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V červencovém čísle:
— Změny v jízdních řádech
— družstvo Nové bydlení
— Rockové léto
— MŠ Liberecká
— Rallye Lužické hory
— Příloha – Krajina skal

Víla Nisa pfiivezla
do Hrádku své

poselství
V neděli 25. června dorazila kolem poled-
ního do Hrádku flotila v čele s plavidlem
víly Nisy. Ta se na svou pouť vydala už 
v pátek v Nové Vsi nad Nisou. Při své cestě
navštívila všechny obce na řece, setkala
se s jejich zástupci i obyvateli, poděko-
vala jim za celoroční péči o řeku a obda-
rovala je malým dárkem.

Na Kristýně přistoupili do lodí starosta
Hrádku Martin Půta, primátor Žitavy
Arnd Voigt a také zástupce polské Bo-
gatynie, aby rozšířili vílin doprovod na 
poslední úsek cesty na Trojzemí. Zde je
čekala závěrečná malá slavnost, zápis do
lodního deníku. Na stěžeň vílina plavidla
pak přibyly stuhy měst Malého troúhel-
níka. S vílou Nisou a jejím doprovodem
se přijel pozdravit také jeden z jejích 
patronů, hejtman Libereckého kraje, Petr
Skokan. Ještě před tím, než se odebrala
na další rok do svého pohádkového světa,
stačila vypustit do řeky pár živých rybek.

Vít Štrupl

Ve čtvrtek 29. června byla oficiálně otevřena cyklostezka Hrádek – Hartava. Po tři čtvrtě roce od zahájení
stavby byla obyvatelům a návštěvníkům města předána do užívání komunikace s novým povrchem, chod-
níkem a osvětlením. Malé slavnosti se zúčastnili zástupci Hrádku nad Nisou v čele se starostou města 
Martinem Půtou, Žitavy (primátor Arnd Voigt), Bogatynie (starosta Gerhard Swistulski)a Libereckého kraje
(radní Mgr. Vladimír Richter). Otevření přitom bylo pojato stylově – většina hostů využila možnosti vypůjčit
si kolo a trasu na hartavský pře-
chod a na Kristýnu překonala
vlastními silami.

Město Hrádek nad Nisou
připravovalo projekt „Úprava
komunikace Hrádek nad Ni-
sou – Hartava pro pěší a cyk-
listy“ od roku 2004, kdy byl
záměr schválen Zastupitel-
stvem města Hrádek nad Nisou.
Realizovaný projekt je v sou-
ladu s programem rozvoje 
Libereckého kraje, zejména
opatřením na zkvalitnění do-
pravní infrastruktury.

Cílem projektu byla úprava
stávající komunikace od Har-
tavy k podniku Praga a nava-
zující části Luční ulice v celkové
délce asi 2 000 m, která spojuje město Hrádek nad Nisou s hraničním přechodem pro malý příhraniční
styk Hartau – Zittau kolem turisticky atraktivní lokality areálu Kristýna. Zároveň byla provedena rekon-
strukce veřejného osvětlení a výsadba nových stromů v aleji a Luční ulici. 

Celková hodnota prací v rámci projektu byla 7,6 mil. Kč, příspěvek z PHARE činil 182 359 eur.
Pokračování na straně 3

Cyklostezku otevfieli starostové
na kolech

Hrádecká bambulka
„Tak máme Bambulku za sebou“, oddechla si jistě nejen Marie Řezníčková, ale i řada dalších organizá-
torů první hrádecké přehlídky mažoretek. A soudě podle reakcí samotných aktérek i diváků, přehlídky 

vydařené. „Vyšlo nám to i včetně počasí. Nemůže
být vše stoprocentní, takže i my jsme měli drobný
problém v podobě zvukové aparatury, která 
nevydržela horko a na velmi krátkou dobu se nám
porouchala. Jinak to bylo ale moc pěkné odpo-
ledne plné hudby, pohybu a hlavně pohody
všech organizátorů, diváků i pomocníků, kterých
nebylo opravdu málo. I když se říká o mezilid-
ských vztazích, že se zhoršují, zjistili jsme, že to
ještě není tak špatné. Našlo se opět dost nad-
šenců zapálených pro věc, kteří přišli nezištně 
a rádi pomoci“, hodnotí hrádeckou přehlídku
Marie Řezníčková. Pokračování na straně 13
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Informace z radnice
Ze zasedání zastupitelstva mûsta
55..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
Zastupitelstvo města se na svém 5. zasedání v roce 2006 dne 15. května
zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo realizaci projektů z programu Interreg IIIA: Spolupráce svazku

tří měst „Malý trojúhelník Bogatynia – Hrádek n. N. – Zittau“ se zamě-
řením na realizaci společného rozvojového plánu a práci s mládeží 
(CZ – PL) a (CZ – D)

— po projednání schválilo změnu a úplné znění nájemní smlouvy na 
nebytové prostory v budově č. p. 124 (DK Beseda) s nájemcem Ame-
rican Leasing Corp., Hrádek nad Nisou 

— po projednání vzalo na vědomí zprávu o přehledu hospodaření 
společnosti TS HRÁDEK, s. r. o., za období r. 1997–2005 a výroční zprávu
TS HRÁDEK, s. r. o., za rok 2005

— vzalo na vědomí informaci starosty města o získání dotace z Krajského
úřadu Libereckého kraje na nákup vyprošťovacího zařízení LUKAS ve
výši 295 546 Kč

— vzalo na vědomí zamítnutí žádosti o poskytnutí finančních prostředků
z OP Infrastruktura na projekt Hrádek nad Nisou – vodovod ze SFŽP
ČR. Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o poskytnutí finan-
čních prostředků z OP životní prostředí do 1. výzvy roku 2006 na 
projekt Hrádek nad Nisou – vodovod ze SFŽP ČR.

— vzalo na vědomí záměr opravy střechy přístavby ZŠ T. G. Masaryka při
realizaci solárního systému občanským sdružením Via Regia

— vzalo na vědomí informaci starosty města o veřejné zakázce „Hrádecko –
region komunikačních a informačních technologií“

— souhlasilo s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Liberec-
kého kraje na projekt „Obnova přístřešku na hřišti Dolní Sedlo“

— souhlasilo s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Liberec-
kého kraje na projekt „Solární systém pro předehřev TUV a výuku“

— souhlasilo s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Liberec-
kého kraje na projekt „Voda a příroda – náš dobrý kamarád“.

Byla podepsána nová nájemní
smlouva na Besedu

Jak jsme informovali v březnu, byla dosavadnímu nájemci DK Beseda,
společnosti American Leasing Corp., dána výpověď z nájmu v DK Beseda,
jejíž výpovědní lhůta skončila 30. dubna. Tento krok byl učiněn s cílem
dohodnout ve výpovědní lhůtě změny v nájemní smlouvě.

Cílem města bylo po celou dobu jednání o změnách v nájemní smlouvě
na objekt Besedy – dosáhnout zlepšení podmínek pro město, očistit smlouvu
od ustanovení, která si obě smluvní strany už od podpisu smlouvy v roce
2002 vykládaly jinak (například tzv. bezplatné pronájmy sálu budovy), 
a také stanovit jednoznačný postup při investicích nájemce do objektu. 

„Jsem přesvědčen o tom, že po pětiměsíčním vyjednávání bylo dosa-
ženo výsledku, který požadavky města splnil a zároveň vyšel vstříc logickým
argumentům nájemce. Vzhledem k dlouhodobému charakteru původně
uzavřené smlouvy zůstala v platnosti doba trvání nájmu do roku 2027,
což byl z pohledu města kompromis, který ale respektuje podmínky nasta-
vené na počátku smluvního vztahu.

Městu se vzhledem k finančním prostředkům dosud investovaným do
objektu nájemcem a posléze odečteným z nájmu podařilo navýšit nájemné
o 30 % na zhruba 520 tisíc Kč ročně, zároveň bude v případě dalšího 
započítávání investic nájemce proti nájmu vždy před schválením v orgá-
nech města projednáno zvýšení nájmu, pokud dojde k navýšení podni-
katelsky využitelné plochy v objektu. Pokud bude nájemce v objektu 
provádět jakékoliv úpravy, budou muset být vždy nejdříve projednány 
a odsouhlaseny v orgánech města, jejich vypořádání bude řešeno v jed-
notlivých případech dohodou.

Smlouva také vyřešila otázku správcovského bytu, který byl v objektu zre-
konstruován na náklady nájemce a ve kterém byla výše nájemného 
stanovena v odpovídající výši (64 Kč/m2 – asi čtyřnásobek regulovaného
nájemného). Podle mého názoru byla dosavadní spolupráce mezi městem
a nájemcem užitečná pro obě strany, objekt byl částečně zrekonstruován 
a v těchto pracích se bude dále pokračovat. „Věřím, že úpravy nájemní
smlouvy přispějí k vyjasnění jednotlivých sporných bodů a nejasností
hlavně v otázce dalších úprav objektu“, vysvětlil starosta města Martin Půta.

Na mûstském úfiadû byli
ocenûni nejlep‰í Ïáci

Stalo se dobrou tradicí na konci školního roku ocenit vynikající žáky z hrá-
deckých škol na městském úřadě. Třem desítkám žáků poděkovali za jejich
celoroční píli a úsilí ve škole starosta města Martin Půta s místostarostkou
ThMgr. Hedvikou Zimmermannovou. V některých případech šlo dokonce
o uznání za devět let práce, protože si ocenění převzali žáci devátých tříd,
které školy nominovaly právě za dlouholeté výsledky.

Vyhodnoceni byli nejlepší žáci z obou stupňů škol, žáci s největším
zlepšením a osobnosti školy.
Nejlepší žáci školy (1. stupeň):
ZŠ Donín – Kristýna Černá, Kamil Doležal, Adéla Slavíková
ZŠ Lidická – Michaela Šoutová, Alice Horáková
ZŠ T. G. Masaryka – Markéta Hotmarová, Tereza Danková, Kristýna Fialová
ZŠ praktická Loučná – Rudolf Kyca, Adam Vrchovský, Milan Vlček
Nejlepší žáci školy (2. stupeň):
ZŠ Lidická – Nikola Kolenová, Andrea Chadimová, Petra Oertlová
ZŠ T. G. Masaryka – Michaela Sekerešová, Sabina Chládková, Marcela 
Macounová
ZŠ praktická Loučná –Tomáš Pešta, Pavel Kvasnička, Jan Hampl
Největší zlepšení
ZŠ Donín – Dominik Žilka
ZŠ Lidická – Adéla Bursová
ZŠ T. G. Masaryka – Jan Halala
ZŠ praktická Loučná – Lukáš Hakl
Osobnost školy
ZŠ Donín – Jakub Štěpek
ZŠ Lidická – Lenka Augustová, Jakub Podlipný
ZŠ T. G. Masaryka – Tereza Válková
ZŠ praktická Loučná – Lucie Slobodová

Supermarket Plus by mûl
stát do konce roku

Asi tříměsíční zpoždění proti původním plánům má stavba supermarketu
Plus pod železničním přejezdem. Nicméně podle zástupce investora Víta
Štrupla ze společnosti Agile z Ústí nad Orlicí, by měla být stavba dokon-
čena do konce roku. „V projektové přípravě pro výstavbu obchodního
střediska nás mírně zdrželo posuzování vlivu stavby na životní prostředí,
tzv. EIA. Nyní je toto řízení již ukončeno s kladným výsledkem.

V současné době jsme před vydáním územního rozhodnutí, kde ještě
dolaďujeme některé požadavky správců sítí, kterých je v tomto území
mnoho, a tak se nevyhneme překládkám. Očekáváme, že stavební povolení
bude vydáno na konci července a v polovině srpna bychom chtěli začít
stavět“, řekl Vít Štrupl. 

Zároveň se stavbou bude společnost Agile provádět také druhou část
úpravy křižovatky pod železničním přejezdem. Přeložka Sokolské ulice by
měla zpřehlednit horní část křižovatky a usnadnit výjezd z Dolního sídliště.

Vít Štrupl, HRÁDECKO
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Cyklostezku otevfieli
starostové na kolech
Pokračování ze strany 1
„Věřím, že cyklostezka, spojující centrum města s rekreačním areálem Kris-
týna a turistickým hraničním přechodem Hrádek nad Nisou – Hartau, 
přispěje ke zlepšení podmínek pro další rozvoj turistického ruchu nejenom
v Trojzemí, ale vzhledem k propojení s cyklostezkou Odra – Nisa také 
v rámci Euroregionu Nisa“, říká starosta města Martin Půta. Oprava komu-
nikací a budování cyklostezek je nutnou podmínkou pro rozvoj turistic-
kého ruchu. Hrádecká cyklostezka navíc velmi úspěšně slouží v současné
době velmi populárnímu bruslení. Vít Štrupl

Z ãinnosti ââK v Hrádku nad Nisou
ČSČK v Hrádku založila již v r. 1946 p. Marie Štíbrová. Kolik se přihlásilo
členů, dnes už nikdo neví. Ale dobrovolné sestry, kterých bylo asi 15, 
prošly prvním kurzem. Svědčí o tom i fotografie z r. 1947, na které lze 
poznat mnohé tehdejší dobrovolnice. Chodily nejen na různé sportovní
akce jako sestry první pomoci. Už i v uniformě, tj. bílých pláštích, čepici
a s odznakem ČSČK. Bohužel, většina z nich už není mezi námi.

Sestry chodily ale také na výpomoc do nemocnice v Liberci. Zde nejen
asistovaly jako pomocné síly v ordinacích při převazech, doprovázely i pa-
cienty na jiná oddělení. Prostě dělaly, co bylo potřeba. Kvalifikovaných
sester bylo tehdy velmi málo. Samozřejmě to byly funkce dobrovolné, 
neplacené.

Později se dělal i nábor dárců krve. Nejprve jezdil do Hrádku autobus,
pak se už vozili dárci autobusem do Liberce, ale také někdy při náhlé 
potřebě přišel telegram a dárce musel jet vlakem. Prvních dárců bylo dost.
Někteří dostali i vyznamenání. Jsou sice ještě mezi námi, ale ti první 
časem odpadli. Pro věk, nemoci. Nedávno byl v Praze sjezd, kterého se
zúčastnili dárci, kteří darovali krev nejméně 120krát! Jsou v Hrádku ještě
vůbec dárci krve? Nikdy nikdo nevíte, zda ji nebudete potřebovat vy, nebo
někdo z vašich nejbližších.

Dnešní skupina má 100 členů. Přesto je v Oblastním spolku Liberec nej-
početnější. Za obětavou dlouholetou činnost byly oceněny odznakem 
p. Marcela Brožová a p. Pavlína Koňuchová.

29. března t. r. se paní Papírníková a Koňuchová zúčastnily Valného
shromáždění Oblastního spolku v Liberci, které probíhalo v budově Kraj-
ského úřadu. Zpráva o činnosti byla provázena promítáním obrazového
zpravodajství. Hlavní činností OS je výuka v poskytování první pomoci,
činnost humanitární jednotky, která je členem integrovaného záchran-
ného systému ČR, oceňování bezpříspěvkových dárců krve, práce ošaco-
vacího střediska a ozdravných pobytů dětí. 

Naše skupina také uskutečňuje zájezdy na zajímavá místa. Letos však
z finančních důvodů byl zájezd vynechán. Můžeme se však těšit na příští rok.

Na podzim se také bude opět konat setkání s obyvateli domů DPS.
Těm, kteří mají kulaté jubileum, přichází členky výboru blahopřát 

nejen s kytičkou, ale i nějakou vitamínovou dobrotou, příp. malou drob-
ností. Je to milé a potěšující. Letos bude navštíveno 16 jubilantů.

V září bude ve Fojtce probíhat asi čtyřdenní rekondice určená členům
od 55 let. Podrobnosti se ještě dozvíme. 

Kdo by měl zájem o masáže u p. Fukárkové v budově nádraží, zaplatí
pouze 30 Kč. Nutno však masáže vybrat do konce listopadu.

Za aktivní činnost si zaslouží zvlášť poděkování p. Pavlína Koňuchová,
která ve svém okruhu pomáhá dle možnosti lidem, kteří to potřebují. Např.
donáškou obědů, vyřizováním různých záležitostí, často i obstaráváním
nákupů. Závěrem bylo poblahopřáno i ženám ke Dni matek a každá 
dostala krásný karafiát. A. Váňová

Zmûny v cestovních pasech
Od 1. září letošního roku nabude účinnosti novela zákona o cestovních
dokladech. Vlivem této novely se změní i dosavadní způsob vydávání 
cestovních pasů, i samotné podání žádosti. Od uvedeného termínu 
nebude pro pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat potřeba foto-
grafie, tyto budou vyhotoveny úředníkem přímo na přepážce. Nebude
možné zapsat dítě do žádného typu cestovního pasu a změní se doba 
platnosti některých typů pasů vč. správních poplatků. Od 1. 9. budou 
vydávány následující typy pasů:

PPaass  ssee  ssttrroojjoovvěě  ččiitteellnnýýmmii  úúddaajjii  aa  ss  nnoossiiččeemm  ddaatt  ss  bbiioommeettrriicckkýýmmii  úúddaajjii
Pro koho Platnost Doba vyhotovení Správní poplatek
5 až 15 let 5 let 30 dnů 100 Kč
15 let a více 10 let 30 dnů 600 Kč

PPaass  bbeezz  ssttrroojjoovvěě  ččiitteellnnýýcchh  úúddaajjůů  aa  bbeezz  nnoossiiččee  ddaatt  ss  bbiioommeettrriicckkýýmmii  úúddaajjii
Pro koho Platnost Doba vyhotovení Správní poplatek
děti do 5 let 1 rok 30 dnů 50 Kč
5 až 15 let 6 měsíců do 15 dnů 1000 Kč
15 let a více 6 měsíců do 15 dnů 1500 Kč
Poslední den, kdy je možno požádat u orgánu příslušného k jeho vydání

podle místa trvalého pobytu žadatele dle stávajících podmínek a cen, je
ze zákona 21. 8. 2006.

Bc. Petr Grim
ved. správního a sociálního odb.

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.

Zmûny v jízdních fiádech
od 1. ãervence

Od 1. července dochází ke změnám na lince OOllddřřiicchhoovv  nnaa  HHrr..  ––  HHrrááddeekk
nnaadd  NNiissoouu  ––  DDoollnníí  SSuucchháá  ––  RRyynnoollttiiccee. Některé spoje budou opět zasta-
vovat u pošty a v centru na bývalém autobusovém nádraží:
— spoje 3 (odj. z Oldřichova v 5.28 hod.), 9 (odj. v 7.28 hod.), 19 (odj. 

ve 13.30 hod.) z Oldřichova přes město: přibyly zastávky pošta a centrum
— spoje 13 (odj. z terminálu v 9.30 hod.), 15 (odj. v 12.15 hod.), 21 (odj.

ve 14.30 hod.), 25 (odj. v 15.35 hod.) z Hrádku přes město: přibyla 
zastávka centrum

— spoj 18 odjezd z aut. nádr. ve 13.30 hod. (původně ve 13.20 hod.) do
průmyslové zóny, do Oldřichova (navazuje na bus z Horního Sedla
540110/16)

— spoj 19 odjezd z Oldřichova ve 13.37 hod. (původně ve 13.30 hod.)

Linka 540110 HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  ––  HHoorrnníí  SSeeddlloo  ––  RRyynnoollttiiccee je v některých
spojích prodloužena na hraniční přechod Hrádek nad Nisou – Hartava.
— spoje 6 (odj. z terminálu v 5.30 hod.), 14 (odj. ve 13.35 hod.) 

prodlouženy do Hartavy. Zpět pojedou spoje 5 (příjezd na terminál 
v 6.10 hod.),15 (příj. ve 14.10 hod.).

— nový spoj 34 v 10.05 hod. z Hrádku do Hartavy v pracovních dnech 
a v sobotu (zpět spoj 37 v 10.10 hod.)

— nový spoj 36 ve 12.45 hod. z Hrádku do Hartavy v sobotu (zpět spoj
41 ve 12.55 hod.)

— spoj 13 z Hrádku na Horní Sedlo v pracovních dnech odjezd ve 13.10 hod.
(původně ve 13.30 hod.). Zpět pojede spoj 16 ve 13.20 hod. (původně
ve 13.40 hod.) a pokračuje do průmyslové zóny.

— spoje 9 (odj. z terminálu v 10.20 hod.), 13 (odj. ve 13.30 hod.), 23 (odj.
v 17.00 hod.) z Hrádku přes město (přibývá zastávka centrum)
Každé pondělí jezdí také autobus do Frýdlantu a zpět. Spoj je určen

především pro pacienty, kteří potřebují absolvovat vyšetření ve frýdlant-
ské nemocnici. Autobus odjíždí do Frýdlantu v 7.45 hod. a zpět jede 
z Frýdlantu v 11.55 hod. Z tohoto důvodu se doporučuje vyšetření objed-
návat na pondělky.
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Oznámení o poãtu ãlenÛ
Zastupitelstva mûsta Hrádek n. N.

na volební období 2006–2010
Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou se na svém zasedání konaném
dne 26. 6. 2006 zabývalo stanovením počtu členů zastupitelstva na
další volební období. K přijetí usnesení o stanovení počtu členů však
nedošlo.

V souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona 128/2000 Sb. v plat-
ném znění zůstává počet členů Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou
stejný jako ve stávajícím volebním období a činí tedy 25 členů zastupi-
telstva města. V Hrádku nad Nisou dne 27. 6. 2006

Martin Půta, starosta města

Stabilizace v druÏstvu
Nové bydlení

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 26. června novou 
úvěrovou smlouvu pro družstvo Nové bydlení s Českou spořitelnou 
a předčasné vyplacení úvěru od Komerční banky. 

Družstvo Nové bydlení má v současné době uzavřenou smlouvu o hypo-
téčním úvěru s Komerční bankou. Zůstatek úvěru činí asi 17,231 mil. Kč.
Úroková sazba je 8 % a měsíční splátka 160 596 Kč. Za tento úvěr město
poskytlo družstvu zajištění do výše úvěru, tj. 19,2 mil. Kč. Vzhledem 
k tomu, že ke konci srpna končí platnost úrokové sazby a podle smlouvy
má družstvo možnost bez sankce splatit část nebo celý úvěr bance, požá-
dalo konkurenční banku o předložení alternativní nabídky.

Díky výhodnější nabídce České spořitelny bude úvěr Komerční bance
předčasně splacen a město navíc získá zpět část ze svých pohledávek vůči
družstvu Nové bydlení ve výši 850 000 Kč. Nový úvěr bude totiž oproti
stávajícímu zůstatku navýšen právě o zmíněných 850 tis. Kč. Díky úrokové
sazbě 4,03 % bude měsíční splátka úvěru činit 130 445 Kč. Termín spla-
cení zůstává stejný – 25. 2. 2022. Dalším přínosem nového úvěru je, že
město již nebude ručit za úvěr svými příjmy. Hypoteční úvěr bude zajiš-
těn nemovitostí, jejíž hodnota byla odhadnuta na cca 60 milionů korun. 

Od příštího roku se nájemníkům dle platných smluv zvýší nájemné.
Část splátek totiž neslo v prvních pěti letech město (a dříve také SHS), aby
splátky pro nájemníky byly co nejnižší. V dalších deseti letech (tedy od
roku 2007) měli nájemníci tuto částku vracet formou vyšších splátek. Na
základě dohody s nájemníky budou splátky navýšeny již od září 2006
zhruba o 800 Kč měsíčně. Tato částka jim však bude započítávána, takže
celkové platby se nezmění. Navýšení nájemného je jedním z požadavků
České spořitelny, družstvu se tak začne tvořit finanční rezerva nutná pro
jeho normální fungování – na správu majetku, vedení účetnictví a další
služby, na které dosud družstvu peníze nezbývaly a které museli hradit
družstevníci – tedy město.

„Je to první důležitý krok k narovnání vztahů, aby družstvo začalo fun-
govat jako samostatný subjekt. Všechny kroky, které město ve vztahu 
k družstvu Nové Bydlení dělá, jsou prováděny tak, aby město neohrozilo
ekonomickou stabilitu a existenci družstva, a tím i bydlení nájemníků 
a budoucích vlastníků. Během vypořádání podílu SHS město zaplatilo 
vypořádací podíl ve výši 3 mil.Kč, tím umožnilo transformaci družstva 
a zabránilo jeho likvidaci. Domnívám se, že to byla ze strany města povi-
nnost, vzhledem k tomu, že ke vstupu do projektu bydlení ve Starém dvoře
většinu nájemníků přesvědčilo v letech 2000–2001 právě město. Na dru-
hou stranu není možné, aby město z rozpočtu dlouhodobě financovalo
budoucí vlastnické bydlení malé části obyvatel“, říká starosta Martin Půta.

Přestože město získá zpět část svých pohledávek vůči družstvu, stále
ještě budou zbývat další pohledávky ve výši asi 3 mil. Kč, vzniklé vypořá-
dáním s konkurzním správcem, a asi 1 mil. Kč na základě platné smlouvy
z roku 2001 mezi městem a družstvem. Těmito pohledávkami a jejich 
řešením se zabývá finanční výbor a také vedení družstva Nové Bydlení.

Vít Štrupl

Hrádek nad Nisou
Ulice Smetanova 2

NOVĚ OTEVŘENÁ

OTEVŘENO 
denně od 9–19 hodin



5

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád města Hrádek nad Nisou upravuje organizaci a zásady zabez-
pečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001
Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády 
č. 498/2002 Sb.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany 

v obci/městě
1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohro-
mami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna 
jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDHO“) obce podle 
čl. 4 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany: 
a) jednotka Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, kategorie
JPO I se sídlem v Liberci III, Šumavská 411/10
b) jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie III/I se sídlem 
v Chotyni
c) jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie III/1 se sídlem 
v Chrastavě, ul. Nádražní 

Čl. 3
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události 
v katastru města je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených 
v příloze č. 1 nebo telefonicky na linku tísňového volání 112 nebo 150.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohro-
mami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena
jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1.

Čl. 4
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení
1) Město zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, uvedené v pří-
loze č. 2. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými
prostředky požární ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů obce jsou
uvedeny v příloze č. 2. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí požárního
řádu města.
2) Členové jednotky JSDHO Hrádek nad Nisou se při vyhlášení požárního
poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v Hrádku nad Nisou,
Sokolská 454 anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky. 
3) Členové jednotky JSDHO Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo se při 
vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice
v Hrádku nad Nisou, Dolní Sedlo anebo na jiné místo, stanovené velitelem
jednotky.
4) Členové jednotky JSDHO Hrádek nad Nisou – Václavice se při vyhlá-
šení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice 
v Hrádku nad Nisou, Václavice anebo na jiné místo, stanovené velitelem
jednotky.

Čl. 5
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé 

použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky
pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.

1) Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje
požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit
účinný požární zásah.
a) přirozené (řeky, potoky, jezera, rybníky apod.)

1. řeka Nisa – čerpací stanoviště za Pragovkou, u VVK
2. jezero Kristýna – čerpací stanoviště střed
3. rybník – Dolní Sedlo
4. rybník – Václavice za Lemberkem
b) umělé (hydrantová síť, požární nádrže, požární studny, nádrže pro zachy-
cení dešťové vody apod.)
1. studna pod Bekonem, Luční ul., Hrádek nad Nisou
2. požární nádrž D-Plast Efftec, Větrná ul., Hrádek nad Nisou
3. požární nádrž v bývalém areálu Vulkan, U Gumovky, Hrádek nad Nisou
4. požární nádrž v bývalém areálu Kortan, Loučná, Hrádek nad Nisou
c) víceúčelové (zásobníky technologické vody, nádrže na chladicí vodu, pře-
hrady, hospodářské nádrže, koupaliště, plavecké bazény, vodojemy, apod.)
1. koupaliště – TJ Orel, U Koupaliště, Hrádek nad Nisou
2. přehrada Václavice, Hrádek nad Nisou
2) Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením
zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku 
a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotkám
požární ochrany uvedeným v článku 54 a jednotce HZS Libereckého kraje,
krajské ředitelství.

Čl. 6
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob

jejich označení
1) Město zřizuje ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou
„Ohlašovna požárů“. Aktuální seznam ohlašoven požárů je uveden v pří-
loze č. l k této vyhlášce a bude pravidelně aktualizován.
2) Město zřizuje další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena
tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150
Aktuální seznam míst pro ohlášení požárů je uveden na příloze č. 1 k této
vyhlášce a bude pravidelně aktualizován. 

Čl. 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu 

Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí buď:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován nepřerušovaným
tónem sirény po dobu dvou minut.
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu
se požární poplach ve městě vyhlašuje pomocí mobilních telefonů nebo svě-
telnými, výstražnými a zvukovými zařízeními na vozidlech požární ochrany.

Čl. 8
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany je uveden v příloze č. 2.

Čl. 9
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
města Hrádek nad Nisou č. 2/2004 – Požární řád.

Čl. 10
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 7. 2006

Martin Půta Hedvika Zimmermannová
starosta města místostarostka města

Znění vyhlášky včetně příloh je k dispozici na Městském úřadě nebo na
www.hradek.cz

Obecně závazná vyhláška č. 4/2006
Požární řád města

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou se na svém zasedání dne 26. 6. 2006 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
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Ten, kdo občas zavítá na Uhelnou, si možná povšiml stavebního ruchu za
obrovskou lípou nedaleko kaple. Skutečně, na parcele bývalého domu 
č. p. 5 (a z části i na č. p. 6) se od letošního jara započalo na stavbě nového
hrázděného domu. Jedná se o dosti výjimečnou  záležitost – roubené
domy se v poslední době staví relativně ve velké míře, avšak domy pod-
stávkové a hrázděné v podstatě vůbec. Firma, která dům realizuje, byla
dokonce kontaktována redakcí jednoho celorepublikového časopisu s tím,
že je velký zájem postup stavby publikovat veřejnosti a na popud starosty
pana Martina Půty vznikl i tento článek.

Dříve než se pustíme do popisu domu i anabáze, než se poprvé „koplo
do země“, si dovolím popojít časem trochu zpět. 
Historie
Osada Uhelná byla založena r. 1710 na panských pozemcích, trochu výše
od původní uhlířské osady ležící kdesi v údolí u hranice. Bylo zde posta-
veno v řadě 6 hrázděných chalup. Zajímavé je, že tato minivesnička měla
svého rychtáře (Christian Herbner) a krčmu. Víme, že to byl právě dům
č. p. 5, ve kterém býval hostinec. Pozoruhodné však je, že nejstarším hos-
tinským býval David Wohlmann. To by však spíše poukazovalo na dům
č. p. 4, který je s rodem Wohlmannů velmi spjat. (Dům č. p. 4 byl postaven
r. 1772 právě Florianem Wohlmannem.) Kdo ví, jak byly životy osadníků
v obci propleteny a který z tehdejších domů byl rychtou a který šenkem.
Jisté je jen to, že tehdejší osada byla již definitivně odtržena od své uhlíř-
ské minulosti a byla transformována na zemědělství a tkalcovinu. Před-
pokládáme, že první generace domů měla skromnější ráz a tvarosloví 
odpovídající přelomu 17. a 18. století. Šlo tedy nejspíše o menší domy 
s dvěma okénky ve štítovém průčelí, rovnou podstávkou, mírným patrem
hrázděným „na řídko“ systémem ondřejských křížů a mohutným kabřin-
cem kryjícím prkenný štít.

Méně zastřené se nám jeví druhé období Uhelné, které započalo po
velkém požáru r. 1771. Tehdy lehlo popelem 5 domů. Požár vznikl v č. p. 2,
předpokládáme, že vyhořely domy č. p. 2, 3, 4, 5, 6. Nové usedlosti byly
postaveny neuvěřitelně rychle (č. p. 4 – 1772). Několik z nich (3, 4, 5, 6)
se nám zachovalo do nedávné doby. Celá řada hrázděných domů – od
č. p. 3 až 8, včetně jiných v obci postavených později, byla barbarsky 
zlikvidována počátkem 60. let 20. stol. Dnes by se jednalo o vzácný celek
podstávkových domů s mimořádnou hodnotou. Do dnešních dnů přežil
pouze dům č. p. 4. 

V jakém duchu byly nové domy po požáru vystaveny, víme zcela přesně.
Existuje relativně velká fotodokumentace i písemné doklady. Víme, že
dům č. p. 5 byl typickým barokním domem vystavěným do háku. Měl
krásně řezanou podstávku, pěkný tesaný portál, mansardovou střechu,
městsky pojaté vikýře a typickou skladbu hrázdění do tzv. A figur. Víme
také, že býval od počátku hostincem a dlouhý čas i řeznictvím. V polo-
vině 19. století vlastnil dům jistý Franz Rachmann a později slavný rod
Zückertů. Kdo dům č. p. 5 postavil, zatím nevíme. Monogram na naleze-
ném rozbitém portálu je nečitelný. 
Spánek
Domy byly strženy, často i s vybavením a kachlovými kamny. Od šedesátých
let sutiny zarůstaly jasanovým a lípovým náletem. Pouze na parcele domu

č. p. 7 byla za socialismu postavena malá chatka poplatná tehdejším tren-
dům. Kolik by jich asi spolykal jeden „hrázďák“?

Na Uhelnou jsem pravidelně chodil od r. 1997, prolézal roštím, svět-
nicemi a chlévy bývalých domů, dřel si nohy o kameny a mlátil hlavu 
o kmeny stromů. Teskno bylo a štípali komáři. Když jsem pak r. 2000 koupil
č. p. 4, první co bylo, přikoupit i parcelu bývalého domu č. p. 5. A zde se
rodila myšlenka.
Současnost
Trvalo několik let, než úvahy a vize dozrály v opravdový projekt. Nejprve
byla celá parcela vyčištěna od náletových dřevin. Byla přikoupena i parcela
bývalého domu č. p. 6. Koncem roku 2004 bylo započato s vykopávkami.
Vše se dělalo ručně, bylo zapotřebí odhalit nejen základy a sklepy býva-
lého domu, ale nerozbít možné pozůstatky minulosti. Byly tak nalezeny
nejen portály dveří a oken, ale i pokojová kachlová kamna, pant od barokní
skříně, nespočet lahví, skleniček a dokonce porcelánový tácek pod půllitr.

Rok 2005 byl rokem projektové dokumentace. Nejprve si bylo potřeba
ujasnit, jak nový dům bude vypadat. Uvažovalo se o replice barokního
domu z konce 18. století. Tato varianta byla zavržena samotnými tvůrci
návrhu. Mohlo by jít o anachronismus, který by si novostavba nezaslou-
žila. Nakonec byla zvolena varianta silně rustikální, avšak neobyčejně 
velkorysá. Koncept domu je vymyšlen velmi precizně, účelově a prakticky
pro bydlení i estetiku. Exteriér domu vsadil na drsnou jednoduchost,
strohé opracování dřeva, kolíkované spoje a sílu dobrého řemesla. Interiér
bude pojat podobnou formou, jen poněkud ušlechtilejším způsobem.
Dům z části vychází z původních základů, do budovy budou tedy 
zakomponovány některé původní pískovcové prvky jako jsou schody 
a portály. Tím si dům ponechá něco z původní autenticity a tajných 
zákoutí. Přízemí domu bude roubené, polopatro bude vynášet rovná pod-
stávka. Bude prosvětlen mnoha okny tradičně dělenými na 6 i více tabulek.
Materiál a dokonce i některé dveře je recyklovaný – druhotně použitý. 
V domě se tak budou potkávat barokní dveře, stoleté trámy, moderní 
izolace, rozvody elektřiny a počítačů s cihlovou dlažbou a širokými pod-

Pfiíbûh jednoho domu
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lahovými a záklopovými prkny. Vše zakomponováno s citem a úctou 
k tradici.

Třetí generace domu č. p. 5 se právě rodí. Na slavnou barokní budovu,
která svou monumentalitou patřila spíše do městského prostředí, nám
zbudou pouze vzpomínky. Nový dům navazuje paradoxně spíše na prvotní
zástavbu z r. 1710. Mohutná lípa, poslední pamětník celé historie Uhelné,
tak bude svědkem stavby důstojného nástupce podstávkové architektury
v naší obci.

Držte nám palce a přijďte se podívat. 
M. Uškrt

Sdružení Tradiční dům

Domy č. p. 4 a 6

Zahradní slavnost
pro seniory

Zahradní slavnost DPS byla pořádána letos koncem května. Prý kvůli 
počasí. Ovšem jak se ukázalo, na to se nelze spolehnout.

Zahrada byla připravena, ale svatý Petr to nějak popletl, a tak se stěho-
valo do klubu. Jenže sluníčko zase vykouklo, nikde ani mráček, a tak jsme
se vrátili na zahradu. Pro jistotu se postavily vypůjčené paravany. Ovšem
v tom začala pořádná sprška, vítr hnal déšť i pod paravany. Tak znovu do
klubu. Toto stěhování postihlo vlastně jen pečovatelky, které stěhovaly a
přenášely. Náladu návštěvníků to však nezkazilo.

Moderátor p. Horák přítomné seznámil s tím, co je čeká a už p. ředitel
Havel spustil hudbu.

Připochodovalo 14 mladších mažoretek s nejmladší prvňačkou Evič-
kou. Sklidily zasloužený potlesk, právě tak, jako jejich starší družky. Stejné
účesy všech děvčat přispěly k celkovému efektu. Nastoupily bambulačky,
aby nám předvedly to, o čem se nám, ale ani našim dětem, nesnilo. Dnes
mají děti a mladí mnoho možností navštěvovat všelijaké kroužky. Je nutno
poděkovat nejen jim za provedení, ale i vedoucí p. Řezníčkové, která se
děvčatům věnuje.

Zkuste se někdy projít, nebo i zatancovat s vajíčkem na lžíci tak, aby
nespadlo. Ale se syrovým, i když trénovat raději s vařeným. Několik žen
předvedlo, že to dokáží. Jiní si zase nachystali rybičky a podobně. Pravda,
děti tyto hry provádějí běžně, ale proč se do dětských let nevrátit, byť na
chvíli.

A už nastupuje cymbálovka Dušana Kotlára se známými melodiemi.
Některé návštěvníci doprovodili zpěvem.

K dobré náladě přispěly i dobroty, díky sponzorům DPS, kteří zahradní
slavnost bohatě zásobili.

Slavnost se povedla také díky všem zaměstnancům DPS a Domu dětí,
kteří spolupracovali při soutěžích.

Doufáme, že příští rok se zase všichni sejdeme a dočkáme se i nějakých
nových překvapení. A. Váňová

Nûkolika slovy
V rámci projektu „Hrádecko – region komunikačních a informačních 
technologií“ byl vybrán partner pro dodávky bezdrátových technologií 
a výstavbu bezdrátové sítě v Hrádku nad Nisou a přilehlých obcích. 
Bezdrátová síť bude sloužit především k levnému připojení občanů 
k internetu. V srpnu 2006 bude zahájen zkušební provoz, síť bude kompletně
zprovozněna do konce září 2006.

Začala demolice objektů v cihelně a revitalizace areálu, který je 
z pohledu životního prostředí jedním z nejzatíženějších v Hrádku. Likvi-
daci cihelny provádí společnost VHS Teplice, která byla vybrána v otev-
řeném výběrovém řízení. Nabídková cena VHS Teplice je 12 320 991 Kč 
včetně DPH. Z grantového schématu bude projekt podpořen částkou 
270 000 euro.

Areál je složen z objektů bývalé cihelny, neudržovaných inženýrských
sítí, zpevněných ploch a dalších zbytků původních objektů. V současné
době je znečištěn černými skládkami komunálního odpadu a starými 
úložišti mazutu. Předmětem projektu bude provést asanace a demolice
jednotlivých objektů v souladu s demoličním výměrem a projektem pro
řízení a odstranění stavby. Areál je kompletně v majetku města.

Záměrem projektu je také zpřístupnění areálu z Oldřichovské i Liberecké
ulice. Termín dokončení projektu je 25. srpen.

V městské části Žitavy ve Weinau byla 17. června zahájena stavba 
napojení silnice B 198 na hraniční most. Na české straně bude stavba 
zahájena na podzim 2006 na křižovatce obchvatu s Oldřichovskou ulicí.
Harmonogram přípravy investice z polské strany je zatím dodržen (před-
pokládá se dokončení na podzim 2008).

Zastupitelé schválili záměr pořízení změny územního plánu č. 13, sklá-
dající se z žádostí občanů na drobné změny územního plánu, většinou 
z důvodu výstavby bydlení. 

Byl schválen projekt MŠ Liberecká Společně pro sebe i pro ty druhé.
Jedním z výstupů projektu bude i revitalizace zahrady MŠ a obnova her-
ních prvků. Více informací přineseme v záříjovém čísle HRÁDECKA.

V rámci městských slavností na konci srpna budou prezentovány první
návrhy společnosti SIA Design na rekonstrukci Horního náměstí.

MMííssttnníí  ssddrruužžeenníí  OODDSS  vv  HHrrááddkkuu  nnaadd  NNiissoouu  

dděěkkuujjee  vvoolliiččůůmm,,  

kktteeřříí  ppooddppoořřiillii  kkaannddiiddááttyy  OODDSS  vvee  vvoollbbáácchh  ddoo  ppaarrllaammeennttuu  ČČRR..

VVááccllaavv  KKrreejjččííkk
ppřřeeddsseeddaa  MMSS  OODDSS
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Dne 29. 6. se sešla na radnici v Hrádku nad Nisou mezinárodní česko-
německo-polská komise složená z architektů, stavebních inženýrů a starostů
měst Malého trojúhelníku – Bogatynii – Hrádku nad Nisou a Žitavy, která
měla vybrat model mostu, který bude stát v budoucnosti v samotném
Bodu Trojzemí.

Základem jejich rozhodování byly návrhy, které vytvořili studenti 
architektury a stavební fakulty v Liberci a Žitavě. Profesor Gocht z TU Zit-
tau připravil společně se svými studenty jednak prezentaci jednotlivých
projektů, ale především vypracoval hrubý odhad nákladů jednotlivých
návrhů mostů.

Hlasy všech přítomných dostal model mostu, který získal i nejvyšší 
ocenění při studentské soutěži. Všichni přítomní se shodli na názoru, že
se nemá jednat pouze o most spojující naše tři země, ale i o turistickou
zajímavost. Tato kriteria splňoval kruhový most, jehož vrchní část se bude
otáčet. Zbývá však vyřešit, zda otáčení bude řešeno pohonem z vodního
zdroje, či jiným způsobem. Tento zdroj však musí být citlivě zakompo-
nován do krajiny Bodu Trojzemí. Náklady na projektové práce a samotné
vybudování tohoto mostu, včetně zdroje energie ve formě malé vodní
elektrárny, byly odhadnuty na 621 544 euro.

Všichni přítomní se shodli na tom, že je třeba začít ihned připravovat
nejen projekt do Evropského programu INTERREG, ale nalézt nejopti-
málnější a všemi úřady na třech stranách přijatelné technické řešení mo-
stu.

Vedení této časti projektu na sebe vzala německá strana, česká strana
připravuje především publicitu projektu a společně s oběma partnery
shromažďuje podklady pro schválení nového hraničního přechodu pro
pěší a cyklisty právě v Bodě Trojzemí. Výstupy této společné práce 
můžete vidět v trojjazyčné brožuře, kde jsou zobrazeny modely jednotli-
vých návrhů mostů, či na webových stránkách města Hrádku v kapitole
„Mezinárodní spolupráce“. 

V rámci projektu Most na Trojzemí, který byl realizován za finanční 
podpory EU z Fondu malých projektů INTERREG III A, prostřednictvím 
Euroregionu Nisa, byl dán základ pro cíl spojit tři země na jejich společ-
ném hraničním bodě a věřím, že se nám všem podaří společně tento most
vybudovat, abychom v budoucnu nemuseli při slavnostech stavět provi-
zorní mosty a návštěvníci tohoto místa nemuseli stát na břehu bez mož-
nosti přejít na druhou stranu řeky.

Hedvika Zimmermannová

Tyto akce a dokumenty byly vytvořeny za finanční
podpory Evropské unie. Za obsah těchto dokumentů
je výhradně zodpovědné město Hrádek nad Nisou 
a nelze jej v žádném případě považovat za názor 
Evropské unie.

Rock na Krist˘nû
Tak máme za sebou další ročník Hrádeckého rockového léta. Já myslím,
že čtvrtý ročník patřil k těm nejvydařenějším. Teď nechám stranou všechny
problémy okolo, to znamená, že bylo málo píp, jídlo trvalo dlouho atd.
Toho jsme si samozřejmě vědomi a slibuji, že příští rok to bude v pořádku.
Já bych se chtěl věnovat muzice, kterou jsme slyšeli a troufám si říci, že si
to své vyzobl opravdu každý. Od reggae v podání Paprika Korps, až po 
ortodoxní hardcore v podání Lewisit. Mě osobně nejvíce zaujala formace
100°C. Jejich barevné funky rozvlnilo mnoho těl. Další partička, která má
podle mě velkou budoucnost, je skupina Pankix s výbornou zpěvačkou.
Nechci zde vyjmenovat všechny učinkující, ale snad si každý fanoušek 
našel ty své favority. Počasíčko nám přálo a festival se každý další rok 
dostává stále dál a pomalu si nachází své místo na festivalové scéně naší
republiky. Asi z nás nikdy nebude gigant typu Č. Brod nebo Trutnov, ale
řekněte sami – není malý, útulný festival pohodovější než tyto monster
akce? 

Na závěr chci poděkovat třem lidem, kteří nejen že do toho dali mnoho
času, ale určitě také mnoho ze sebe a jejich obtisk zůstal na každém místě
tam dole na bývalém smeťáku u Kristýny. Takže díky Míšo Kloučku, Dane
Morávku a Lukáši Žehro a snad za rok? Standa Dlouhý

Letošní 4. ročník Hrádeckého rockového léta byl finančně podpořen 
z fondů evropské unie. Na pódiích se vystřídaly české, polské i německé
kapely. Ale i mezi diváky bylo poměrně často slyšet polštinu a němčinu.
Tomu napomohl předprodej vstupenek v Žitavě a v Bogatynii. Novinkou
byl předprodej vstupenek v celostátní síti Ticketstream a větší propagace
festivalu, které se projevily na vyšší návštěvnosti. Rockové léto navštívilo
téměř 800 lidí.

Trojzemí spojí kruhov˘ most

Oslavy Trojzemí v Bogatynii
Jako každoročně, i letos proběhly Oslavy Trojzemí, které jsou vyvrchole-
ním mezinárodní spolupráce měst, škol a spolků. V letošním roce se usku-
tečnily v Bogatyni od pátku 23. do neděle 25. června. 

V pátek byly oslavy zahájeny za účasti starostů a hostů z měst Hrádek
nad Nisou – Žitava – Bogatynia. V tento den byla oficiálně otevřena 
výstava umělců ze všech tří měst. Hrádek nad Nisou je zastoupen fotogra-
fiemi Petra Mayera, keramikou z Domu dětí a mládeže, batikou a keramikou
ze Základní školy Donín. 

V dalších dvou dnech byl pro návštěvníky připraven bohatý sportovní
a kulturní program. Sobotu zahájily sportovní akce, ve kterých měl Hrá-
dek také své zastoupení – klání v kuželkách, kopané, fotbalové utkání VIP,
tenisu, volejbalu a v šachu.

Úderem 15. hodiny se otevřely brány sportovního stadionu v ulici 
Sportowa, kde začal pestrý kulturní program, hudba k poslechu, soutěžní 
program pro děti.

V neděli se na pódiu vystřídaly kulturní bloky všech tří měst. Hrádek
nad Nisou reprezentovali Gipsy klauni, Fit Studio a mažoretky. V závě-
rečné části programu převzal z rukou starosty města Bogatynia Gerharda
Swistulského štafetu oslav starosta Martin Půta do města pořadatelů 
v roce 2007 – Hrádku nad Nisou.

Vít Štrupl
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Slavnost maminek
Celá sláva probíhala 11. 5. 2006 na školní zahradě, která byla v samém
květu.

Na mechovém trávníčku nejprve vystoupily nejmenší děti se skladbič-
kou s plyšákem – Maminko, mámo já tě mám rád…

Starší děti zatancovaly taneček s kytičkou – Modrý zvonek.
Holčičkám to moc slušelo v těch zářivě žlutých sukýnkách. Maminkám,

babičkám a tetám zazpívaly spoustu nových písniček a přednesly hodně
básniček. Připravily pěkné dárky s tím nejroztomilejším přáním. Dokonce
pro maminky upekly srdíčka, která ozdobily cukrovou pěnou.

Sluníčko nám svítilo a všem se to líbilo.
MŠ Oldřichovská

Jarní putování
V pátek 5. 5. 2006 jsme si sbalili batůžky a vyrazili na cestu do Oldřichova
v Hájích. Sluníčko od rána slibovalo pěkný den a my se těšili do přírody.

Cesta vlakem rychle utekla a už jsme vystoupili v Mníšku u Liberce. 
Přivítaly nás jarní Jizerské hory, rozkvetlé louky a chaloupky jako z po-
hádky. Kam zmizely paneláky, asfaltové silnice, houkání aut a výfukové
plyny? 

Na zrekonstruovaném statku jsme si nejprve zahráli na „čištění lesa“:
namalovali jsme „svůj les“, hlídali, aby nám do něj nikdo neházel od-
padky a když jsme našli, co do lesa nepatří, uměli jsme správně odpad
roztřídit. Pak jsme si prohlédli pěkně zblízka koně a pašíka, nakrmili jsme
ovečky a kozy a hurá zpátky k maminkám.

Výletníci z MŠ Oldřichovská

Víkend na 
horolezecké chatû
V pátek odpoledne, když zavřely se za posledním dítětem dveře, zamkli
jsme školku a hurá autobusem na Sedlo. Rozhodli jsme se pro školáky
uspořádat nezapomenutelný výlet. Prolezli jsme Havranky, prozkoumali les.

Sluníčko nám svítilo, někdy taky pršelo.
Nechtěli jsme do hajan a napadl nás dobrý plán.
Uspořádat školkovskou svatbu pro Dana a Silvinku.
A tak tento den byl pro ty dva zpečetěn.
Prstýnky si vyměnili a taky se políbili.
Svatební dar dostali a hodně se poměli.
Rychlý špunty otvírali, svatební dort ochutnali.
Jak dvě malé hrdličky, zpívali veselé písničky.
S dětmi v kole tancovali a pak už dobrou noc si dali.
Teď se jim cestičky rozdělí, protože jdou v září do školy.
Tak to bylo doopravdy na našem výletě u horolezců na chatě.
Moc se nám to povedlo – příště zase na Sedlo.
Děkujeme městu Hrádek nad Nisou za finanční příspěvek a Šumavské

pekárně za pečivo. MŠ Oldřichovská

Naposledy v lavicích
30. června naposledy zasedlo do lavic 97 žáků základních škol v Hrádku
nad Nisou. Většina z nich ukončila školní docházku v devátém ročníku,
někteří ale odešli do učebního oboru ze sedmého či osmého ročníku. Pět
dětí nastoupí od září na víceletá gymnázia.

S vycházejícími žáky se rozloučili v poslední den školy starosta města
Martin Půta s místostarostkou Hedvikou Zimmermannovou. O týden
dříve pořádala v DK Beseda 7. ples vycházejících žáků ZŠ T. G. Masaryka.
Součástí plesu bylo i tradiční šerpování.
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Na 1. ročník hrádecké přehlídky mažoretek se sjelo téměř 150 dívek. Při jejich průvodu
městem i cvičení na hřišti zůstalo jen málo očí suchých.

Hrádecký rodinný čtyřboj se konal poprvé a stal se jakousi předehrou rodinných her, které
DDM Drak chystá na začátek září.

5. ročník turnaje pro nejmladší fotbalisty pořádal TJ Slovan. Na hřišti v Doníně se utkalo 
7 týmů z Čech a Polska. Ve třicetistupňovém vedru se elévové vydali ze všech sil. 

Hrádečtí nakonec skončili pátí.

Čtvrtý ročník Hrádeckého rockového léta proběhl na Kristýně. Před osmi sty návštěvníky
se na dvou pódiích vystřídalo od odpoledne do nočního hodin patnáct kapel. 

Rocková přehlídka opět povyrostla o stupínek výše.

„V zdravém těle zdravý duch“ bylo téma letošního už sedmého školního Jarmarku ZŠ T. G.
Masaryka. V jeho závěru bylo předáno osm výročních školních cen vynikajícím žákům školy.

âerven ve fotografii
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Víla Nisa se po roce opět objevila u pramenů Nisy, aby na lodi překonala celý její tok na
českém území a pozdravila obyvatele měst na řece. Plavbu ukončila na Trojzemí, kde 

předala své poselství dalším městům za hranicemi.

Letošní Oslavy Trojzemí pořádala polská Bogatynia. Hrádek nad Nisou reprezentovaly
Bambulačky, Gipsy Klauns a Fit Studio. Při slavnostním zahájení byla otevřena výstava

umělců regionu s fotografiemi Petra Mayera.

Příznivci motorismu si na své přišli při Rallye Lužické hory, která se po loňském znovuzro-
zení jela v okolí Hrádku a Frýdlantu letos již po deváté.

V areálu rekreačního areálu Kristýna proběhl celostátní sraz majitelů škodovek. Nadšení 
s jakým majitelé pečují o své letité poklady, zaujalo nejednoho návštěvníka. Mnozí si
domů odnášeli náhradní díly, mající pro majitele dnes již leckdy historických vozidel 

hodnotu pokladu.



Mezinárodní vzdûlávací festival
PONTES

Písničky, básničky a tancování to je naše parketa! Předvedli jsme to v sobotu
10. 6. v Žitavě na mezinárodním vzdělávacím festivalu PONTES společně
s našimi kamarády ze školky „Knirpshausen“. Kromě vystoupení jsme si
užili mnoho jiných radovánek, jako například vyrábění dárečků z hlíny. 
A jelikož šlo hlavně o vzdělávání, procvičili jsme si některá německá slo-
víčka a musíme říci, že to byla pro nás hračka. Sluníčko nám svítilo a nám
se to líbilo. 

LLoouuččíímmee  ssee..
„Dobré ráno, milé děti, Teď se spolu rozloučíme,
školní rok, ten strašně letí. ve škole se uvidíme.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, Měj se krásně školičko,
líbí se nám celý svět. zasteskne se maličko.“

Měli jsme se tady rádi,
byli jsme tu kamarádi.

MŠ „Beruška“– Liberecká ul
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Rosniãky ve ‰kole
v pfiírodû

Jako každý rok, tak i letos nám maminky zabalily kufry a my jsme odjeli
do školky v přírodě do Horní Světlé na ,,Petrovu boudu“.

I když jsme zde byli poprvé, zalíbilo se nám tu na první pohled – pěkné
okolí, zajímavé terény, rozmanitost přírody.

Po celý týden jsme dopoledne i odpoledne trávili venku, teple oblečení,
jelikož počasí se ani ke konci května neumoudřilo a teploměr se příliš 
vysoko nevyšplhal. Ba naopak, leckdy to vypadalo, jako by mělo začít 
sněžit. Ale studený závan od hor nám nevadil, vždyť zahřát se dá v takovém
terénu lehce – při výšlapech lužickými lesy, loukami, při poznávání jejich
cest a stezek. Veškerý čas jsme trávili v přírodě, stavěli jsme domečky skřít-
kům, lezli na skály, házeli šiškami, stavěli hrady z kamínků.

Ve středu jsme se setkali na českoněmeckých hranicích u skály Falken-
stein s kamarády z hartavské mateřské školky a vydali se s nimi na spo-
lečný výlet Lužickými horami a jejich cestičkami a poznávali okolí zase 
z druhé strany našich kopců. Děti obdivovaly pískovcové skály, které 
jako by vyrůstaly z lesní půdy. Lesem jsme pak došli až do Jonsdorfu, kde
jsme poobědvali v krásném prostředí místní restaurace. Část odpoledne
děti prožily společnými hrami – kopanou, stavbou mostů z klacků přes
potok, kterému děti říkaly,,MOST ČESKONĚMECKÝCH DĚTÍ“, dováděním 
v dětském koutku na různých průlezkách, skluzavkách a kolotočích. Byl
to hezky prožitý den. Myslím si, že na tento den budou děti ještě dlouho
vzpomínat.

Čtvrtek na horách byl pro děti dnem slavnostním. Svátek dětí jsme strá-
vili maškarním rejem plným her, soutěží, odměňováním za výkony, dárky
a zmrzlinou.

V pátek jsme se nostalgicky loučili s okolím a krásnou přírodou.Večer
se balily kufry a všichni se těšili na sobotní setkání s rodiči – však bude 
o čem povídat!

Nemusíme jezdit stovky kilometrů daleko, vždyť kouzlo a krásy naší pří-
rody na nás čekají hned ,,za rohem“! Rosničky z mateřské školy v Doníně

·kolka „Beru‰ka“ na horách
Zazpívejte si s námi:
„V horách je krásně, svítí tam sluníčko, svítí tam sluníčko, svítí tam slu-
níčko, někdy moc hodně, jindy zas maličko, jindy zas maličko.

V horách je krásně, hučí tam vodopád, hučí tam vodopád, hučí tam
vodopád a na mě čeká můj věrný kamarád, můj věrný kamarád!“

MŠ „Beruška“– Liberecká ul
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Ráda bych uvedla několik zajímavostí, které mě napadly při čtení rozho-
voru s p. učitelkou Lukášovou v květnovém čísle. Popletla si pány Šerhanta,
který byl lékárníkem, a p. Šilhana. Protože ten bydlel na nádraží, byl to
zřejmě přednosta stanice. 

Paní Lukášová uvádí, že Vojan měl nejméně 10 premiér do roka. Nik-
terak nepřehání, každý měsíc jedna hra, mimo prázdnin. Když jsem to
kdysi řekla p. Sladkému, neuměl si to představit a nechtěl ani věřit.

První hra byla Červený mlýn, ale ani na ostatní se nedá zapomenout.
Na mnoho se jich nedá zapomenout, aspoň ne na některé scény. Herci –
ochotníci mohli směle konkurovat hercům kamenných divadel. Do divadla
v Liberci nebylo snadné se dostat vzhledem ke spojení.

Tehdy se stávalo, že byl občas vypnut proud. Tak se také stalo jednou
při představení. Co teď? Kdosi z ansámblu se zeptal, zda mají skončit 
a nebo pokračovat při svíčkách. Diváci sborem vyžadovali pokračování.
Zřejmě tehdy byly svíčky v zásobě nejen v jednotlivých rodinách. Tak se
na dřevěný plůtek na jevišti připevnily svíčky a pokračovalo se. Stát se to
dnes, tak by asi požárníci omdleli. Představení zdárně skončilo a spoko-
jenost byla všeobecná. A Beseda stojí dodnes.

Ale nebyl jen Vojan. Přistěhovalo se několik rodin vídeňských Čechů.
Mezi nimi i Hochmutovi a Böhmovi. Pánové byli malíři pokojů. Ti v Národ-
ním domě (to jméno zůstalo) měli velkou loutkovou scénu. Bylo tam i ně-
kolik besídek pro děti. Snad to bylo v r. 1947 k výročí úmrtí prezidenta

Masaryka (to už si přesně nepamatuji), kde přednášela Jitka Lepšová 
v národním kroji báseň „To kalné ráno 14. září…“ Vím, že jsem tam byla
několikrát i s dcerami. Škoda, že se pak z Hrádku zase odstěhovali. 

Bylo zde i Hrádecké kvarteto, ve kterém hráli 4 pánové. Pamatuji se jen
na p. Sovu, ostatní jména mi z hlavy vypadla. Scházeli se sice pro své 
potěšení, ale občas také veřejně vystoupili. Uprostřed parku pod lampou
hrával často pan Sibera, odpoledne a zejména večer. Byla i kapela 
p. Šimka. Obě účinkovaly na plesech a různých zábavách, Snad si ti nej-
starší mezi námi vzpomenou na malého kapelníka pana Siberu, který ale
se svou kapelou rozdával velkou radost.

Jezdili sem i různé estrády, tedy zábavné pořady s předními umělci.
Např. Ljuba Hermanová, František Filipovský, Josef Zíma, Waldemar 
Matuška. Ten zde byl i se svou tehdejší manželkou Dulinkou. Teprve 
později se oženil s Olgou Blechovou, která je vnučkou bývalého ředitele
školy v Chotyni J. Jireše. Byla zde i skupina KTO. Někteří členové zde měli
příbuzné. Vždy byla Beseda přeplněná a na mnohé diváky se ani nedo-
stalo. Jejich vystoupení jistě nebyla předražená, když je mohl Hrádek 
pozvat. Dnes už by to možné nebylo. Na vstupenky do kina bývaly fronty
a byly i v předprodeji. Takový byl zájem. Ovšem to ještě nebyl „zloděj
času“, tedy televize. Rozhodně nelze říci, že by v našem městě o kulturu
nebyl zájem. Ovšem, to bylo… Dnes jsme rádi, když nám Vojan zahraje
na HDP a my, starší, si představení rozhodně ujít nenecháme.       A. Váňová

Rozhovor s paní Luká‰ovou

Hrádecká bambulka
Pokračování ze strany 1
„Jedno oko nezůstalo suché, když průvod procházel městem“, dodává
Laďka Jurková. Mnohobarevný zástup asi stopadesáti mažoretek prošel
centrem města za doprovodu hornické dechové kapely z polského 
Turrowa. Přehlídka pokračovala na hřišti u pošty, kde předvedly své skladby
mažoretky z dvanácti oddílů.

Zdá se, že setkání mažoretek by se mohlo stát jedním z červnových 
lákadel v kulturním programu Hrádku. „Děkujeme všem a věříme, že se
opět za rok sejdeme na 2. ročníku Hrádecké bambulky“, dodává za orga-
nizátory Marie Řezníčková. Vít Štrupl

Sportování na Z· Donín
V pondělí 26. 6. jsme ve škole a školní družině Donín přivítali všechny děti
z Chotyně a Bílého Kostela s učitelkami a vychovatelkami. Připravili jsme
pro ně společné závodění a hlavně hodně zábavy. Menší děti závodily ve
veselých disciplínách – skákání v pytlích, hod na cíl, závody ve skoku na
velkých míčích, skládání puzzlí, překážková dráha. Sladká odměna čekala
na všechny děti. 

Děti ze 4. a 5. třídy už opravdu sportovaly – běh na 50 m, skok daleký
a hod do dálky. Během celého parného dopoledne se malí závodníci mohli
nejen kdykoliv napít, ale i osvěžit se studenou vodou z vodotrysků. Na 
závěr byly nejlepším sportovcům rozdány diplomy s cenami a všem účast-
níkům sladkosti. Jak to dopadlo? To není důležité. Hlavní je, že se to 
dětem líbilo. Kolektiv ZŠ Donín

XIV. benefiční koncert

na záchranu kaple sv. Barbory na hradu Grabštejn

Leoš Janáček

PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY
Scénické provedení sólisty Opery Národního divadla v Praze

SOBOTA 19. SRPNA 2006 V 17 HODIN

na dolním nádvoří hradu Grabštejn

V 16 hodin vernisáž výstavy herců a malířů 

Jana Kanyzy a Milana Janáčka

Výtěžek z koncertu půjde ve prospěch hradu Grabštejn.



14 ãervenec 2006

Investice do budoucna
Každý si pod tímto výrazem dokáže představit něco jiného. Pro mnohé je
to jen obehrané klišé, které pro ně nic neznamená a pro některé určitá 
životní náplň. Myslím si, že i u nás ve městě jsme začali dělat něco pro
budoucnost nás a našich potomků. Nebudu psát o plánovaných stavbách
či opravách majetku města, ale budu psát o něčem mnohem prostším 
v tomto měřítku – o třídění odpadů.

Pro školní rok 2005/2006 vyhlásila rada města ve spolupráci s komisí
životního prostředí soutěž pro všechna školská zařízení se zaměřením na
sběr a třídění některých složek komunálního odpadu. Hlavním cílem 
sběrové soutěže, která mimo jiné přinesla školám a školkám přilepšení do
jejich rozpočtu, bylo především zapojit děti do systému třídění odpadů,
a přivést je na cestu ekologického zacházení s odpady. Soutěže se zúčast-
nila všechna školská zařízení mimo MŠ Liberecká. Třídil se papír, PET lahve,
Tetra Pack a další složky odpadů dle uvážení jednotlivých ředitelů. Dům
dětí Drak připraví v rámci Dožínek ekologicky zaměřený program pro děti
a také se spolupodílel na realizaci krajského Ekodne zde v Hrádku.

Sběrová soutěž se setkala s velikým zájmem našich dětí a lze ji hodnotit
jako velice úspěšnou. Copak by to bylo za soutěž, kdyby nebyly rozděleny
ceny pro vítěze a to hned v několika kategoriích. Pro 3 nejúspěšnější 
kolektivy byla připravena finanční odměna. Tuto si rozdělily mezi sebe 3.
třída ZŠ Lidická (5 tis.) 2. třída ZŠ Donín (3 tis.) a 1. třída ZŠ Lidická (2 tis.).

Dále byly věcnou cenou oceněni nejlepší jednotlivci ze všech zúčastně-
ných a to pro každou komoditu zvlášť. Ve sběru PET lahví byla nejlepším
sběračem Lucie Matušková ze 3. třídy ZŠ T. G. Masaryka (4309 ks), ve
sběru papíru nejvíce posbírala Kristýna Fialová z 5.B ZŠ T. G. Masaryka
(709 kg). Tetra Packů přinesl nejvíce Ondřej Libnar (729).

A aby to pro děti bylo zajímavější, byly vyhodnoceni ti nejlepší z každého
školského zařízení vždy ve všech komoditách, které byly tříděny a zapo-
čítávány do soutěže. Jmenovitě byly oceněni tito žáci:
ZZŠŠ  TT..  GG..  MMaassaarryykkaa:: Matušková Lucie 3. tř., Pleštil Tomáš 2. tř., Fialová 
Kristýna 5.B, ZZŠŠ  LLiiddiicckkáá:: Poláček Martin 1. tř., Libnar Ondřej 3.tř. (nejlepší
ve dvou komoditách), ZZŠŠ  DDoonníínn:: Blažek Jan 2. tř., Rojík Václav 2. tř. (nej-
lepší ve dvou komoditách), MMŠŠ  OOllddřřiicchhoovvsskkáá:: Kočiš Jan – třída Medvídci,
MMŠŠ  DDoonníínn:: Scheuflerová Nicol 2. tř.

Mezi oceněné jednotlivce bylo rozděleno celkem 10 DVD přehrávačů,
3 discmany a několik klávesnic s myší.

Myslím si, že věcné ceny, které byly mezi děti rozděleny, jsou velice
hodnotné a pro příští rok nám budou základem k tomu, aby se soutěže
zúčastnilo ještě více dětí a vytřídilo se ještě více odpadů. Rád bych touto
cestou poděkoval všem, kteří se této soutěže nějakým způsobem zúčast-
nili a pomáhali s jejím zdárným průběhem.

Předseda komise životního prostředí a člen rady města Petr Dlouhý

Zku‰ení Berger s Grossem
diváky potû‰ili

Ve velice příjemné atmosféry a za krásného letního počasí proběhl 23. 
a 24. června devátý ročník automobilové soutěže Rallye Lužické hory 
s centrem v Hrádku nad Nisou. Pátečními přejímkami prošlo šestapade-
sát posádek, které přijely bojovat o body do K4 Poháru ČR v rallye a Mist-
rovství ČR v rallye historických soutěžních vozů.

Nevídaný souboj na čele svedli po první části vedoucí Tošovský se 
Slámou, druzí Berger s Grossem a třetí Donát s Chovanovou. Vladimír 
Berger si udržel minimální ztrátu a na páté erzetě, kde Tošovského 
postihl defekt, zaútočil a bravurní jízdou, provázenou aplausem diváků,
dovedl svoji Octavii vítězně na cílovou rampu. Podařilo se mu tak na 
Lužické rallye vyhrát podruhé – po 22 letech. Největším překvapením byl
výkon železnobrodské dvojice Václav Donát – Petra Chovanová. Donát je
sice zkušený soutěžák, ale v posledních letech startuje jen sporadicky. Je
důkazem toho, že když někdo umí, nedá se to zapomenout. Vyhrál 
absolutně dokonce jednu z erzet.

Tošovský dojel nakonec třetí, ale byl prakticky jediný z celé plejády
jezdců se silnými vozy Mitsubishi a Subaru, který uspěl. Velká část posá-
dek se potýkala, zejména na frýdlantských rychlostních zkouškách, s defekty
pneumatik, které pro ně znamenaly časové ztráty nebo dokonce odstou-
pení. Na frýdlantsku také došlo ke dvěma nehodám, které se naštěstí
obešly bez zranění. Po osmi rychlostních zkouškách projelo cílem třicet
pět dvojic. 

Nebývá vždy zvykem, aby na cílové rampě přivítal ředitel rallye všechny
posádky, které soutěž dokončily. Jan Krečman tak učinil a měl k tomu zdat-
ného pomocníka – Petra Doležala, bývalého špičkového závodníka, nyní
náměstka hejtmana Libereckého kraje pro školství. Samotné vyhlášení 
výsledků s předáním cen a doprovodným programem proběhlo na 
hasičské louce. Nejlepší ve všech kategoriích získali poháry vyrobené skláři
v Novém Boru.

Rallye Lužické hory se řadí obtížností tratí podle jezdců mezi jednu 
z nejtěžších. To je vidět i na poměrně nízkých dosahovaných průměrných
rychlostech. Sportovní komisaři hodnotí soutěž jako velmi kvalitní, letos
si pochvalovali i ukázněné diváky. Na organizaci rallye se podílelo přes 
300 dobrovolníků. Vstříc pořadatelům vychází také hrádecký městský
úřad, který poskytl pořadatelům zdarma prostory radnice, Horní náměstí
a hasičskou louku.

Rallye Lužické hory je po úspěšně zvládnuté přípravě a organizaci 
vážným kandidátem na zařazení do kalendáře Mistrovství ČR ve sprin-
trallye v roce 2007, kdy se v Hrádku nad Nisou uskuteční jubilejní desátý
ročník.

Absolutní pořadí 9. ročníku Rally Lužické hory:
1. Vladimír Berger – Petr Gross – Škoda Octavia 48:52,8
2. Václav Donát – Petra Chovanová – Škoda Octavia 49:15,5
3. Jiří Tošovský – Michal Sláma – Mitsubishi 49:38,5
4. Lubomír Tenkl – Pavel Šubrt – Opel Kadett 50:39,1
5. Radek Nešpor – Jiří Král – Ford Escort KC 50:56,7

Pavel Vydra, Vít Štrupl

Vefiejné zakázky, 
vyhodnocené nabídky
 Dřevěné lavičky včetně osazení do terénu

Přihlásily se firmy:
1) Sklenář Jaroslav ml., Václavice – cena vč. DPH 49 000,-
Oslovené firmy:
1) Tóth – truhlářství
2) Kocůr – zámečnictví
Tyto firmy nabídky z kapacit. důvodů nepodaly.
 Vymáhání pohledávek (veřejnoprávní povahy a ostatních)

Na základě výběrového řízení se přihlásila jediná firma: Exe-
kutor, s. r. o. Rada města schválila uzavření mandátní smlouvy. 
 Elektronické zabezpečení objektu Klubu důchodců

Byly osloveny firmy:
1. Kelcom International, s. r. o., Liberec nabídka za cenu 29 075 Kč
2. Librax, s. r. o., Liberec, nabídka za cenu 28 054 Kč
3. Torex security, s. r. o., Liberec nabídka za cenu 32 632 Kč
Zakázka byla přidělena firmě Kelcom International, s. r. o., Liberec.
 Dodávka mobilního plastového elektrorozvaděče

Na základě poptávky obdržel zadavatel 1 nabídku: firma ELMAR
Dodavatel schválen na základě rozhodnutí rady města.

Podrobnější informace včetně aktuálních vyhlášených zakázek 
najdete na www.hradek.cz.
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7. Jarmark Základní školy T. G. Masaryka se stal minulostí. Vymýšlení 
programu, nacvičování, shánění rekvizit a příprava stánků se v některých
případech táhly měsíce. A Jarmark si začne a za tři hodiny je po všem.
Všechna ta práce ale stála za to. Doufáme, že spokojenost, která zavládla
mezi námi aktéry, zasáhla i diváky. Radost máme ze všech – z příchozích
rodičů, kolegů z jiných škol a také z bývalých žáků, kteří se na Jarmarky
vracejí. A zájem diváků je také největší odměnou za práci odvedenou při
přípravách.

Jak to tedy letos bylo? Pan starosta spolu s dalšími zástupci města 
Jarmark na náměstí odemkl asi ve dvě hodiny. Pravda, podařilo se nám
ztratit otevírací glejt, ale přesto jsme klíč od města dostali. Pak už jsme se
vrátili k pódiu a následovalo pásmo vystoupení jednotlivých tříd. Za téma
letošního Jarmarku jsme si zvolili heslo V zdravém těle zdravý duch. První
část Jarmarku patřila tanečním vystoupením. Netradičně je pojali prvňáci,
jejichž hoši nacvičili sestavu karate. Dívky využily toho, že ve svém středu
mají břišní tanečnici a nechali se do tajů pro nás exotického umění 
zasvětit. Pódium zmodralo při vystoupení Šmoulů ze třetí třídy. Páťáci pro
změnu využili umění svých spolužaček – profesionálních hrádeckých 
mažoretek. Taneční a akrobatická čísla přerušili jako první sedmáci z áčka,
kteří si k obrazu svému upravili známé reklamy na zdravou výživu. Patrně
největší úspěch u diváků si vysloužili žáci VIII. A. Přesunuli se do roku 2066
a diváci mohli zhlédnout, jak by mohl vypadat jejich sraz po tolika letech.
Byť všichni o holích, zavzpomínali na staré časy a zacvičili si jako za mlada.

Závěr Jarmarku patřil opět předávání výročních školních cen. Vyhlásili
jsme již jejich sedmé nositele. Cenu pro nejlepšího sportovce, které 
říkáme Viktor, si na prvním stupni odnesl Jan Souček, na druhém stupni
Patrik Šnajdr. Nejlepší žáci si odnášejí cenu Kebule. Malou Kebuli obhá-
jil Ladislav Hochman z páté třídy, Zlatou Kebulí byla obdařena Sabina
Chládková. Žebřík je určen těm, kteří se nejvíce zlepšili. Malý žebřík 
pedagogický sbor udělil Ondřeji Zezulovi, jeho zlatou podobu Michaele
Sekerešové. A konečně cenu pro osobnost, která vytváří dobrou atmosféru,

je kamarádská, milá, ochotná a sice Buřinku, dostal na prvním stupni 
Jegor Asauljak a na druhém stupni Kristýna Jungová.

Sedmý Jarmark je za námi, je čas začít vymýšlet osmý. Za pomoc při
realizaci toho letošního děkujeme především:

Městu Hrádek nad Nisou, které se podílí na financování formou přís-
pěvkového programu a za zapůjčení pódia. Severočeským komunálním
službám Jablonec n. N., s. r. o., za dopravu a postavení pódia. Společ-
nosti Kristýna, a. s., za permanentky pro vstup do areálu, které dostali
jako ceny ocenění žáci. Petru Novákovi a Honzovi Sladkému za ozvučení
Jarmarku a rodičům, kteří se zapojili do příprav.

Vít Štrupl

V zdravém tûle…





17

polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí

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

srdečně blahopřejeme.

70 let Ladislav Vávra, Libuše Veselá
80 let Gizela Šimková, Miloslava Šrajerová,

Zdenka Tomášová
81 let Waltraud Prchlíková, 

Marta Hovorková, Eduard Trdla
82 let Berta Nováková, Vladimír Kopecký
84 let Zdeňka Krakovská, Elena Kovářová,

Agneša Jakubcová
87 let Cyril Mičica
91 let Anna Vietzová, Marie Jindrová

Marie Zimová, SPOZ

Firma ELAS, s. r. o., Hrádek n. N.

v˘roba stuh

ppřřiijjmmee::

pprraaccoovvnnííkkaa  ddoo  tteecchh..  úússeekkuu
ppoožžaadduujjeemmee:: komunikativní znalost NJ nebo AJ

řidičský průkaz B

bbaarrvvíířřee
vzhledem k zaškolení u našeho partnera v Rakousku

(ca 4–6 měsíců) alespoň částečná znalost NJ výhodou

sseeřřiizzoovvaaččee  ttkkaallccoovvsskkýýcchh  ssttaavvůů

IInnffoorrmmaaccee  nnaa  tteell::  448822  442299  111111  ppaanníí  MMrráázzkkoovváá

nneebboo  ee--mmaaiill::  eellaass@@eellaass..cczz

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..
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Na zakončení fotbalové sezóny se v neděli 25. června 2006 uskutečnil 
na fotbalovém stadionu v Doníně V. ročník turnaje mladých fotbalových
nadějí (roč. 1995 a mladší) „O pohár města Hrádku nad Nisou“.

Turnaje se zúčastnilo 7 mužstev z České republiky (TJ Slovan Hrádek
nad Nisou, FK Ruprechtice, Autobrzdy Hejnice, TJ Tesla Stráž n. N., FK Jab-
lonec n. N. 97, Spartak Chrastava, Slovan Liberec) a 1 mužstvo z Polska
(Granica Bogatynia). 
Tato družstva byla rozdělena do dvou skupin:
SSkkuuppiinnaa  AA:: Autobrzdy Hejnice, FK Ruprechtice, FK Jablonec n. N. 97, 
Granica Bogatynia
SSkkuuppiinnaa  BB:: Tesla Stráž n. N., Spartak Chrastava, Slovan Hrádek n. N., Slovan
Liberec

Po dopoledních zápasech ve skupinách následoval lehký a chutný
oběd, který nám připravil p. J. Joštiak z bistra „Zatáčka“. Po obědě pro-
běhly semifinálové zápasy a poté zápasy o konečné umístění. Bohužel
naši kluci ve skupině skončili až na 3. místě a tak semifinálové zápasy hráli
o 5.–8. místo. Naší slabinou bylo neproměňování vyložených šancí, ale 
i tak můžeme říct, že naši byli ve všech zápasech fotbalovější, i když tomu
chybělo fotbalové koření – góly. Nakonec se domácí Slovan Hrádek n. N.
umístil na 5. místě, když v zápase o 5. místo porazil FK Ruprechtice 3 : 2.
Na 1. místě skončil Slovan Liberec, který prošel turnajem bez jediné 
porážky, když vyhrál ve finálovém zápase proti Tesle Stráž n. N. 2 : 0.
Nutno dodat, že celý turnaj provázelo velké teplo (30 stupňů nad nulou),
a proto patří velký obdiv všem hráčům (odehráli 5 zápasů – celkem 126
min.), trenérům, rozhodčím, organizátorům a divákům, kteří mladé fot-
balisty neustále povzbuzovali.
NNeejjlleeppššíí  hhrrááčč  ttuurrnnaajjee:: Lucie Hloupá – FK Jablonec n. N. 97

NNeejjlleeppššíí  bbrraannkkáářř  ttuurrnnaajjee:: Štěpán Holeček – Slovan Hrádek n. N.
NNeejjlleeppššíí  ssttřřeelleecc  ttuurrnnaajjee:: David Neumann – Tesla Stráž n. N. (9 branek).    
KKoonneeččnnéé  ppoořřaaddíí  mmuužžsstteevv::
1. Slovan Liberec 5. Slovan Hrádek nad Nisou
2. Tesla Stráž nad Nisou 6. FK Ruprechtice
3. Granica Bogatynia 7. Autobrzdy Hejnice
4. FK Jablonec nad Nisou 97 8. Spartak Chrastava

Organizátoři turnaje a hlavně trenéři elévů děkují touto cestou městu
Hrádek nad Nisou, které zaštítilo tento turnaj i v letošním roce a všem
sponzorům, kteří nemalou měrou podpořili tento turnaj, oddílu kopané
za velkou podporu mládežnické kopané v Hrádku n. N.

SSppoonnzzoořřii:: město Hrádek nad Nisou, Elas, a. s., (p. Zdražil J.), Pískovny,
a. s., Hrádek n. N. (p. Leška), Elmar (p. V. Větrovský), Sádrokartony 
(p. R. Horák), Propos (p. V. Prouza), Bistro „Zatáčka“(p. J. Joštiak), 
p. J. Krečman st., Cukrářství (p. J. Málek), Pozemní práce(p. Třešňák J.),
Restaurace Sever (p. Peuker P.), D – Plast Eftec.

Poděkování patří též starostovi p. M. Půtovi, prezidentovi fotbalového
klubu Slovanu Hrádek n. N. p. J. Horinkovi, bývalému ligovému hráči Slo-
vanu Liberec a Bohemians Praha p. Janáčkovi, p. J. Krečmanovi st.,kteří
předali ceny jako hosté turnaje a osobnosti Hrádku n. N., organizátorům,
kteří měli kolem turnaje mnoho práce a starostí – p. Š. Bobvošové, B. Daň-
kové, Robové, Kresilové, p. J. Kresilovi, P. Podlipnému, E. Robovi, M. La-
lůchovi, M. Chlumovi, M. Hanusovi.

Celý letošní ročník turnaje byl hodnocen všemi účastníky a diváky jako
velice vydařený a už se těšíme na příští ročník.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
František Bobvoš

Po loÀském úspûchu leto‰ní neúspûch

Je pondělní ráno 4. června 2006.
Před nádražím se pomalu schází necelá třicítka dětí a dospělých ze 

Základní školy praktické z Hrádku nad Nisou (Školní klub a speciální třída).
Cílem třídenní výpravy je Westernové městečko u Zvole nad Perštej-

nem na Vysočině. Čeká nás náročná cesta vlakem, plná přestupů, trvající
téměř 8 hodin.

S dětmi ze speciální třídy jedou i rodiče. 
Cesta uběhla bez komplikací, všechny přestupy (bylo jich celkem 7),

jsme zvládli bez problémů. Během cesty nám vycházeli vstříc zaměstnanci
ČD, kteří nám radili a pomáhali při přestupech s vozíkem.

Přibližně kolem 16. hodiny přijíždíme do Rožné, kde na nás čeká 
přistavený autobus, který nás odváží do Westernového městečka.

Hned po příjezdu jsme se ubytovali v chatkách a penzionu a pak jsme
se společně věnovali prohlídce městečka. Děti dostaly soutěžní kartičky
a hledaly otázky v nedalekém lesíčku. Soutěž byla na téma „Život na 
Divokém západě“. Později jsme se sešli u SALONU, kde jsme si dali lehčí
večeři a rozešli se do „postýlek“ nabrat síly na druhý den. V Salonu nám
podávali jídlo během celého pobytu.

Westernové městečko Šiklův mlýn se rozkládá v malebném údolí 
podél řeky Bobrůvky. Je věrnou kopií města z konce 19. století na ame-
rickém západě. Najdeme tu vše, co k Divokému západu patří: kovboje,
pistolníky, desperáty, indiány, zlatokopy i barové tanečnice.

V uličkách najdeme dobové bary, banku, městské lázně, cukrárnu, 
věznici, kostel, hřbitov a nejrůznější obchůdky.

Po celém okolí jsou rozesety malé mini ZOO se zvířátky (koně, bizoni,
medvídek mýval, lama, skot, dikobraz atd.). Na koních se svezli nejod-
vážnější jezdci.

Druhý den pobytu. Budí nás sluníčko, je nádherný den. Postupně se
všichni scházíme u snídaně. Čeká nás náročný den. V 10 hodin je zahá-
jen výukový program na náměstíčku vesničky. Svým úvodním číslem nás
uvítaly country tanečnice. Poté děti vzaly útokem stánky a obchůdky, kde
si nakoupily sladkosti a suvenýry pro své nejbližší. Celé dopoledne pro-
bíhaly na náměstí ukázky dobových tanců spojených s jejich výukou 
a přehlídky kovbojských umění. Děti střídavě sledovaly program a obí-
haly doprovodné akce: jízda na divokém býku, střelba z luku, skoky na
trampolíně, rýžování zlata, výukový program u indiánů, prohlídka 
tee-pee, jízda vláčkem či na koni. Ve 14 hodin jsme již nedočkavě popo-
sedávali na tribuně amfiteátru, kde jsme pak zhlédli scénky z pravého 

westernu: umění s koltem, lasem i bičem, včetně kaskadérských a pyro-
technických efektů. Během představení nás sice pokropil deštík, ale 
zaujaté děti ho téměř nevnímaly.

Program pokračoval po večeři výukou tanců a dětskou diskotékou. Na
závěr dne jsme si v indiánském tee-pee opekli výborné klobásky a spo-
lečně zazpívali při kytaře trampské písně. 

Končí nádherný den. Děti unavené, ale s úsměvem na tváři, odcházejí
do postýlek. Musíme se dobře vyspat, čeká nás náročná zpáteční cesta.

Je ráno, středa 6. 6. 2006.
Nikomu se nechce domů, šíleně rychle to uteklo.
Musíme balit. Ještě poslední foto a konec.
Po šesti hodinách jízdy vlakem přijíždíme do do Hrádku nad Nisou. 
Unaveni z jízdy, ale s úsměvem na tváři.
TToouuttoo  cceessttoouu  cchhcceemmee  ppoodděěkkoovvaatt  ssppoonnzzoorrůůmm::
LUCAS VARITY, s. r. o., z Jablonce nad Nisou, D PLAST – EFTEC, a. s., 

z Hrádku nad Nisou, NADACE ŠKOLA HROU z Liberce, Městskému úřadu
z Hrádku nad Nisou a IMSTAV GROUP, s. r. o., z LIBERCE .

Bez jejich finanční pomoci bychom tento nádherný výlet nemohli usku-
tečnit. Ještě jednou DĚKUJEME.

Jandalová Eva, za školní klub, Horáčková Irena, za speciální třídu

Po stopách „divokého západu“
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Minitenisová liga ‰kolních
druÏstev

(Putovní poháry Ing. Karla Hrdého) – jaro 2006
Soutěže, která se hrála v průběhu jarních měsíců, se zúčastnilo přes 
50 žáků a zákyň hrádeckých základních škol.

Kategorie 2.–3.třída:
1. ZŠ T. G. Masaryka, 3.tř (A) 4. ZŠ Donín, 3.tř
2. ZŠ Lidická, 3.tř 5. ZŠ Donín, 2.tř.
3. ZŠ T. G. Masaryka, 2.tř 6. ZŠ T. G. Masaryka 3.tř.(B)
VVííttěězzoovvéé:: Štefan Rudolf, Roman Kováč, Miroslav Badi

Kategorie 4.–5. třída
1. ZŠ Donín, 5.tř 5. ZŠ Donín, 4.tř.
2. ZŠ Lidická, 5.tř 6. ZŠ Donín, 5.tř
3. ZŠ T. G. Masaryka, 5.A tř. 7. ZŠ T. G. Masaryka, 5.B tř.(B)
4. ZŠ T. G. Masaryka, 5.B tř. (A) 8. ZŠ T. G. Masaryka, 4.tř.
VVííttěězzoovvéé:: Dominik Šimko, Patrik Melichar, Jakub Štěpek, Jaromír Hanic.

V Hrádku se bude
hrát tenisová 1. liga
Úspěšnou sezónu má za sebou Tenisové centrum Euroregionu Nisa. 
V soutěži dospělých se podařilo hrádeckému družstvu vyhrát druhou ligu
bez jediné porážky a v následující sezóně se tak v Hrádku bude hrát první
tenisová liga.
Výsledky zápasů 2. tenisové ligy:
TK Sparta Praha – TCEN Orel Hrádek nad Nisou 3:6
TCEN Orel Hrádek nad Nisou – TK Benátky nad Jizerou 5:4
TC Kosmonosy – TCEN Orel Hrádek nad Nisou 3:6
TCEN Orel Hrádek nad Nisou – TK Start Praha 8:1
TCEN Orel Hrádek nad Nisou – TK MAS Sezimovo Ústí 7:2
LTC Modřany 2005 – TCEN Orel Hrádek nad Nisou 2:7
TCEN Orel Hrádek nad Nisou – TJ Karlín Tesla 7:1

Tabulka 2. tenisové ligy:
1. TCEN Orel Hrádek nad Nisou 5. TK Sparta Praha
2. TK Start Praha 6. TK MAS Sezimovo Ústí
3. TC Kosmonosy 7. TJ Karlín Tesla
4. LTC Modřany 2005 8. TK Benátky nad Jizerou
Tabulka Severočeské divize dospělých:
1. TK Chomutov A 5. TK Kadaň A
2. LTCCH Litvínov 6. LTK Liberec B
3. TCEN Orel B Hrádek nad Nisou 7. TCEN Orel C Hrádek nad Nisou
4. TK Most B 8. TK Chomutov B
Tabulka 3. Severočeské divize dospělých:
1. Slovan Liberec B 5. Slovan Liberec A
2. TJ Slovan Varnsdorf 6. TCEN Orel D Hrádek nad Nisou
3. TK LTC Děčín B 7. TK Slovan Jiřetín pod Jedlovou
4. TK Spartak Děčín 8. TJ – TK Dolní Poustevna
1. Severočeská divize dorostu
1. ČLTKB Jablonec nad Nisou 5. TCEN OREL Hrádek nad Nisou A
2. TK Chomutov A 6. TK Chomutov B
3. LTCCH Litvínov 7. TK LTC Děčín
4. TK Most 8. LTK Liberec A
2. Severočeská divize dorostu
1. ČLTKB Jablonec nad Nisou B 5. LTK Liberec B
2. TCEN OREL B Hrádek nad Nisou 6. TJ Sn Varnsdorf
3. TK Bř Jablonec nad Nisou 7. TK Sn Jiřetín pod Jedlovou
4. TK Tanvald B 8. TK Tanvald A
1. Severočeská divize mladšího žactva
1. ČLTKB Jablonec nad Nisou 5. TK Jirkov
2. LTCP Teplice 6. TKV Teplice A
3. LTK Liberec 7. TCEN OREL A Hrádek nad Nisou
4. TK Most 8. TK Tanvald
2. Severočeská divize mladšího žactva
1. ČLTKB Jablonec nad Nisou B 4. Start Liberec
2. TK LTC Děčín 5. TK Doksy
3. SK Mball Česká Lípa 6. TCEN OREL B Hrádek nad Nisou
2. Severočeská divize staršího žactva
1. TK LTC Děčín 6. TK Bř Jablonec nad Nisou
2. ČLTKB Jablonec nad Nisou 7. TK Frýdlant
3. TCEN OREL Hrádek nad Nisou 8. TK Slovan Jiřetín pod Jedlovou
4. LTK Liberec 9. Slavoj Litoměřice
5. SK Mball Česká Lípa 10. Start Liberec

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

Hrádeck˘ rodinn˘
ãtyfiboj

V neděli 18. června 2006 proběhl za slunečného počasí na sportovním 
a dopravním hřišti u ZŠ T. G. Masaryka 1. ročník Hrádeckého rodinného
čtyřboje sponzorovaný městem Hrádek nad Nisou, panem M. Půtou,
Mirka Sportem, VÚ Grabštejn, panem P. Novákem a Slovanem Hrádek n. N.

Této akce se zúčastnilo 29 rodinných týmů – dětí a rodičů. Absolvovaly
4 disciplíny: skok do dálky z místa, běh na 60 metrů, jízdu zručnosti na
kole a hod basketbalovým míčem na koš.

Hry zahájila skupina hrádeckých mažoretek, milým slovem nás prová-
zela Naďa Faltusová, o občerstvení se starala rodina Řípova s P. Šulcem 
a L. Urbánkem, výsledky zpracovával J. Paseka s J. Jiránkem a vše doku-
mentoval V. Štrupl. Na stanovištích opět nechyběli naši dobří kamarádi,
letos pomohly i naše seniorky z klubu důchodců. Všem vám velké dík,
samy bychom to s Jarmilou a Petrou nezvládly.

KKoonneeččnnéé  ppoořřaaddíí::
1. Poláčkovi – Poláčci
2. Kubica, Nývlt, Bergman – Kubíci
3. Šebestovi
Ještě jednou všem pořadatelům, sponzorům i vám – aktivním spor-

tovcům děkujeme a přejeme ničím nerušené a slunečné prázdniny.
Těšíme se na vás na všechny na začátku školního roku, kdy proběhne

již 2. ročník Hrádeckých rodinných her. Ahoj 10. září 2006, kdy společně
zahájíme nový školní rok 2006–2007.

Laďka Jurková
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Benefiční koncerty Grabštejn a Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko
pořádají

2. ročník cyklu koncertů

VARHANNÍ MARATON
MIKROREGIONEM

v sobotu 5. srpna 2006

na varhany hraje Jaroslav Tůma
zpěv Luděk Vele a Adéla Velová

9.30 hodin
Nová Ves – kostel Nanebevzetí P. Marie

varhany z roku 1898

10.45 hodin
Chrastava – kostel sv. Vavřince

varhany z roku 1869

12.00 hodin
Kryštofovo Údolí – kostel sv. Kryštofa

varhany z roku 1893

14.45 hodin
Hrádek nad Nisou – kostel sv. Bartoloměje

varhany z roku 1909

16.00 hodin
Polsko – Porajow 

17.15 hodin
Německo – Žitava – Kirche st. Johannis

18.45 hodin
Chotyně – státní hrad a zámek Grabštejn

kaple sv. Barbory – varhany z roku 1697

Žitava – městské slavnosti
7.–9. července

Hrádek n. N. – Horní náměstí
bohatý kulturní program 

a přímý přenos zápasů z MS ve fotbale na velkoplošných obrazovkách


