například stupeň prospěšnosti projektu pro širokou veřejnost, jeho 
význam pro daný region, míra přínosu životnímu prostředí či efektivita
vynaložených prostředků.

Dalšími vítěznými projekty letošního ročníku, které Pivovary Staropra-
men podpoří částkou až do výše čtvrt milionu korun, se staly projekty
měst Český Krumlov, Jičín, Hodonín, Liberec, Slavičín, Slaný, Lipník nad
Bečvou a dvou pražských městských částí – Praha 5 a Praha 16. 

Pivovary Staropramen zahájily komunální program Pivovary Staropra-
men městům v lednu roku 2004 v rámci své dlouhodobé strategie podpory
životního prostředí. V letošním roce proběhl již 3. ročník. Základní pod-
mínkou pro úspěšné podání žádosti o podporu byla veřejná prospěšnost
a souvislost s rozvojem životního prostředí.

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

Den starosty
1144..  66..  22000066  oodd  1177  hhooddiinn  vv  rreessttaauurraaccii  UU  SSlluunnccee  vvee  VVááccllaavviiccíícchh

Větrný park ve Václavicích
OOddbboorrnníí  ggaarraannttii::

RNDr. Horák, zpracovatel SEA,
Ing. Petr Kumpa – vedoucí odboru rozvoje města, 

Ladislav Vávra – předseda Osadního výboru ve Václavicích

Na Den starosty Vás srdečně zve
Martin Půta – starosta města Hrádek nad Nisou
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1. Obecné zásady prodeje pozemků
Tento předpis stanoví zásady prodeje pozemků ve vlastnictví města
Hrádku nad Nisou, stanovení jejich cen a případné slevy s ohledem na
jejich budoucí využití.

Žádosti o prodej pozemků přijímá, eviduje a vyřizuje odbor rozvoje
města a správy majetku.

Odbor rozvoje města předkládá zastupitelstvu města návrh na zveřej-
nění prodeje pozemku za minimální možnou cenu dle tohoto předpisu,
zároveň zajistí vyjádření odboru stavebního a životního prostředí k prodeji
pozemku, případně jeho souhlas s dělením pozemku v případě prodeje
části pozemku. Prodej bude zveřejňován na úřední desce Městského
úřadu v Hrádku nad Nisou a kopii úřední desky v katastrálním území, kde
má být prodej realizován. Kopie zveřejnění bude rovněž předána před-
sedovi příslušného osadního výboru.

Po zveřejnění a za předpokladu souhlasného vyjádření odboru staveb-
ního a životního prostředí předloží odbor rozvoje města a správy majetku
návrh prodeje ke schválení zastupitelstvu města.

Obecně se stanoví, že nebudou prodávány pozemky s využitím jako
ostatní komunikace. Výjimku lze předložit k projednání zastupitelstvu
města v případě, že pozemek zjevně neslouží obecnému zájmu.

Orientační velikost pozemku určeného pro výstavbu se stanovuje na
800–1000 m2.

2. Podpora individuální bytové výstavby
Jako forma podpory individuální bytové výstavby bude poskytnuta sleva
z ceny zastavěné plochy prodávaného pozemku, maximálně však do 
velikosti 150 m2, a to v případě, že stavba bude zkolaudována do 4 let od
podpisu kupní smlouvy a zároveň bude žadatel mít v tomto termínu 
v objektu trvalé bydliště.

Cena zastavěné části bude v tomto případě činit 1 Kč/m2.
Sleva bude poskytnuta na základě písemné žádosti kupujícího. Rozdíl

mezi kupní cenou a cenou po slevě bude kupujícímu vrácen do tří 
měsíců od podání písemné žádosti při dodržení stanovených podmínek.

O možnosti poskytnuté slevy bude zájemce o prodej pozemku
informován před projednáním v zastupitelstvu města. Ustanovení o slevě
budou zakotvena v kupní smlouvě.

3. Podmínky pro uzavření kupní smlouvy
Geometrické oddělení v případě prodeje části pozemku zajistí na své 
náklady město, cena GOP bude připočtena k ceně pozemku schváleného
zastupitelstvem města.

Podpis smlouvy a úhrada kupní ceny se musí uskutečnit v termínu do
6 měsíců od data schválení prodeje zastupitelstvem města. V případě, že
tak nebude učiněno prokazatelně z viny kupujícího, nárok na uzavření
kupní smlouvy zaniká. Zastupitelstvu města bude průběžně předkládán
seznam nerealizovaných majetkoprávních operací s návrhem na revokaci
příslušných usnesení.

Kupní cenu je možno na základě schválení zastupitelstvem města rozlo-
žit do jednotlivých splátek, a to na dobu maximálně 4 let. Návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán po uhrazení celé
kupní ceny.

V každé v kupní smlouvě na prodej pozemku určeného pro výstavbu
bude zřízeno právo na zpětné odkoupení za cenu pozemkové parcely 
v době prodeje, pokud zastupitelstvo města nestanoví jinak. Toto před-
kupní právo bude zřízeno jako věcné a vloženo do katastru nemovitostí
do doby kolaudace stavby. Případné další podmínky zřízení, trvání a zrušení
předkupního práva stanoví zastupitelstvo města.

4. Možnosti slev z tabulkových cen pozemků určených pro
výstavbu

Slevy z tabulkových cen pozemků určených pro výstavbu lze poskyt-
nout v následujících případech:
aa u pozemků nevyužitelných pro výstavbu z důvodu jejich velikosti, tvaru

či umístění bude uplatněna sleva ve výši 50 % tabulkové ceny
bb u pozemků zcela či zčásti nevyužitelných pro výstavbu z důvodu

ochranného pásma bude poskytnuta sleva ve výši 90 % tabulkové ceny
pouze na část pozemku znehodnoceného ochranným pásmem

cc u pozemků zcela či zčásti nevyužitelných pro výstavbu z důvodu 
trvalého podmáčení bude poskytnuta sleva ve výši 50 % tabulkové ceny
pouze na část pozemku znehodnoceného trvalým podmáčením

dd u pozemků či jejich částí doporučených právníkem k prodeji na základě
uplatněného práva vydržení bude poskytnuta sleva ve výši 90 % 
tabulkové ceny.

5. Tabulkové ceny pozemků
aa))  ppoozzeemmkkyy  uurrččeennéé  pprroo  vvýýssttaavvbbuu
katastrální území cena pozemku (Kč/m2)
Oldřichov na Hranicích 100
Dolní Suchá 100
Dolní Sedlo 100
Václavice u Hrádku nad Nisou 100
Loučná 150
Donín u Hrádku nad Nisou 150
Hrádek nad Nisou 150

200
250
300

dle cenové mapy

bb))  ppoozzeemmkkyy  oossttaattnníí
katastrální území cena pozemku cena pozemku

v intravilánu v extravilánu 
(Kč/m2) (Kč/m2)

Oldřichov na Hranicích 10 5
Dolní Suchá 10 5
Dolní Sedlo 10 5
Václavice u Hrádku n. N. 10 5
Loučná 15 7,50
Donín u Hrádku n. N. 15 7,50
Hrádek nad Nisou 15 7,50

20 10
25 12,50
30 15

dle cenové mapy dle cenové mapy

Interní pfiedpis mûsta Hrádku nad Nisou

Zásady prodeje pozemkÛ
ve vlastnictví mûsta Hrádku nad Nisou

Schváleno usnesením zastupitelstva města č. 5/153/ZM/06 ze dne 15. 5. 2006

Uzavfiení komunikace
Dne 24. 6. 2006 bude zcela UZAVŘENA komunikace ve vaší obci pro veš-
kerý provoz z důvodu konání automobilových závodů Rally Lužické hory. 

Vozovka bude uzavřena v obci 
11)) Hrádek nad Nisou – Loučná – Donín – Dolní Sedlo – Horní Sedlo

– Dolní Suchá (u školy) – Dolní Suchá (konzum) – Chotyně (most) v
době od 11.30 hod do 17.00 hod.

22)) Dolní Suchá (hřbitov) – Kančí rokle – Bílý Kostel – cyklostezka směr
Chrastava – Zámeček v době od 12.00 hod do 18.00 hod.

Dne 23. 6. 2006 bude na této trase zvýšený provoz z důvodu probí-
hajících seznamovacích jízd posádek v době od 8.00 do 16.00. Zároveň
upozorňujeme na uzavření vnitřního obchvatu v Hrádku n. N. v době
od 23. 6. 10.00 hod do 24. 6. 20.00.

Z tohoto důvodu Vás žádáme o maximální porozumění a toleranci.
Pozor na děti a domácí zvířata.
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„Hrádek nad Nisou podobně jako další města a obce v republice se 
potýkají s problémy souvisejícími s neplněním finančních závazků vůči
městu . Proto jsme se také inspirovali zkušenostmi například ze Vsetína
nebo Desné v Jizerských horách, kde mají přijatý „ucelený“ postup proti
neplatičům. Tento postup schválila rada města z cílem zvýhodnit slušné
občany města proti těm, kteří si své povinosti a závazky neplní. Takto
stanovený postup umožní zaměstnancům Městského úřadu vyžadovat
od žadatelů nejprve splnění závazků vůči městu a teprve následně mohou
být projednány jejich požadavky“.

Rada města na základě svých usnesení č. 23/827/RM/04 a 4/068/RM/06
na svém zasedání dne 24. 5. 2006 projednala níže uvedená pravidla a roz-
hodla:
Vytvořit a pravidelně aktualizovat databanku dlužníků 
Na základě informací jednotlivých odborů je nutno vytvořit a pravidelně
aktualizovat, a to hlavně v oblastech nájmů bytů, nebytových prostor 
a pozemků, fondu rozvoje bydlení a fondu rozvoje města, poplatků ze
psů, odpadů a ostatních pohledávek města, jak v samostatné, tak přene-
sené působnosti, databanku dlužníků. 

Pro interní potřeby MěÚ v Hrádku nad Nisou je vedena evidence práv-
nických osob, fyzických osob, podnikatelů a občanů (dále jen právnic-
kých a fyzických osob), které mají nesplněné závazky vůči městu. Údaje
z této evidence využívá zastupitelstvo města, rada města, starosta, místo-
starosta a pracovníci MěÚ, kteří zabezpečují níže uvedenou problematiku.

Právnické a fyzické osoby, které neplní své závazky vůči městu, budou
vedeny v této evidenci a nebude jim vyhověno v následujících věcech, na
které není právní nárok a rozhodnutí o nich je v pravomoci města:

1. Nájem nemovitých (včetně bytů) a movitých věcí
2. Prodej nemovitých a movitých věcí
3. Prodej bytových a nebytových prostor
4. Užívání veřejného prostranství 
5. Poskytnutí půjčky
6. Prominutí nebo snížení místního poplatku a jeho příslušenství 
7. Poskytnutí daru, příspěvku, dotace
8. Zřízení věcného břemene ve prospěch žadatele
9. Uzavření smlouvy o dílo

10. Uzavření mandátní smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy
o obstarání věci

11. Výpůjčka nemovitých a movitých věcí
12. Další smlouvy, kterými město poskytne určitá plnění nebo jsou městu

poskytnuta určitá plnění
13. Zařazení žádosti do seznamu uchazečů o přidělení bytu

Ve výjimečných případech může být žádosti dlužníka ve shora uvede-
ných věcech vyhověno, a to z důvodů:

a) nevyhověním žádosti by se dlužník ocitl ve zvláště těžké životní situaci
za předpokladu, že dlužník tuto skutečnost řádně doloží

b) rozhodnutí ve věci bude vázáno na podmínku splnění závazku vůči
městu 

O udělení výjimky rozhoduje příslušný orgán obce.

Žadatelům, kteří jsou evidování v evidenci právnických a fyzických
osob, které mají nesplněné pohledávky vůči městu Hrádek nad Nisou,
nebude vyhověno ve věcech uvedených v bodě 1–13. Žádá-li dlužník ve
věci svého dluhu a nemá-li jiné dluhy vůči městu, posoudí oprávněnost
jeho žádosti zastupitelstvo či rada města a rozhodne, zda v dané věci
vyhovět, nebo nevyhovět. 
Rada města schvaluje následující program vůči neplatičům:
Program je souborem zákonných postupů vůči neplatičům, ve většině 
případů jsou tyto postupy již městem uplatňovány. Není důvod, proč by
město vycházelo vstříc těm, kteří neplní své závazky vůči němu. Žadatel,
jenž má závazek vůči městu, nemá možnost získat jakékoli výhody od
města. 

11..  EEvviiddeennccee  pprráávvnniicckkýýcchh  aa  ffyyzziicckkýýcchh  oossoobb  ppooddnniikkaajjííccíícchh  nnaa  zzáákkllaadděě  žžiivv--
nnoosstteennsskkééhhoo  oopprráávvnněěnníí  aa  oobbččaannůů,,  kktteerréé  mmaajjíí  nneessppllnněěnnéé  ppoohhlleeddáávvkkyy  vvůůččii
mměěssttuu  ((ddlluužžnnííkkůů))..

V této evidenci jsou evidováni dlužníci, kteří mají nesplněné závazky
vůči městu. Evidence zahrnuje zejména pohledávky vzniklé na: 

— pronájmech nebytových prostor
— pronájmech pozemků, bytů a budov
— zálohách za služby

— pokutách ukládaných jednotlivými odbory
— správních poplatcích
— místních poplatcích, zejména poplatku za provoz systému shroma-

žďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a poplatku ze psů

— poskytnutých půjčkách z fondu rozvoje bydlení
— neuhrazených fakturách
22..  DDůůsslleeddnnéé  vvyymmááhháánníí  ppoohhlleeddáávveekk
S dlužníky je vedeno samostatné řízení a pohledávky jsou vymáhány

prostřednictvím pracovníků příslušných odborů a právníka města (před-
žalobní výzvy k úhradě dluhu), případně prostřednictvím soudu na 
základě podaných žalob. Místní poplatky a pokuty vymáhá finanční 
odbor v přenesené působnosti dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Toto řízení je neveřejné a pra-
covníci podléhají dle § 2 citovaného zákona přísné mlčenlivosti. 

33..  EExxeekkuuččnníí  ččiinnnnoosstt
a) Pokud nejsou hrazeny dluhy (zejména dluhy na nájemném a za

služby spojené s nájmem, nedoplatky na kupní cenu, půjčky apod.) na
základě vykonatelných rozhodnutí soudu, jsou podávány prostřednic-
tvím právníka města návrhy na výkon těchto rozhodnutí soudem. Jedná
se návrhy na prodej nemovitostí, movitých věcí, srážkami ze mzdy či jiných
obdobných příjmů, přikázáním pohledávky apod. 

b) Finanční odbor městského úřadu dále realizuje exekuce dle zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ostatní oprávněné odbory 
provádí v rámci výkonu státní správy exekuce přímo dle správního řádu. 

V případě vymáhání pohledávek, které jsou běžnými způsoby nevy-
mahatelné, spolupracujeme se soukromými exekutory.

Termín pro předání dluhu k exekučnímu vymáhání se stanovuje na 
6 měsíců od právní moci rozsudku, doručení výkazu výměr apod. 

44..  BByyttoovváá  ppoolliittiikkaa
a) U žadatelů o zařazení do seznamu uchazečů na přidělení bytu, 

žadatelů o výměnu či pronájem bytu je vždy zjišťováno, zda je, či není
dlužníkem města, v případě, že žadatel má nesplněný závazek vůči městu,
není zařazen do bytového pořadníku.

b) Pokud dohází k porušování povinností nájemcem (neplacení 
nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši 
odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu, porušování dobrých mravů v domě apod.),
jsou podávány výpovědi z nájmu bytu.

c) Užívá-li nájemce byt i po uplynutí výpovědní doby jsou podávány
žaloby na vyklizení.

d) Pokud nájemce nerespektuje vykonatelné rozhodnutí soudu, kterým
mu byla uložena povinnost vyklidit příslušný byt, jsou podávány návrhy
na soudní výkon rozhodnutí vystěhováním. 

e) Společně se posuzují manželé a osoby žijící s dlužníkem ve společné
domácnosti. Martin Půta v. r., starosta města Hrádek n. N.

Postup mûsta Hrádek n. N. vÛãi neplatiãÛm

Stavba povolena
Vzhledem k tomu, že se v poslední době množí připomínky na to, že řada
staveb ve městě (novostaveb, přístaveb, stavebních úprav, …) není řádně
označena, rádi bychom Vás v souvislosti s nimi upozornili na některé
povinnosti, které pro Vás vyplývají ze stavebního zákona (zákon č. 50/1976
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů)
a souvisících vyhlášek:
— Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném

místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby se stanovenými
údaji a ponechat ho tam až do kolaudace stavby.

— Při realizaci staveb a jejich změn, jejichž stavebníkem nebo zhotovite-
lem je právnická osoba, musí být veden stavební deník. Při realizaci
ostatních staveb a jejich změn musí být na stavbě, popřípadě na stave-
ništi, veden alespoň jednoduchý záznam o stavbě.

— Na stavbě, popřípadě na staveništi, musí být k dispozici dokumentace
stavby ověřená stavebním úřadem v řízení o jejím povolení.

— Pokud štítek „STAVBA POVOLENA“ z jakýchkoli příčin nevlastníte 
a stavbu tak nemáte řádně označenou, můžete u stavebního úřadu
(odboru stavebního a ŽP MÚ v Hrádku nad Nisou) požádat o vydání
jeho duplikátu. Odbor stavební a ŽP MÚ
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Bydlení v majáku
Maják – tak začal říkat svému budoucímu obydlí nový majitel bývalé 
vodárny v Tovární ulici, pan Petr Strnad. Proč ne – osmiboká věžovitá
stavba jen pár metrů od břehu Nisy skutečně maják připomíná. 

Léta opuštěná stavba chátrala bez většího zájmu původního soukro-
mého vlastníka. Podobně jako spousta dalších lidí kolem ní chodil i pan
Strnad, až se rozhodl. „Vlastní bydlení nemám, proč nezkusit něco netra-
dičního,“ říkal si. Protože jej podpořili i příbuzní, využil kontaktu na 
známého architekta, herce a kromě jiného autora seriálu o architektuře
Šumná města, ak. architekta Davida Vávru. Jeho nadšená reakce byla 
poslední kapkou pro rozhodnutí pustit se do přeměny vodárny na alter-
nativní obydlí. Architekt David Vávra se stal i autorem řešení rekonstrukce.

Nadšení čiší i z pana Strnada. V současnosti obnovuje oplocení (mimo-
chodem také dle návrhu arch. Vávry), ale k dispozici už má i návrh 
rekonstrukce. Podle ní budou ve vyvýšeném přízemí menší místnosti 
využité jako koupelna, šatna a technická místnost. Do patra povede po
části obvodu budovy schodiště. Velká místnost bude sloužit jako obývací
a naváže na ni balkón mířící nad řeku. Do druhého patra, kde budou dvě
ložnice a další WC, povede točité schodiště. Střecha bude prosvětlená
čtyřmi střešními okny. Pan Strnad chce při opravě zachovat i některé prvky
svědčící o původu stavby – např. mohutné potrubí přivádějící kdysi vodu
do stavby. Citlivě budou nahrazena také okna a v budoucnu fasáda. 

Jelikož si pan Strnad už poradil i s otázkou, z čeho financovat opravu,
aby Maják byl alespoň k bydlení, zbývá celou stavbu vyřešit po stránce
administrativní. Bohužel je potřeba schválení změny územního plánu pro
tuto parcelu a až potom je možné získat stavební povolení. 

Někdo může ve využití bývalé vodárny pro bydlení vidět bláznivý 
nápad. „Mně ale už teď pomáhá, že řada lidí vidí netradiční dům, který
jednou bude mít duši a snad se stane i pro ostatní inspirací, že i v majáku
se dá bydlet,“ říká pan Strnad. Vít Štrupl

15 let novodobé historie
obce Chotynû

V sobotu 24. června 2006 oslavíme 15 let novodobé historie obce Cho-
tyně. Se zajištěním oslav a hlavně Dětského dne pomůže obci občanské
sdružení Svaz žen Chotyně a pomohou i členové dalších dobrovolných
organizací. Zahájení oslav bude v 10 hodin u sokolovny. Od 10 do 12 ho-
din si budou moci zájemci prohlédnout obecní úřad, knihovnu, základní
školu, mateřskou školu a hasičskou zbrojnici. V 11 hodin začne ukázka
místního sboru dobrovolných hasičů na hřišti u sokolovny. V 11.30 hodin
ukázka vodních záchranářů na Nise u sokolovny.

Mezi 13. a 14. hodinou to ještě budou automobilové a letecké modely
a seskok parašutistů. Ve 14 hodin bude u sokolovny zahájen Dětský den –
atrakce, soutěže a zábava pro děti.

V 16 hodin připluje VÍLA NISA s doprovodem a všichni zůstanou v Cho-
tyni – hrát bude naše oblíbená skupina DONAHA, bude občerstvení po
celou dobu a dobrá zábava.

Oslavy ukončí ohňostroj cca ve 23 hodin.
Další a bližší informace budou na plakátech.
Srdečně zveme všechny, kteří s námi chtějí oslavit těch 15 let, Dětský

den a příjezd víly Nisa. Jana Mlejnecká, starostka obce Chotyně

Co zmûnit v Hrádku do roku 2015
Pokračování ze strany 1
Dalším krokem je tedy realizace jednotlivých cílů a opatření tak, jak byly 
v tomto dokumentu popsány, stanovení si priorit v jednotlivých oblastech
a sestavení tzv. akčního plánu. Realizace některých cílů již započala,
mnohé však na své uskutečnění budou potřebovat delší časové období.
Přeji našemu městu, aby v roce 2015 převažoval počet cílů realizovaných
nad těmi, které budou na své uskutečnění ještě čekat. Vedle plánu roz-
voje svazku měst Malý trojúhelník Bogatynia – Hrádek nad Nisou – Zittau
je plán rozvoje města Hrádek 2015 dokumentem, který je základem při
podávání projektů do národních i evropských fondů.

Hedvika Zimmermannová – místostarostka

Nûkolika slovy
Ve dnech 18.–19. 5. zasedala smíšená mezinárodní pracovní skupina

řešící otázky spojené s výstavbou komunikace přes Polsko spojující 
českou R 35 a německou B 178. Polská strana garantuje dokončení stavby
na podzim 2008. Největším problémem se v tuto chvíli jeví smlouva o vy-
budování a následném udržování hraničního německo-polského mostu.
Na diplomatickou nótu Německa zatím polská strana neodpověděla.

Od 27. dubna postupují čeští policisté při odbavování na hraničním
přechodu Hrádek nad Nisou – Porajów podle nového pokynu vydaného
ředitelem Služby cizinecké a pohraniční policie v Praze plk. JUDr. Jindři-
chem Urbanem sjednocujícího výklad osobní a nákladní vozidlo. Podle 
tohoto pokynu se osobním autem rozumí motorové vozidlo, jehož 
celková hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny. Tím by se zjednodušil přejezd
vozidel, která mají v technickém průkazu skupinu N1. Bohužel, pokynem
není dotčeno právo polských policistů odepřít vstup na polské území. 
Nicméně se snad podaří podobné pravidlo prosadit i v Polsku. Realita je
v tuto chvíli taková, že někteří polští policisté auto, které podle technic-
kého průkazu není osobní, ale má celkovou hmotnost do 3,5 tuny, přes
hranice mohou pustit, jiní je možná nepustí. 

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo projekt Hrádek nad Nisou –
rozvoj vzdělanosti. Díky dotaci ve výši 192 000 Kč a spoluúčasti ZŠ Lidická
a města Hrádek nad Nisou v celkové výši 128 000 Kč budou v 1. patře 
ZŠ Lidická rekonstruovány pánské a dámské toalety včetně odpadů a roz-
vodů vody, umýváren a opravy obkladů.

Město podávalo žádost o poskytnutí finančních prostředků z Ope-
račního programu Infrastruktura včetně spolufinancování ze Státního
fondu životního prostředí ČR na projekt Hrádek nad Nisou – vodovod.
Žádost však byla zamítnuta především díky mimořádně vysokému 
převisu žádostí. Zastupitelstvo města schválilo opětovné podání žádosti
zpracované společností Star, a. s., do 1. výzvy Operačního programu 
Životní prostředí. Společnost Star žádost pro účely nového podání pře-
pracuje bez nároku na odměnu.
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Město Hrádek nad Nisou ve spolupráci se Severočeskými komunálními
službami, s. r. o., pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu,
který se uskuteční v sobotu 24. června 2006, dle tohoto časového rozpisu:

8.00–8.10 H. Sedlo autobusová otočka
8.15–8.25 D. Sedlo hasičská zbrojnice
8.30–8.40 D. Sedlo restaurace U Řeháčků
8.45–8.55 Donín Sedmidubský
9.00–9.10 Donín ZŠ
9.15–9.25 Donín park – sběrné suroviny
9.30–9.40 Donín ul. Turistická – Raidl
9.45–9.55 Loučná rozcestí – Hlůže

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

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou,
která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném sta-
novišti (info leták). Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky
společnosti SKS, s. r. o. 
Přijímány budou následující druhy odpadů:
— Léky všeho druhu včetně mastí
— Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky 

a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů 
a škůdců atd.) Nádoby musí být označeny!

— Zbytky starých barev, obaly od barev
— Televizory, ledničky, zářivky
— Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
— Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
— Olejové filtry a další zaolejovaný materiál
Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně

pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před
příjezdem mobilní sběrny!

2. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem
mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.

3. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu.
Krejčík Václav

vedoucí provozovny SKS, s. r. o.

Ulice pomÛÏe ãistit vysavaã
V ulicích už brzy budeme mít možnost potkávat člověka se strojem, který
byl zkonstruován jako vysavač zvířecích exkrementů. Stroj od brněnské
firmy Garden studio dokáže ale vysávat i drobný odpad, jako jsou sáčky,
nedopalky a podobně. 

Stroj bude obsluhovat pracovník veřejně prospěšných prací. Zpočátku
se počítá s využitím stroje pět dnů v týdnu na poloviční úvazek. Pokud se
bude dařit udržovat čistotu ve městě, bude v budoucnu možné tuto dobu
zkrátit. Stroj bude využíván všude tam, kde je potřeba spolehlivě zabez-
pečit pořádek a čistotu, zejména na dětských hřištích, v parcích a dalších
veřejných prostranstvích.

Názory na pořízení vysavače se určitě budou různit, jak tomu napo-
vídá i hrádecké webové fórum. Investice ve výši 65 000 Kč je totiž nemalá.
Realita ale ukazuje, že pouhou vyhláškou se město od psích výkalů vyčis-
tit nepodaří. A její důsledné vymáhání vzhledem k počtu psů a jejich 
neukázněných majitelů ve městě rozhodně není jednoduché, nemluvě 
o psech volně se venčících. Výstižně to napsal jeden z přispěvatelů fóra:
„Město může pouze zmírnit tento nešvar zvýšeným úklidem“. Faktem je,
že čistotu na prostranstvích ve městě je potřeba zajistit. A také to, že ne
vždy a všude se dá použít koště a lopata. Zážitek z loňského lampióno-
vého průvodu, který končil na prostranství v městském parku, kde bylo
chození v trávníku náhodnou hrou, zda obuv zůstane čistá nebo si člověk
odnese domů „památku“, utkvěl jistě v paměti nejenom mně. Je to smutné,
ale je to každodenní realita. Vít Štrupl

Autodoprava
Jifií Bistiak

HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  hhlleeddáá  nnoovvéé  zzaamměěssttnnaannccee..
PPoožžaaddaavvkkyy::  řřiiddiiččsskkýý  pprrůůkkaazz  sskkuuppiinnyy  CC,,  
pprrooffeessnníí  pprrůůkkaazz,,  zzkkuuššeennoossttii  vv  oobboorruu..

PPřřííjjmmeemmee  ii  bbrriiggááddnnííkkyy..

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..

Sbûr nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu

Alej v Luãní ulici se bude sázet znovu
V rámci rekonstrukce komunikace Luční ulice – Hartava byla nahrazena
ovocná alej mladými duby. Bohužel, když už konečně přišlo jaro a příroda
se zazelenala, mladé duby zůstaly suché. Příčina přitom není zjevná. Jak
vyplynulo z jednání s firmami, které se na obnově aleje podílely, stromy
budou na podzim nahrazeny novými sazenicemi. Letošní rok ale budeme
muset vydržet bez aleje. 

V polovině května byl stav aleje prošetřen dodavatelskou firmou Homo
Arboreus z Jablonce n. N., která podala reklamaci u zahraničního doda-
vatele sazenic. Ten na konci května reklamaci uznal v celkovém rozsahu 
s tím, že na podzim letošního roku stromy kompletně nahradí. 

Na neúspěšné výsadbě se podle dodavatele s největší pravděpodob-
ností podepsala nekvalitní dodávka stromů s nevyhovující kvalitou a zaji-
štěním kořenového systému, což vzhledem ke kořenovému balu byla
skrytá vada. Dodavatel také vyloučil, že by k odumření stromů došlo vlivem
porušení nějakých opatření při výsadbě nebo následné péči o stromy.

Vít Štrupl
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Na stfie‰e ‰koly bude
sluneãní elektrárna

V loňském roce jsme informovali o záměru občanského sdružení Via Regia
o instalaci fotovoltaických panelů vyrábějících elektrickou energii přímo
ze slunečního záření. Na realizaci projektu se již začalo pracovat.

Na obou střechách přístavby ZŠ T. G. Masaryka budou v průběhu
prázdnin instalovány panely o celkovém výkonu 60 kW. To znamená, že
v dnešní době půjde o nejvýkonnější solární systém v republice. Předpo-
kládá se, že za rok vyrobí elektrárna asi 50 MWh energie.

Snahou občanského sdružení bude především seznamovat veřejnost
s dalším z obnovitelných zdrojů energie. Ing. Jaroslav Zámečník, který je
předsedou OS Via Regia, vysvětluje: „Součástí projektu bude také tzv. pre-
zentační koutek. Na internetu bude možné sledovat momentální výkon
systému a počítáme i se spoluprací s vysokou školou v Žitavě a dalšími 
vysokými školami, jejichž studenti by sluneční elektrárny mohli využít 
k různým měřením.“

Před instalací panelů je potřeba opravit povrchy obou plochých střech.
V době jarního tání nebo intenzivnějších dešťů do budovy zatékalo a bylo
by nesmyslem instalovat panely s vidinou jejich demontáže kvůli nutným
opravám. V těchto dnech se na střechu pokládá nový plastový povrch,
obnovují se větrací komínky, hromosvody a klempířské prvky. Opravu pro-
vádí na základě doporučení města firma PaLa, která vzešla z vypsaného
výběrového řízení. Hradí ji občanské sdružení Via Regia, kterému budou
náklady na opravu započítávány jako nájemné dle smlouvy o pronájmu.

Vít Štrupl

Pojmenujeme ulice?
To už mělo být dávno, když se postavily paneláky na Liberecké. Liberecká
ulice je totiž široký pojem (právě tak jako Střelecký vrch v Chrastavě). Ještě
dnes mnozí tápají a hledají, kde někdo bydlí. My starší jsme kdysi věděli,
alespoň z části, kde kdo bydlí, ale přistěhovali se noví obyvatelé, mladé
dívenky se provdaly, dnes už mají i vnoučata, prostě jména se změnila.
Jak tedy hledat? Orientovat se podle čísel je někdy pěkná námaha.

Kdysi jsem jela z Liberce sanitkou. Dva řidiči, Hrádku znalí. Dva pacienti
z Liberecké ulice je museli pracně navigovat, jak jet. Sami přiznali, že 
Hrádek neznají. Kdyby měli odvézt nějakého pacienta, snad by z Liberce
vyslali někoho Hrádku znalého. 

Právě tak sídliště pod nádražím. Název vznikl spontánně, právě tak jako
ulice Turistická, Starý dvůr, Bažiny (sama přesně nevím, kde to je). A jak
je to s Dlouhou mezí? Je to oficiální pojmenování, nebo také vznikla spon-
tánně? A proč najednou ul. Bartolomějská? Která to vlastně je?

Jak to vůbec je s názvy ulic? Já jsem například bydlela ve Francouzské
a kdysi to byla ulice začínající u Domu chovatelů. A najednou ten kousek
byla ul. 1. máje, což je docela logické. Kam však patří jídelna Tuhý, když
přilehlý krám ve stejném domě je v ul. Krátké?

Přestěhovala jsem se na tehdejší Stalinovo náměstí. Pak jsem bydlela
na náměstí SČSP a později na Dolním náměstí. Jen si vzpomeňte na ty 
debaty, jak naše dvě náměstí a park pojmenovat. Nakonec jsem skončila
v Kamenné ulici, aniž bych dostala nějaké oznámení o změně. A stále byd-
lím v jednom bytě. Sousedka naproti s vchodem z Kamenné ulice však
bydlí v ulici Jiřího z Poděbrad. Proto ani nesmí mít na dvorku před bytem
popelnici, ale musí chodit za roh. Že je to velmi „příjemné“ zejména v zimě,
kdy je u nás sníh nahrnut na chodník, netřeba mluvit.

Kde vůbec začíná ulice Jiřího z Poděbrad? Když se před roky obydlel
Azyl, často mimohrádečtí tápali, kde kdo bydlí, protože budova dost
dlouho neměla ani číslo. I dnes jsou mnohé domy bez čísla, ať na hlav-
ních, či vedlejších ulicích, které ovšem tabuli s pojmenováním už dávno
nemají. Kdo ví, kde je ulice Vodní, Růžová, Krátká, Jezerní, Větrná, Tichá
nebo Grabštejnská? Koho jsem se ptala, nikdo neví. A Grabštejnská kdysi
byla a snad ještě je, jak jsem před lety objevila na nějaké mapě. Ale dnes
už sama nevím.

Mohla by být ulice Pod Popovkou, v Doníně U Hřiště, kdysi se určitému
místu říkalo Ovčí vrch, proč tedy ne oficiálně? V Loučné by mohla být Har-
tavská, když je Žitavská nebo U Kristýny. Tam, kde bydlí pan Sladký, by
mohla být Vojanova (berte to vážně či žertem, jak kdo). To jsou názvy,
které by se nikdy měnit nemusely. Hlavně, aby na domech byla čísla, a na
tabule s pojmenováním snad také dojde. 

Plně souhlasím s p. Svobodovou a p. Krejčíkem, protože my starší 
ledacos známe, ale mladší generaci nezajímá to, co jí se přímo netýká.
Nechápu p. Dlouhého, proč nemohla být ulice Chotyňská? Ovšem léta
prý to nevadilo, že nejsou ulice pojmenované. Pravda, místním ne, ale 
v širším měřítku určitě ano. 

Vím, že to přinese určité potíže, podnikatelům jistě i finanční, ale 
pojmenovat ulice už mohlo být vyřešeno dávno a jistě i za menších 
nákladů.

A. Váňová
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O pohár Krist˘ny
podeváté

Ve dnech 12.–14. 5. se konal už devátý ročník kynologické soutěže O pohár
Kristýny. Soutěže se zúčastnilo 51 psovodů se svými psy, kteří utvořili 11
družstev po 3 závodnících. Soutěžilo se v disciplínách poslušnost a obrana
a ve speciálních disciplínách, které tvoří tradici hrádecké soutěže: odmí-
tání potravy při vhození aportu, odmítání zvěře a v obraně psovoda na
veřejnosti.

V jednotlivcích se nejvýše umístil Jindřich Kroc se svým psem, který 
získal 408 bodů ze 420 možných, před Pavlem Ruckým (403) a Simonou
Janouškovou (403). Jak je vidět, soutěž byla vyrovnaná a o pořadí musely
rozhodnout body z obrany.

Mezi družstvy byli nejlepší Jindřich Kroc spolu s Romanem Martyne-
kem a Tomášem Procházkou.

Nejlepší poslušnost prokázal pes Jindřicha Kroce (118 bodů ze 120),
nejlepší obranu pes Romana Martyneka (248 z 250 bodů).

Miss Kristýna se opět stala Simona Janoušková. Nejmladší účastnicí 
Poháru Kristýny byla šestnáctiletá Táňa Novotná.

KKyynnoollooggiicckkýý  kklluubb  AAČČRR  ppřřii  VVZZ  GGrraabbšštteejjnn  ttíímmttoo  dděěkkuujjee  vvššeemm  ssppoonnzzoorrůůmm,,
kktteeřříí  ppřřiissppěěllii  kk  rreeaalliizzaaccii  ssoouuttěěžžee: Kovovýroba Peřina, s. r. o., Hrádek nad
Nisou, OMAR AS, s. r. o., Hrádek nad Nisou, Elas, s. r. o., Hrádek nad 
Nisou, D Plast-Eftec, a. s., Hrádek nad Nisou, Ladislav Jirák, Hrádek nad
Nisou, Propos Prouza Hrádek nad Nisou, Ernst Bröer, s. r. o., Hrádek nad
Nisou, Samohýl, a. s., Hrádek nad Nisou, Penzion Kristýna – Jiří Bílek, 
Kristýna, a. s., Hrádek nad Nisou, Obecní úřad Chotyně, město Hrádek
nad Nisou a Pivovar Svijany.

Turnaj ve stfielbû
Dne 6. května 2006 se pod záštitou Domu dětí a mládeže Drak a Měst-
ské policie Hrádek n. N. konalo v rámci programu využití volného času
mládeže střelecké dopoledne pro žáky základních škol. Tato akce se 
konala na zahradě ZŠP Loučná a zúčastnilo se jí 19 žáků a 7 organizátorů.
Soutěžilo se ve střelbě z luku, vzduchové pistole a vzduchovky. Na závěr
si všichni vystříleli růže z připravené střelnice, opekli si vuřty a každý 
obdržel pamětní list.
Během tohoto krásného dopoledne bylo dosaženo těchto
výsledků:
SSttřřeellbbaa  zz  lluukkuu::

1. místo Palas Tomáš
2. místo Varga David
3.–4. místo Jiřišta Josef + Šašková Gábina
SSttřřeellbbaa  zzee  vvzzdduucchhoovvéé  ppiissttoollee  cchhllaappccii::
1. místo Varga David 
2. místo Béla Rudolf 
3. místo Weiss Jakub 
SSttřřeellbbaa  zzee  vvzzdduucchhoovvéé  ppiissttoollee  dděěvvččaattaa::
1. místo Jarošová Nikola
2. místo Šašková Kristýna 
3. místo Šašková Gábina
SSttřřeellbbaa  zzee  vvzzdduucchhoovvkkyy  cchhllaappccii::
1. místo Vinš Aleš 
2. místo Béla Rudolf 
3. místo Palas Tomáš 
SSttřřeellbbaa  zzee  vvzzdduucchhoovvkkyy  dděěvvččaattaa::
1. Palasová Lucie
2. Jarošová Nikola
3. Markupová Šárka
Je překvapující, že v některých disciplínách byla děvčata mnohem lepší

než chlapci.
Pořadatelé děkují žákům a vedení ZŠP Loučné za umožnění konání této

akce a za přípravu střelnice. Dále všem zúčastněným, hlavně pí. Palasové,
p. Bošnákovi a jeho synovi. Těšíme se na další spolupráci.

Tato akce byla pořádána s podporou města Hrádek n. N.
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Rally LuÏické hory doprovodí
v˘stava fotografií

Letošní ročník obnovené motoristické soutěže bude provázet výstava foto-
grafií z prostředí závodních aut a motocyklů s názvem Mozaika motoris-
tického sportu – dramata tisíciny vteřiny ze závodních tratí. VVýýssttaavvaa  bbuuddee  
zzaahháájjeennaa  11..  ččeerrvvnnaa  vv  pprroossttoorráácchh  11..  ppaattrraa  mměěssttsskkééhhoo  úúřřaadduu  vv  HHrrááddkkuu  nn..  NN..
aa  ppoottrrvváá  ddoo  2244..  66.. Autorem vystavených fotografií je Lubomír Novosád.

Už podle podtitulu výstavy se dá tušit, co je hlavním tématem foto-
grafií – krizové situace ze závodních tratí, tedy převážně havárie. „Nejde
mi přitom o to, ukázat masakry a tragédie, jako se tomu děje v některých
televizích či novinách,“ říká Lubomír Novosád, „ale zachytit realitu těchto
sportů. Vzhledem k opatřením a používaným bezpečnostním prvkům 
a vybavení končí většina nehod bez vážnějších následků. Až se normální
smrtelník diví, co vše člověk může absolvovat.“ Ostatně i oba synové
pana Novosada se závodění věnují. 

Za 30 let, po které se motoristické fotografii Lubomír Novosád věnuje,
si našel svou cestu, kterou se odlišuje od ostatních fotografů. „Drtivá většina
fotografů vyfotí jedoucí závodní stroj, případně stupně vítězů. Ale zatímco
někdo slaví, jiný prožívá odvrácenou tvář motoristického sportu. Snažím
se zachytit co možná nejširší škálu sportovního dění,“ vysvětluje Lubomír
Novosád. „Je to pro mě i výzva – být ve střehu, připraven a rychle reagovat.“

Pan Lubomír Novosád dlouhá léta spolupracuje s celostátním tiskem,
je členem Syndikátu novinářů ČR a v současnosti fotografuje pro Mo-
torsport magazín. Na výstavě bude k vidění 36 snímků z celé jeho tvorby
od černobílých počátků po současnost.

Vít Štrupl

Ekoden „Hrajeme si
s pfiírodou“

Další z krajských ekodnů pro rodiče i děti se v sobotu 13. 5. konal v areálu
Domu dětí a mládeže Drak v Hrádku nad Nisou. Cílem ekodnů je přiblí-
žit dětem i široké veřejnosti téma ochrany životního prostředí a přírody
nenásilnou formou her, úkolů, tvůrčích dílniček i pohádek. V Hrádku byla
pro děti i rodiče připravena stanoviště, na kterých děti o rodiče poznávali
druhy rostlin, charakteristické znaky lesní zvěře, které přiřazovali k živoči-
chům na stanovišti „poznávání zvířecích kabátků“, vyzkoušeli si i zvukové
pexeso, kdy podle zvuku museli nalézt 2 stejné krabičky s materiálem.
Součástí řady aktivit ekodne byly i tvořivé dílničky, na kterých děti vyráběly
přání pro maminky, barvily bavlněnou tašku na nákupy nebo zkrášlovaly
kameny či květináče ubrouskovou technikou. Příjemnou atmosféru ekodne
doplňovala pro rodiče živá hudba amatérské skupiny Country Band a pro
nejmladší děti pohádka o Červené karkulce, kterou nacvičila skupina
mladších dětí souboru Dividýlko.

Přesto, že počasí nebylo ideální, zúčastnilo se ekodne 240 dětí a zajisté
stejný počet rodičů. 

Na organizaci akce se podílely následující organizace: Liberecký kraj,
Společnost pro Lužické hory, Suchopýr, o. p. s., Dům dětí a mládeže Drak
Hrádek nad Nisou a město Hrádek nad Nisou.

Na financování akce se podílel Státní fond ŽP ČR a Liberecký kraj.
Ing. Romana Cermanová

polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí

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

srdečně blahopřejeme.

70 let Miloslava Musilová
80 let Anna Cardová, Ilsa Schovancová,

Hedvika Hanušáková
81 let Antonie Růžičková
82 let Irmgard Jáglová, Vladimír Miklošín
83 let Kristju Ivanov, Františka Čechová,

Marta Plíšková, Zoltán Kovács
84 let Božena Hošková, Ludmila Ledvinová,

Miloslava Malá
85 let Anna Váňová
86 let Julie Horáková, Věra Ulrichová

Marie Zimová, SPOZ

Lékárna 
Alfa
((vv  RReevvoolluuččnníí  uulliiccii))

bbuuddee  vvee  ddnneecchh
3. 7.–17. 7. 2006

zz  tteecchhnniicckkýýcchh  ddůůvvooddůů  uuzzaavvřřeennaa

((oopprraavvaa  vvssttuuppnnííhhoo  sscchhooddiiššttěě))
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Pokračování ze strany 1
S dokončením terminálu začaly také úpravy na křižovatce pod přejezdem
a na dnes již bývalém autobusovém nádraží. Vznikne zde dvacet parko-
vacích míst a plocha bude osazena zelení. Součástí prací na bývalém 
autobusovém nádraží bude i rekonstrukce veřejného osvětlení. Nové budou
také chodníky od náměstí k železničnímu přejezdu. 

V krátké době budou ještě vyměněny vchodové dveře do haly ČD. 
Stávající budou nahrazeny automatickými posuvnými. Jedná se také 
o úplném otevření WC na nádraží, které by měly sloužit jako veřejné. 

Pro ty cestující, které někdo k vlaku či autobusu přiveze, vzniklo u sil-
nice jedno parkovací místo, sloužící pouze pro zastavení po dobu výstupu
nebo nástupu do auta.
Nová autobusová zastávka
Díky rychlému a úspěšnému jednání s Odborem dopravy Libereckého
kraje (Ing. Šulcová) a ČSAD Liberec (p. Martinec) vznikla nová zastávka
na Oldřichovské ulici v prostoru nad vjezdem do Trelleborgu. Stala se sou-
částí linky do Oldřichova a bude využívána i pro podnikovou dopravu.
Podle využívání zastávky cestujícími bude vypracován jednoduchý pro-
jekt na úpravu zastávky. Stávající zastávka u zdravotního střediska zůstane
rovněž v provozu.
Změny v jednotlivých spojích
Z jízdního řádu byly vypuštěny spoje, které neměly prakticky žádné vyu-
žití – některé měly průměrnou obsazenost okolo jedné osoby na auto-
bus. Experimentem budou noční spoje, které budou odjíždět z terminálu
pouze v případě zájmu cestujících. I nadále platí, že náklady na provoz 
a obsazenost jednotlivých spojů musí být v provozovatelném rozmezí.

Z nově zavedených spojů je nejvíce obsazena linka Hrádek nad Nisou –
Václavice – Chrastava, slabší je vytížení některých spojů do Rynoltic, 
Oldřichova a Dolní Suché. „Stále až do konce roku se jedná o zkušební
provoz. Uvítáme proto připomínky a návrhy na změny,“ říká starosta města
Martin Půta. 

LLiinnkkaa  554400009900  ((HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  ––  VVááccllaavviiccee  ––  CChhrraassttaavvaa))::
Spoj č. 12 (příj. 16.45 do Hrádku) bude zajíždět na Uhelnou,
spoj č. 8 (příj. 13.45 do Hrádku) nebude zajíždět na Uhelnou,
spoj č. 11 (odj. 15.45 z Hrádku) bude zajíždět na Uhelnou,
spoje č. 5 (odj. 10.00 z Hrádku) a 6 (odj. 10.30 z Chrastavy) budou zrušeny.

LLiinnkkaa  554400110000  ((OOllddřřiicchhoovv  nnaa  HHrr..  ––  HHrrááddeekk  nn..  NN..  ––  DDoollnníí  SSuucchháá  ––  RRyynnoollttiiccee))::
Tyto spoje budou zrušeny:
6 (od. 6.23 ze Suché, 6.40 z Hrádku a dále do Oldřichova),
37 (odj. 21.20 z Hrádku na Suchou),
24 (odj. 14.40 z Hrádku do Oldřichova),
28 (odj. 15.05 ze Suché do Hrádku),
40 (odj. 21.35 ze Suché do Hrádku).
Tyto spoje nepojedou v době školních prázdnin:
9 (odj. 7.28 z Oldřichova),
17 (odj. 13.00 z Hrádku na Suchou),
8 (odj. 7.20 z Hrádku do Oldřichova),
20 (odj. 13.15 ze Suché).
Spoje 41, 44 (odj 22.40 z Hrádku a zpět) – zastávky směr Dolní Suchá –

Chotyně budou pouze výstupní (autobusy vyjedou z terminálu jen v pří-
padě zájmu cestujících).

LLiinnkkaa  554400111100  ((HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  ––  HHoorrnníí  SSeeddlloo  ––  RRyynnoollttiiccee))
Tyto spoje budou zrušeny:
17 (odj. 14.10 z Hrádku),
25 (odj. 18.33 z Hrádku),
29 (odj. 21.00 z Hrádku),
31 (odj. 22.05 od Pragy),
4 (odj. 5.20 z terminálu do Pragy),
20 (odj. 14.20 ze Sedla),
24 (odj. 18.42 ze Sedla),
28 (odj. 21.10 ze Sedla),
30 (odj. 21.48 z terminálu do Pragy).
Spoje 3 (odj. 5.05 z Hrádku), 2 (odj. 4.35 ze Sedla), 23 (odj. 17.00 

z Hrádku) a 22 (odj. 17.10 ze Sedla) budou jezdit pouze na Horní Sedlo
a zpět (nepokračují do Rynoltic).

Spoje 13 (odj. 13.30 z Hrádku) a 16 (odj. 13.40 ze Sedla) nepojedou 
v době školních prázdnin.

Spoje 33 a 32 (odj. 22.20 z Hrádku a zpět) budou pouze výstupní (au-
tobusy vyjedou z terminálu jen v případě zájmu cestujících).

Změny na železnici
Jediné změny na trati 089 Liberec – Hrádek nad Nisou se týkají spojů spo-
lečnosti Connex. Její vlaky jezdí pouze v sobotu, zastavují jen v Hrádku 
a Chrastavě a spoje se změnily takto: Vlak s původním odjezdem z Liberce
v 11.23 pokračující do Hrádku a Cottbusu odjíždí nyní v 11.24. Vlak s pů-
vodním odjezdem z Liberce v 18.35 pokračující do Hrádku a Cottbusu
odjíždí nyní v 17.29, do Hrádku přijede v 17.50. Vlak s původním odjez-
dem z Hrádku v 10.07 pokračující do Liberce odjíždí nyní v 10.26. V Li-
berci je v 10.46. Vlak s původním odjezdem z Hrádku v 16.19 pokračující
do Liberce odjíždí nyní v 17.03. V Liberci je v 17.24. Ostatní vlaky jezdí
podle jízdního řádu platného po první změně.

Doprava přes hranice
Další nové zastávky vzniknou od 1. července na hraničním přechodu 
s Hartavou a na polském území v blízkosti křižovatky u hraničního 
přechodu na Friedenstrasse. Město Hrádek nad Nisou navrhlo zavedení
nových spojů jednak na zastávku u Hartavy, kam by měl autobus zajíždět
dvakrát denně, a do Porajowa, kam zamíří autobusy tříkrát denně.

Vít Štrupl

Projekt Terminál přeshraniční veřejné dopravy byl
spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Nov˘ terminál zjednodu‰í cestování

Demolice cihelny se blíÏí
V průběhu následujících necelých třech měsíců proběhne demolice vět-
šiny stavebních částí bývalé cihelny a následná revitalizace areálu včetně
jeho dopravního napojení na Oldřichovskou a Libereckou ulici.

Z areálu zmizí stavební části zbořeniště, stavební suť bude rozdrcena
a druhotně využita, plochy budou uklizeny a zemina a stavební části kon-
taminované olejem, naftou a mazutem budou ekologicky zlikvidovány.

Ze stávajících budov zůstane stát skatepark, administrativní objekt 
a objekt bývalé jídelny. Hrádek nad Nisou díky projektu získá cenné pozemky
nedaleko centra města, dopravní propojení s Oldřichovskou a Libereckou
ulicí a také se zbaví jednoho z nevyužitých průmyslových areálů.

Probíhá projednání výsledku veřejné soutěže s ministerstvem pro místní
rozvoj, podpis smlouvy s vítěznou firmou VHS Teplice se předpokládá 
v polovině června, kdy by také měly být zahájeny práce.

Projekt Likvidace ekologické zátěže – stará cihelna je podpořen z fondu
Phare. Jeho celkový rozpočet je 360 000 EUR, z toho dotace činí 270 000 EUR.
Zbylých 90 000 EUR je potřebná spoluúčast města. Podrobnosti o projektu
Vám přineseme v příštím čísle HRÁDECKA. 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.
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Zahradní slavnost
Letošní zahradní slavnost ke Dni matek byla s mezinárodní účastí, 
zúčastnily se jí děti z ČR, SRN a PL, konala se ve čtvrtek 11. 5. 2006 na 
zahradě mateřské školy „Beruška“ na Liberecké ulici v Hrádku nad Nisou.

Úvodem vystoupily děti z naší mateřské školy s krátkým programem.
Písničky, básničky a tanečky se maminkám, babičkám i tetičkám moc líbily.

Následoval turnaj v kopané. Kluci hráli s plným nasazením a za plné
podpory rodičů. Po tuhém boji a penaltovém rozstřelu zvítězilo družstvo
z německé školky „Knirpshausen“, na druhém místě jsme se umístili MY
a třetí bylo družstvo z polské školky v Opolno Zdróju.

Co jiného mohlo následovat po tak náročném turnaji? Přece občer-
stvení! Maminky napekly dobrůtky, paní kuchařka uvařila kávu a všichni
společně jsme ochutnávali.

Po občerstvení si mohl každý vyrobit dárkovou papírovou tašku a ozdo-
bit barvou, fixem na sklo omalovat skleněný přívěšek, zkusit si hod na cíl,
hula-hop s obručí, prolézat strachovým pytlem a nebo si namalovat „Obraz“.

Dětem i maminkám se dařilo a komu ne, měl po ruce paní učitelku,
která ráda pomohla.

Sluníčko svítilo a nám všem se to líbilo, alespoň věříme, že všem, a již
se těšíme na příští oslavy.

MŠ Liberecká

Rodiãe k nezaplacení
Naše mateřská škola se může pyšnit ochotou rodičů pomáhat zlepšit 
prostředí, kde jejich děti tráví své dny.

Na schůzkách s rodiči jsme se domluvili na termínu, kdy se akce uskuteční.

V sobotu jsme se nestačili divit, kolik rodičů přišlo na brigádu. Každý
se chopil práce – natíralo se, hrabalo, upravovaly se záhonky, sázely nové
květiny. Nejvíce práce dala nová písková plocha, na kterou se děti moc
těší. Sehraný tým tatínků vymýšlel, jak co udělat.

Mezi rodiči se našel tatínek Vojtíška Žilky, který naší školce věnoval
sponzorským darem veškerý materiál. Moc díky. Velké díky patří všem
ochotným rodičům za to, jak šli svým dětem příkladem, za naši doslova
,,vyšperkovanou“ zahradu, za všechny nápady.

Jste opravdu báječní. Za celý kolektiv Martina Broschinská

Máme nové kamarády
V úterý 16. 5. jsme nešli odpoledne domů, ale jeli jsme autobusem na 
návštěvu do polské školky v Opolno Zdróju. U čaje a zákusku děti brzy
poznaly, že některým slovům rozumí. Ty nejodvážnější se zeptaly i na
jména. Prohlédli jsme si jejich školku. Za dveřmi s názvem „Maluchy“ byly
židličky jako pro trpaslíky. Zato třída s názvem „Zeruwka“ byla plná 
obrázků a písmenek a patřila žáčkům nultého ročníku, kteří se připravují
na 1. třídu.

Potom jsme společně odjeli do Bogatynii. V kulturním domě, jehož 
interiéry jsou po rekonstrukci jako nové, jsme si vyhrnuli rukávy a začali
tvořit. Velká papírová koule se za hodinu proměnila v zeměkouli. Spotře-
bovali jsme plnou mísu lepidla a hodně různobarevného krepového 
papíru. Potom jsme v keramické dílně váleli, plácali, hladili a zdobili 
medailonky s motivy přírody. Při kreslení zvířátek a jejich následném 
pojmenování jsme poznali, že jazyková bariéra neexistuje.

Rozloučili jsme se až navečer před našimi autobusy. Víte, jak se polsky
řekne ahoj? „ČEŠČ“!

MŠ Liberecká
Projekt je podpořen z Fondu malých projektů 
Interreg IIIA prostřednictvím Euroregionu Nisa 
a spolufinancován z ERDF (Evropského fondu pro
regionální rozvoj).
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Sponzoři dětského dne na Kristýně – Propos Prouza, HD Nisap, Bifé Zatáčka, Ernst Bröer, spol. s r. o., Trafika Urbánková, Kovovýroba Peřina, 

Restaurace Camelot, Drogerie – J. Šnajdr, Kasl – Elektro, Kadeřnictví Silnicová, Cukrárna Florida, Železářství Zelený, Restaurace NA JIHU E . Šimáčková,

Pizza Sever – Peuker, Penzion A – J. Bílek,Kristýna, a. s., Trafika G
. Čarnogurská, IN

ZATO
P, Benzina EuroO

il, E. Žánová, Sport-N
, J. N

ovák, Strabag, a. s., O
voce – zelenina Bednaříková, 

Vija, spol. s. r. o., Květiny L. a P. Pokorný, Vulkan-M
edical, a. s., 4O

ffice, s. r. o., Autotrend, spol. s r. o., KSM
 Kastings CZ, s. r. o., Pískovny H

rádek, a. s., H
epal H

rádek, spol. s r. o., Lékárna Alfa,

Dětský den má v Hrádku již svou dlouholetou tradici. V posled-
ních letech se koná v rekreačním areálu Kristýna a je pořádán ve
spolupráci města Hrádek nad Nisou, Kristýna, a. s. a DDM Drak.
Pro děti bylo připraveno přes 20 soutěžních stanovišť, o jejichž 
přípravu se postaral Dům dětí Drak za pomoci školek Donín, 
Liberecká i Oldřichovská a škol z Donína a Loučné. Nechyběli ani
indiáni z kmene Palasů, ukázky hasičské techniky a vodních 
záchranářů. Množství cen pro děti i bohatý program by nemohl
vzniknout bez přispění sponzorů a pomoci mnohých z vás. Počasí
nám v tomto roce nepřálo tak jako v letech minulých, ale i přesto
se dětského dne zúčastnilo okolo 2 000 dětí s rodiči, kteří mohli
prožít 27. 6. zajímavé odpoledne plné soutěží a her a pochutnat
si na selátku či nanuku a zaskákat si na nafukovacím hradě, který
nám již tradičně zapůjčuje Dům dětí a mládeže Willa ze Žitavy. Na
závěr mi dovolte, abych poděkovala jménem města Hrádek n. N. 
i svým všem, kteří jste nejrůznější formou přispěli k tomu, že i tato
akce přinesla radost mnoha dětem a myslím i dospělým.

Hedvika Zimmermannová
místostarostka

Družstvo Regula-Term, Hagal, s. r. o., Benzina EuroOil, D PLAST-EFTEC, a. s., ELAS – výroba stuh, ELMAR, Farma Václavice, 

Hrádek potřebuje změny, o. s., Husitská farnost, MAXELEKTRO, MG STAV, U+H Elektro, Zubní ordinace MUDr. Sekvard, Pekařství Endler.

Dûtsk˘ den na Krist˘nûDûtsk˘ den na Krist˘nû
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Z· T. G. Masaryka pfiipravuje
v˘stavu fotografií

V letošním roce jsme úspěšně žádali o dotaci z ministerstva školství na
projekt Hrádecko – století v obrazech. 

Náš příhraniční region prošel především po druhé světové válce řadou
proměn. Se změnou osídlení se proměnila i tvář krajiny a obcí v ní. Zmizela
řada staveb, přibyla nová sídliště. V rámci projektu chceme tyto změny
zachytit. Chceme s žáky shromáždit staré fotografie a pohlednice Hrádku
nad Nisou a okolí a vytvořit k nim fotografie současné. Vzniknou dvojice
(případně v některých případech trojice či čtveřice) fotografií stejných ob-
jektů. Fotografie budeme doplňovat popisky, ke kterým chceme nasbírat
informace jednak z knih, ale i od pamětníků.

Závěrem roku budeme výsledky naší práce publikovat. Jednak na strán-
kách školy a také formou výstavy „papírových“ fotografií. To však nejsou
jediné cíle tohoto projektu. Jeho řešením chceme obohatit také hodiny
výtvarné výchovy, občanské výchovy a informatiky na druhém stupni
školy. Jak jsme si ověřili, historické fotografie a dřívější podoba známých
míst žáky přitahuje.

Druhým úspěšně podaným projektem do programu Státní informační
politiky ve vzdělávání (MŠMT) je vytvoření výukových hodin s využitím
interaktivní tabule. Tato moderní technologie umožňuje výuku značně
zefektivnit a oživit. Jejím používáním se do výuky vnáší více názornosti 
a přibývá prostoru pro aktivity žáků. O průběhu realizace obou projektů
budeme postupně informovat. Partnerem, který bude naše výsledky
ověřovat, je v obou případech ZŠ Lidická, u projektu Hrádecko – století 
v obrazech navíc ZŠ Chrastava. Vít Štrupl

DeváÈáci poznávali Prahu
Na dvoudenní exkurzi do Prahy se vydali v polovině května žáci IX. A ze
ZŠ T. G. Masaryka. Přesto, že program byl značně nabitý, nepodařilo se
do něj vměstnat všechno to, co Praha nabízí. Společně jsme ale poznali
centrum města a jeho památky i méně známá pražská zákoutí. Nezapo-
mněli jsme ani na zábavu. 

Čtvrteční dopoledne jsme věnovali Novému Městu. Cestou po nábřeží
jsme poznali galerii Mánes, Národní divadlo, Klementinum, Rudolfinum
a Anežský klášter. Po obědě nás nadchl program v planetáriu, který byl
pro mnohé vrcholem celé exkurze. Po odpolední prohlídce Václavského
náměstí jsme dali odpočinout nohám v kině IMAX s prostorovou projekcí.
Když jsem dostali speciální brýle pro vnímání prostorových efektů, docela
jsme byli zvědavi, co nás čeká, a zda šalba zraku bude fungovat i na nás.
Odpověď je, že zcela spolehlivě. Výkřiky a mávání rukama kolem sebe,
když vjíždíte do vysoké trávy. Zvedající se žaludky slabších povah při jízdě
v džípu africkou divočinou. A mnohá další překvapení. Těch 43 minut, co
trvala projekce filmu o dravé africké zvěři na 25 metrů širokém plátně,
jsme si opravdu užili.

Ač se už stmívalo (a přišla jediná přeháňka celé exkurze, zatímco 
v Hrádku pršelo a pršelo), vydali jsem se ještě do noční Prahy. Lanovkou
jsme se dostali na Petřín a vystoupali jsme na rozhlednu. Odměnou byl
neomezený výhled – vzduch byl čistý.

Pátek jsme věnovali Hradčanům, Malé Straně a Starému Městu. Využili
jsme možnosti pro školní výpravy navštívit Pražský hrad zdarma. Z posled-
ních sil (někteří) vystoupali na ochoz věže svatovítské katedrály, prohlédli
jsme si baziliku sv. Jiří a v převaze japonských turistů také Zlatou uličku.
Před odjezdem do Hrádku jsme ještě stihli Karlův most, uličky Starého
Města a Staroměstské náměstí.

Napsat, že se exkurze líbila, je málo. Povedla se mimo jiné i díky přístupu
žáků. Zatímco někdy děkují žáci nám, když se něco povede, tentokrát děku-
jeme také my jim. Nejen proto, že exkurze proběhla bez problémů, ale i za
to, že jsme se jako doprovod nemuseli dívat na otrávené obličeje, ale viděli
jsme zájem a radost z vydařené akce. Vít Štrupl, Marie Plášilová

Ocenûní za kreativitu
Žáci ZŠ T. G. Masaryka se zúčastnili výtvarné soutěže na téma Obojživel-
níci, plazi, ryby pořádané Vlastivědným muzeem v České Lípě. Před 
porotou ležel nelehký úkol: vyhodnotit na osm stovek zaslaných prací.
Proto jsme byli potěšeni, když si jednu z cen odvezli zástupci naší školy –
kolektiv IX. A. Za dřevěné puzzle s motivy vodních živočichů obdrželi cenu
za nápaditost.

Nejlepší práce soutěže jsou vystaveny na Bredovském zámečku u Lem-
berka. Výstava potrvá do října. Vít Štrupl
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Dovolená ve ‰kolkách v prÛbûhu
hlavních prázdnin

MŠ Donín – srpen, MŠ Liberecká – červenec, 
MŠ Oldřichovská – 17. 7.–14. 8.

Poplatky za uÏívání sportovi‰È
a zafiízení ve sportovním areálu

U koupali‰tû
Poplatky byly schváleny RADOU ORLA, jednoty Hrádek nad Nisou, dne
20. 4. 2006 po dohodě s NORTH POINT, s. r. o., platné od 24. 4. 2006.
24. 4.–15. 10. 2006
 Poplatek za užívání tenisových dvorců (antukových nebo trávy) pro

jednu osobu za den 50 Kč
 Poplatek za užívání minigolfu pro 1 osobu za 1 den 30 Kč
 Poplatek za užívání bazénu pro 1 osobu za 1 den 50 Kč
 Poplatek za užívání všech sportovních zařízení pro 1 osobu za 1 den

100 Kč
 Permanentka za užívání všech sportovních zařízení pro 1 osobu za 1

týden 600 Kč
 Sezónní permanentka za užívání všech sportovních zařízení pro 1 osobu

4500 Kč
 Sezónní permanentka za užívání všech sportovních zařízení pro 1 osobu

(děti od 6 let, studenti) 2400 Kč
 Sezónní permanentka za užívání všech sportovních zařízení pro 1 osobu,

dospělého člena ORLA 3900 Kč
 Sezónní permanentka za užívání všech sportovních zařízení pro 1 osobu,

člena ORLA (děti od 6 let, studenti) 1900 Kč
 Ubytování na 1–3 noci (pokoj) 600 Kč/noc
 Ubytování na 3 až 7 nocí 500 Kč/noc
 Ubytování na 1–3 noc (lůžko, při nenaplněném pokoji) 200 Kč/noc
 Ubytování na 3 až 7 nocí (lůžko, při nenaplněném pokoji) 150 Kč/noc

Starosta mûsta podûkoval
mistru republiky

Na úspěchy svých předchůdců z hrádeckého oddílu navázal na Mistrov-
ství republiky v kulturistice mladšího a staršího dorostu, které se konalo
8. dubna v České Třebové, Josef Cejnar. V kategorii do 65 kg vybojoval 
1. místo. 

Z rukou starosty města Martina Půty převzal v úterý 9. května jako 
poděkování ze reprezentaci města finanční odměnu ve výši 5 000 Kč 
a knihu Hrádecko – Chrastavsko ve starých fotografiích.

LuÏická padesátka
Klub českých turistů za finančního přispění města Hrádek nad Nisou usku-
tečnil dne 6. května 35. ročník Lužické padesátky. Účastníci, kteří dorazili
do cíle, si mohli nechat zdarma změřit krevní tlak a množství tělesného
tuku díky iniciativě Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank,
pojišťoven a stavebnictví. Mnozí toho také využili.

Akci zajišťovalo 26 pořadatelů. Za hezkého jarního počasí se pochodu
zúčastnilo celkem 550 lidí (asi o 200 více než v loňském roce):

kkmm mmuužžii žžeennyy cceellkkeemm
50 18 5 23
35 21 4 25
25 70 52 122
15 153 227 380

262 288 550
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V opuštěné tovární hale u bývalé Kolory se v zimě schází parta vyznavačů
kola. Obávám se napsat, že jde o jízdu na kole. Sport, který zde provozují,
se nazývá biketrial. Dříve se mu také říkalo cyklotrial, což už možná 
některým čtenářům napoví. Překážky v hale si s pomocí rodiny postavil Jan
Sladký ml. Dnes za ním ovšem jezdí trénovat do Hrádku kolegové z celých
severních Čech. Podobných prostor totiž v zimě moc k dispozici není.

Honzovi bude v srpnu 18 let, v současné době studuje v Liberci na 
Integrované střední škole stavebních a řemeslných oborů v Pavlovicích.
Jak říká, mezi jeho záliby patří kolo a v zimě lyže. „Vlastně nic jiného kromě
toho kola nedělám, protože mi nezbývá moc času,“ upřesňuje. Ještě jednu
poznámku, než začnete číst: hovorový jazyk jsme tentokrát moc neupra-
vovali, protože by při povídání o tomto a dalších podobných sportech 
působil nepřirozeně.
Mohl bys přiblížit těm čtenářům, kteří o biketrialu nikdy nesly-
šeli, nebo jen matně tuší, o co jde? 
Je to sport, kdy jezdec na kole překonává nějaké přírodní nebo umělé 
překážky a nesmí se dotknout nohou země a podle dotyku se mu pak 
počítají trestné body. Jakmile se dostane na zem jednou nohou, je to je-
den trestný bod. Jakmile oběma, tak končí. Stanovený úsek musí projet
do stanoveného časového limitu dvou minut. Je to náročné jak fyzicky,
tak psychicky, takže je důležitá příprava, aby se zvládla nervozita závodů
a tlak soupeřů. Závod se skládá zhruba z osmi sekcí, které se jedou dvou-
kolově. Závodník má na startu svůj časový limit, do kterého se musí 
vejít, plus to, že přijede na sekci a má na ni dvě minuty. Jestliže to nepro-
jede, tak má pět trestných bodů. Což je vlastně stejné, jako když spadne. 
Jak ses k tomuto sportu dostal?
Bylo to někdy v osmičce nebo devítce na základní škole, kdy jsem začí-
nal. Jako každej kluk jsem to zkoušel na obrubníku, pak jsem si tady na
zahradě postavil skoky, zničil jsem na tom asi tři kola. Pak jsem jezdil na
různých „hajtrách“. Dřív to v Hrádku vedl pan Antoš. Pořád jsem chtěl
kolo, na kterým bych skákal. Naši mi to nejdřív zakazovali, ale babička mě
v tom podporovala, dala mi nějaké peníze, a tak jsem si to kolo koupil od
pana Antoše. Pak mi táta řek, abych přejel nějaký palety, a to ho začalo
přesvědčovat. Hrozně mě to chytlo, začal jsem trénovat, pak jsem to 
viděl někde v televizi. Tohle první kolo jsem taky zničil a potřeboval jsem
nějaký nový. Náhodou jsme se dostali k Pepovi Dresslerovi, kterému 
říkají Karel Gott českého biketrialu. Tam jsme koupili kolo, které za něco
stojí. Začal jsem jezdit i na velkém kole, horském, protože trial se jezdí na
dvou typech kol. Ta malá kola mají průměr 20“ a pak ta horská 26“. Já
jsem začínal na těch malých a pak jsem přešel na ta velká, protože jsem
na tom byl hrozně shrbený. Kola na biketrial jsou vyloženě speciály, které
se vyrábějí ve Španělsku. 

Pak jsem se potkal s Martinem Šimůnkem. To byla hrozná náhoda. On
měl nějakou exhibici a měl hrozné asi čtyřhodinové zpoždění, tak jsem
tam zatím jezdil já, ne těch paletách. Pak přijel a začal jsem se s ním 
bavit. Je to hrozně pohodovej člověk. Trojnásobný mistr světa, třinácti-
násobný mistr republiky, ale člověk by to na něm nepoznal. Řekl mi o klu-
kách z Děčína, kam jsem začal jezdit v zimě a trénovat, a tam to byla asi
nejlepší škola. Teď sem do Hrádku Martin jezdí z České Lípy a trénujeme
spolu. O prázdninách jedeme do Španělska a do Francie na závody, takže
jsem teďka u dědy na brigádě a bouchám kačky. Martin mě vzal letos 
i na mistrovství Evropy na Slovensko do Púchova. Byla to hrozná pohoda,
ve čtyřhvězdičkovým hotelu. Fakt super výlet.

Čím se liší biketrialové kolo od normálního?
Tak dneska ty kola buď nemají sedátko vůbec, nebo jsou hrozně malý,
protože na těch kolech se prakticky nesedí, ani na těch závodech, ani na
tréninku. Kolo musí být o dost lehčí a hlavně se liší i geometrie. Má krát-
kou zadní stavbu, aby šlo dobře na zadní, střed je hodně vysoko, aby bylo
celkově kolo živější. Je tam krátká silniční přehazovačka s krátkou nohou
a vepředu je jenom jedno kolečko malý, protože se většinou jezdí na lehký
převod. Na středu je opěrka na nohy. 

Jak se trénuje překonávání překážek, které budí už na první 
pohled u nezasvěceného respekt?
Ze začátku to jde docela rychle. Člověk se naučí základní prvky a pak už
to jde pomaleji. Právě dost kluků u toho vydrží tak rok, kdy ty základy
jdou rychle, a pak od toho odcházejí, protože nemají trpělivost. To je 
i docela problém tady toho sportu. Základem je rovnováha. Nejlepší je
trénovat jednou denně, aspoň dvě, tři hodiny, a střídat to třeba s posi-
lovnou. Jde to pomalu, protože člověk nemůže na to hned vlítnout a zkou-
šet rovnou ty nejtěžší věci. To strach nikomu nedovolí.
Jak ty překážky vlastně vypadají?
Umělé překážky máme postavené z trámů, sudů, velkých pneumatik, 
obrovských cívek, pařezů, palet. Teď loňský rekord třeba ve výskoku na
pevnou překážku je 190 cm. A rekord bokem přes laťku je asi 130, možná
140 cm. V celém biketrialu je obrovské množství skoků, protože třeba 
v těch sekcích  není ani kolikrát místo na rozjezd. Musí se to skákat. Tady
třeba to je bokovka (sidehope). 
Kde se dá takhle trénovat tady poblíž v přírodě?
V přírodě to je hlavně trénink na kamenech. Na těch umělých překážkách
se naučíte skoky. Pak na těch kamenech se to už musí jen vychytat. Tam
je důležitá ta rovnováha. Nejblíž to máme do Stráže nad Nisou. To je 
takový areál, že by se tam dalo uspořádat i mistrovství světa. Teď jsme
našli pár kamenů i pod Vápeňákem, pod Havranem. Taky na Sedle, ale
tam jsou už malé kameny. Taky v Tanvaldu je nějaká trať.
Jak se trénuje rovnováha?
Může se to trénovat třeba na obrubníku, nebo přejížděním nějakých 
úzkých zídek. Zastavit na nich a zase se rozjet. Přejížděním a zastavová-
ním na trámku. Trénuje se i stání na místě, že člověk popojíždí dopředu
a dozadu pohybem těla. Důležité je být na tom kole uvolněný. Pak jsou
důležité skoky a odrazy. Odrazit se tady na obrubníku, to je jednoduchý,
ale když se to jezdí na těch kamenech, kde máte samé hrany, tak je 
důležité umět si tu hranu najít a dobře se z toho odrazit. Výskoky, to už
je jenom o síle a švihu.
Každopádně pouhý pohled na jezdce budí dojem, že celý 
biketrial je pěkně nebezpečný sport. Jak moc časté jsou úrazy?
Člověk postupným tréninkem dokáže odhadnout, na co má a na co nemá.
Je to extrémní sport, takže tam klukům o ten adrenalin i trochu jde. Jinak
jsou daleko nebezpečnější sporty. Za ty čtyři roky, co to jezdím vrcholově,
zatím žádný vážnější úraz nebyl. To, že se spadne a odřete se, to je nor-
mální. Ale člověk už pozná tu krizi a dokáže z toho utýct. Stane se, že jsou
třeba naražená žebra atd., ale těžkých úrazů moc není. Ale když si kluk
není moc v tý sekci jistej, tak může mít doprovod, který si tam stoupne 
a chytí ho při nějakém průšvihu. Proto já vždycky třeba říkám, chytejte
kolo, já z toho nějak odskočím, ale kolo chyťte, abych se pak ještě třeba
nezamotal do toho kola.

Jízda na hranû: hlavnû pevné nervy
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Jubilejní 25. roãník
Hrádecké malé kopané
29. dubna zahájila Hrádecká malá kopaná jarní část mistrovské soutěže.
Všechna utkání se hrají na hřišti u pošty vždy v sobotu dopoledne. V muž-
stvech se objevují hráči fotbalově známí z let minulých i ze současnosti.
Přijďte se podívat na zajímavá utkání, kterým nechybí elán, bojovnost 
a góly!

Program utkání
16. kolo – Neděle 11. 6.
9.00 VZV RAPID – HRÁDECKÝ VÝBĚR
10.15 FC MGSTAV – FC ZELINÁŘI
11.30 F.A.C. VELDA – SLOVAN
12.45 RESPEKT – PAŠERÁCI

17. kolo – Sobota 17. 6. 
9.00 SLOVAN – RESPEKT
10.15 FC ZELINÁŘI – F.A.C. VELDA
11.30 HRÁDECKÝ VÝBĚR – FC MGSTAV
12.45 O.Z. – VZV RAPID

18. kolo – Neděle 18. 6.
9.00 FC MGSTAV – O.Z.
10.15 F.A.C. VELDA – HRÁDECKÝ VÝBĚR
11.30 RESPEKT – FC ZELINÁŘI
12.45 PAŠERÁCI – SLOVAN
O vzruch na hřišti se svými píšťalkami také starají „kapříci“. Bez nich

to nejde a pokud máte zájem rozšířit jejich řady, nebojte se přihlásit – rádi
vás uvítáme! Sportu zdar!
Průběžné pořadí po 13. kole

TTýýmm UUttkkáánníí VV RR PP SSkkóórree BBooddyy
1. SLOVAN 11 9 0 2 90:28 27
2. O.Z. 12 9 0 3 88:52 27
3. RESPEKT 12 8 0 4 70:48 24
4. F.A.C. VELDA 11 6 0 5 76:51 18
5. VZV RAPID 12 5 1 6 50:44 16
6. FC MGSTAV 11 5 1 5 44:50 16
7. HRÁDECKÝ VÝBĚR 12 4 3 5 53:64 15
8. PAŠERÁCI 12 2 2 8 45:77 8
9. FC ZELINÁŘI 11 0 1 10 24:126 1

Do boje!
Výbor HMK

Kdo tě trénuje tady?
Hlavní trenér je táta a i mechanik. Má to všechno okoukaný a umí mi třeba
říct, co dělám blbě nebo jinak než kluci. A kdyby mě nevozil na ty tréninky,
tak bych mohl maximálně skákat tady na zahradě a byl bych úplně v pytli.
Jak je to s tvými úspěchy?
Na ty největší ještě čekám. Zatím jsem byl třetí na mistrovství republiky.
Pak jsem postoupil do vyšší kategorie mezi ty šikovnější kluky a tam jsem
byl celkově pátej a teď zatím sbírám zkušenosti s těma střelcema, co nás
jezdí reprezentovat na mistrovství světa. 
Dá se říct, kolik lidí se tomuto sportu u nás věnuje?
Dneska jsou ta kola dost drahá, takže moc kluků na to nemá, ale za posled-
ních pět let přišel další boom a zas hodně kluků s ježděním začíná a vrací
se zpátky. Na závodě se pohybuje zhruba tak 130 jezdců. Konkurence je
velká. Vždycky vlezu do kategorie, kde to je nabité.
Jak je to časově náročné udržet se a zlepšovat svou pozici?
Trénuju 6 dní v týdnu. V pondělí jdu na kolo, v úterý mám cvičení na švih,
ve středu zase na kolo, ve čtvrtek na švih, pořád se to takhle střídá, pátek
zase na kolo, v sobotu volno, ale většinou jsou závody a v neděli jedu zase
na kolo. 
Když máš lehké kolo, snažíš se i o lehké tělo? Nebo jinak: udržu-
ješ nějakou zvláštní životosprávu?
No, životospráva by měla nějaká bejt. Vozím lehký tepláky. Kluci vždycky
porovnávaj centimetry na kole. To já nemám rád, protože vždycky to je
o tom jezdci. A porovnávat každou váhu… Ale pro ten závod je důležitá
energie, třeba nějaký ionťák a tak. Není dobrý si dát před závodem třeba
panáka proti strachu. To jsem jednou vyzkoušel, dal jsem si velkýho fer-
neta a v druhým kole mi vytuhly nohy.
Je biketrial fyzicky náročný?
Docela dost. Tahat sebe a ještě to kolo, který má tak 12 kilo. Ty dvě 
minuty se zdá být krátká doba, ale tam člověk jede úplně na krev, na plno.
A když máte osm sekcí a jedou se dvakrát, tak toho má člověk plný brejle.
Tady dostane zabrat všechno, nohy, ruce, břišní svalstvo, záda…
Co ti ten sport přináší?
Hlavně když je nějaký výsledek z těch závodů, tak člověk z toho má radost.
Na tréninku, když mám z něčeho strach, pak ho překonám a udělám 
nějaký skok, tak mám radost. Dobrý pocit z toho, že se člověk překonal.
Musíte u toho přemýšlet. Je to jiné než kolektivní sport. Tady mu sice 
nikdo nepomůže, ale ani mu to nikdo nepokazí, je to jenom na něm. 
Jezdíš i „normálně“ na kole?
Jo, ale málo. Tím, že jsem se k tomuhle dostal, tak jedu a vidím nějakou
zídku nebo překážku a už mám v hlavě, jak by se dala přejet, co by se na
ní dalo udělat…
Co bys doporučil, kdyby se chtěl někdo přidat a začít jezdit 
biketrial?
Dá se začít na klasickým horským kole. Na ty začátky to stačí. Pak si může
koupit kolo někde z bazaru na biketrial. Tyhle sporty, jako je freestyle, 
freeride jsou dneska hodně rozškatulkovaný a i mediálně podporovaný.
Je v tom i hodně peněz a třeba hodně kluků od toho biketrialu díky tomu
přechází. Ale v tom biketrialu ten posun trvá dýl než tři roky a musí být
trpělivost. Začít může kdokoli a v kolika letech chce. Trénovat může taky
kdekoliv. Ve skateparku v cihelně, ve městě na obrubníku, kde si co 
najdete. To záleží na vás, co si na tý překážce uděláte.
Chtěl bych ještě poděkovat babičce, celé rodině, hlavně tátovi, dědům,
oni mě podporují a bez nich bych nebyl tam, kde teďka sem. Pak klukům
z Děčína, Martinovi Šimůnkovi obrovskej dík. A pak i sponzorům: firmy
Rasta a Win Masta a firmě Švandrlík autodoprava. Vít Štrupl

Podûkování volejbalistkám
V sobotu 20. května uspořádaly hrádecké volejbalistky VETERÁN VOLEJ-
BAL, kam nás, chotyňské volejbalové veteránky, také pozvaly. Děkujeme
moc za pozvání a krásnou atmosféru. Velký dík patří vaší ošetřovatelce 
Pavle, která vždy věděla, kdy potřebujeme „první pomoc“. I když jsme
my, ženy z Chotyně, podaly vynikající výkony, ženy z Hrádku vyhrály. Ale
daly jsme si předsevzetí, že na další se lépe připravíme. Holky, dík, a zase
někdy příště. Za chotyňské veterán volejbalistky kapitánka M. Daňková
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