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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 lednového čísla je 22. 12. 2006. Časopis se 
objeví na pultech prodejen okolo 8. 1. 2007.

V prosincovém čísle:

— Kaplička na Horním Sedle
— Nové jízdní řády
— Školení na počítači
— Průvod sv. Martina
— HDP
— Hrádecká malá kopaná
— Příloha – Krajina skal

Rozhovor se starostou města o plánech na nejbližší roky.
Při mé poslední návštěvě starosty města Martina Půty v jeho kanceláři na radnici mě zaujal poměrně

dlouhý seznam projektů, připravený na stojanu uprostřed místnosti. Protože šlo o soupis projektů, které
nové vedení města chce v budoucích čtyřech letech připravit k realizaci, přinášíme rozhovor, který 
prozradí bližší podrobnosti o tom, na co se můžeme ve městě těšit a co nás v brzké době čeká.

„Jsem si téměř jistý, že pokud nedojde k nějaké nepředvídatelné katastrofě typu kolaps fungování 
Evropské unie, tak finanční zdroje na realizaci projektů v období do roku 2013 budou k dispozici. Protože
v příštích letech by měl jít do České republiky ročně zhruba šestinásobek peněz proti tomu, na co jsme
byli teď zvyklí – hovoří se až o 100 miliardách korun ročně v příštích šesti letech. To znamená, že musíme
být s projekty připraveni, abychom v příští polovině roku, kdy už budou první granty a první schémata
vypsaná, měli stavební povolení, věděli, jaké jsou jejich rozpočty, a měli jsme je předběžně odsouhlasené
zastupitelstvem, včetně způsobu financování. Mluvíme o záměrech projektů za zhruba 400 milionů korun,
a to znamená vlastní podíl zhruba 80 milionů v dalších šesti letech. Myslím že je v silách rozpočtu města
investice v tomto rozsahu realizovat,“ tolik na úvod starosta města Martin Půta.
Z čeho jste při plánování projektů vycházeli?
Základem seznamu projektů je na jedné straně rozvojový plán města Hrádek 2015 a také potřeby 
a vnímání potřeb města na základě zkušeností a informací získaných během čtyř let ve vedení města. 
V seznamu jsou projekty, které musíme udělat, protože nás k nim zavazuje platná legislativa. To je kon-
krétně dobudování kanalizačního systému v Hrádku, v Doníně a v Loučné. Pak jsou v seznamu projekty,
které město potřebuje, aby fungovalo jako plnohodnotné město: je to o jakési nadstavbě, která má za cíl
udržet ve městě mladé lidé a zajistit potenciál nejen k udržení, ale také ke zvyšování počtu obyvatel. Jed-
ním z takových projektů, bez kterého sice město může fungovat, ale nebude to existence plnohodnotná,
je výstavba kulturního centra města a Trojzemí jako prostoru, ve kterém by mělo fungovat všechno od 
muzea přes galerii až po kino a malý divadelní sál.

Pokračování na straně 4

Dotací z EU je potfieba co
nejvíce vyuÏít

Advent 
a Vánoce…
Žádné jiné období roku není spojeno 
s tolika rozličnými tradicemi a zvyky.
Snad je to proto, abychom si uvědomili
zvláštnost tohoto času, který se dotýká
srdcí nás všech. Jak křesťanů, kteří si o vá-
nočních svátcích připomínají narození
Ježíše Krista a události s tím spojené, tak
i těch, pro které jsou Vánoce především
svátky rodiny. Stejně jako se halí města
do světelných výzdob, tak i naše domovy
prodělávají změnu. Adventní věnec a ka-
lendář pro děti či jiné vyrobené nebo
koupené ozdoby a v neposlední řadě
stromek jako by nám měly připomenout
období, kterým nyní procházíme. Pojďme
si nyní společně připomenout jenom 
některé zvyky a jejich původ, které nás
na cestě adventem k Vánocům potkávají.

Advent a adventní věnec: Slovo advent
pochází z latiny a znamená příchod, je
tedy obdobím přípravy na Hod Boží 
vánoční – den, kdy se podle tradice 
narodil v Betlémě Ježíš Kristus. Čtyři 
adventní neděle před tímto svátkem
nám připomínají svíce na adventním
věnci. Ať už mají být tyto svíce i symbo-
lem světových stran, či čtyř období 
našeho života (dětství, mládí, dospělost,
stáří) měly by především přinášet do 
našeho života světlo a vše s tímto sym-
bolem spojené.

Adventem nás provázejí i některé 
postavy – ať už je to Barbora, Mikuláš, či
Lucie – na jejich svátek se těší především
děti.

pokračování na straně 10

Hrádek nad Nisou má svou
realitní kanceláfi

Více informací na str. 9 a 15
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
11..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
1. schůze nové rady města v roce 2006 konaná dne 8. 11. se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila záměr výměny plynových topných těles v bytech DPS Žitav-

ská 670 s tím, že z rozpočtu města bude použita částka 70 000 Kč,
o níž bude snížena organizaci Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou 
prosincová dotace od zřizovatele dle návrhu ředitelky PS Hrádek nad
Nisou

— schválila a doplnila složení povodňové komise takto:
poř. č. 2 – místopředseda – Josef Horinka – místostarosta
poř. č. 3 – člen – Václav Krejčík
poř. č. 4 – člen – Josef Olša

— schválila připojení budovy Skateparku za celkové náklady 33 320 Kč,
práce provede firma Elmar 

— schválila provést instalaci veřejného osvětlení v Oldřichově na Hrani-
cích, práce provede firma Elmar. Náklady budou hrazeny z účtu osad-
ního výboru Oldřichov na Hranicích. 

— na základě předložených nabídek schválila firmu LG Dinex Jablonec
nad Nisou na realizaci akce „Výměna oken na objektu hasičské zbroj-
nice v Hrádku nad Nisou“ za cenu 332 643 Kč vč. DPH, bytové prostory
za cenu 44 781 Kč, nebytové prostory za cenu 287 862 Kč 

— na základě předložených nabídek schválila firmu Siadesign na realizaci
akce „Projektová dokumentace na zpracování projektu pro stavební
povolení v rozsahu náplně studie rekonstrukce Horní náměstí v Hrádku
nad Nisou, včetně IČ projektu za cenu 446 250 Kč vč. DPH 

— na základě předložených nabídek schválila firmu D proj DAVID na 
realizaci akce „Projekt pro stavební povolení v rozsahu DSP včetně IČ
na akci Multifunkční centrum Trojzemí v objektu č. p. 71 Horní náměstí
za cenu 41 640 Kč vč. DPH 

— rada města v působnosti valné hromady a na základě návrhu jedna-
telky společnosti TS Hrádek, s r. o., souhlasí s provedením úsporných
opatření, tzn. prodej VW Transporter a rozvázání pracovního poměru
ze strany zaměstnavatele s jedním zaměstnancem, a pověřuje jedna-
telku k provedení těchto kroků

— revokovala usnesení č. 13/2006/RM ze dne 12. 7. 2006 na zakoupení
laserového měřiče rychlosti pro potřeby městské policie Hrádek nad
Nisou od firmy Lavet, s. r. o., za cenu 599 968 Kč vč. DPH. Doporučila
zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy na nákup lase-
rového měřiče rychlosti PROLASER III s dokumentačním zařízením pro
potřeby městské policie Hrádek nad Nisou od společností CAC leasing,
a. s., za cenu 711 927 Kč vč. DPH na splátky dle splátkového kalendáře. 

— schválila uvolnění finanční částky 25 000 Kč z rozpočtu města kapitola
Hasiči Hrádek na vyplacení odměn pro členy výjezdové jednotky sboru
dobrovolných hasičů

— uložila tajemnici úřadu vyhlásit výběrové řízení na dodavatele perso-
nálního auditu na městském úřadu, který proběhne v prvním čtvrtletí
r. 2007 s tím, že vyhodnocení výběrového řízení proběhne do konce
roku 2006.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
11..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
Nové zastupitelstvo města se na svém 1. zasedání v roce 2006 dne 
25. listopadu zabývalo těmito záležitostmi:
— po projednání schválilo Jednací řád zastupitelstva města na volební

období 2006–2010
— na základě žádosti části občanů Donína schválilo rozšíření záměru 

investiční akce objektu SO 02 Donín u hřiště – výstavba vodovodu 
a kanalizace o část SO 02 b, ulice „Dubová“(pracovní název ulice), 
a uložilo ORM zadat dopracování projektové dokumentace části SO 02
b v potřebném rozsahu

— po projednání schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2006, kterou
se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vyme-
zují prostory pro volné pobíhání psů 

— schválilo uzavření smlouvy s Českou spořitelnou, a. s., o poskytnutí
překlenovacího provozního úvěru s následujícími parametry:
— výše úvěru do 5 850 000 Kč,
— doba trvání úvěru do 1 roku,
— zajištění úvěru budoucími rozpočtovými příjmy a blankosměnkou.

— schválilo podání žádosti o poskytnutí kontokorentního úvěru s násle-
dujícími parametry:
– výše úvěru 3 000 000 Kč,
– doba trvání úvěru od 21. 12. 2006 do 20. 12. 2007,
– zajištění úvěru budoucími rozpočtovými příjmy.

— schválilo uzavření kupní smlouvy na nákup laserového měřiče rych-
losti PROLASER III s dokumentačním zařízením pro potřeby městské
policie Hrádek nad Nisou od společnosti CAC leasing, a. s., za cenu
711 927 Kč vč. DPH na splátky dle splátkového kalendáře

— zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou dle ustanovení § 84 odst. 2
písm. l zákona o obcích zřídilo finanční výbor zastupitelstva města,
předsedou výboru zvolilo pana Jaroslava Holatu, dalšími členy výboru
zvolilo p. Doležalovou Šárku, Ing. Růžičku Josefa, Ing. Zdražila Jiřího,
p. Prokopa Tomáše, Ing. Pokorného Petra a MUDr. Sekvarda Radomíra

— zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou dle ustanovení § 84 odst. 2
písm. l zákona o obcích zřídilo kontrolní výbor zastupitelstva města,
předsedou výboru zvolilo Mgr. Jaroslava Poláčka, dalšími členy výboru
zvolilo p. Kozlovou Marii, p. Veselého Milana, p. Schierla Arnošta 
a p. Sladkého Jana 

— zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou dle ustanovení § 84 odst. 2
písm. l zákona o obcích zřizuje výbor rozvoje města, předsedou výboru
zvolilo ThMgr. Hedviku Zimmermannovou, dalšími členy výboru 
zvolilo Ing. Cermanovou Romanu, p. Slezáka Milana, p. Timuláka 
Jiřího, p. Kudláčka Petra, Mgr. Bartošovou Danielu, Mgr. Poláčka Jaro-
slava, p. Dlouhého Petra

— zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou dle ustanovení § 84 odst. 2
písm. l zákona o obcích zřídilo osadní výbory Dolní Suchá, Dolní Sedlo,
Václavice, Oldřichov na Hranicích a Uhelná a pro volební období
2006–2010 určilo tento počet členů osadního výboru:
– Dolní Suchá 5 členů
– Dolní Sedlo 5 členů
– Václavice 5 členů
– Oldřichov na Hr. 5 členů
– Uhelná 3 členové
s tím, že členové a předseda OV budou zvoleni v jednotlivých okrajo-
vých částech a jako návrh bude poté předloženo ZM ke konečnému
schválení

— vzalo na vědomí informaci o zřízení komisí Radou města Hrádek nad
Nisou a možnosti předkládat starostovi města do 20. 11. 2006 návrhy
na členy těchto komisí:
– kulturní komise
– sportovní komise
– doprava a bezpečnost
– živ. prostředí a zemědělství
– školská komise
– SPOZ
– vnější vztahy
– sociální a bytová
– názvoslovná
– komise městské památkové zóny

— po projednání schválilo uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění 
dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2007 

— vzalo na vědomí informaci starosty města o přípravě projednání schvá-
lení návrhu Zadání změny č. 10 územního plánu města Hrádek nad
Nisou (větrné elektrárny v lokalitě Uhelná-Václavice).

Den starosty
1188..  1122..  22000066  oodd  1177  hhoodd..

ve velké zasedací místnosti městského úřadu

RROOZZPPOOČČEETT  MMĚĚSSTTAA  NNAA  RROOKK  22000077
Na Den starosty Vás srdečně zve 

Martin Půta – starosta města Hrádek nad Nisou

OOddbboorrnníí  ggaarraannttii

Ing. Milan Jindra – vedoucí finančního odboru

Jaroslav Holata – předseda finančního výboru
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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

Upozornûní pro uÏivatele
SMS infokanálu

V pátek 15. prosince 2006 obdržíte hrádeckým infokanálem SMS zprávu,
kterou bude zjišťováno, zda je Vámi registrované telefonní číslo ještě
platné. Na tuto zprávu je potřeba odpovědět do 30 dní, jinak bude Vaše
číslo vyřazeno z evidence zájemců o službu SMS infokanál.

Tato zpráva bude rozesílána proto, že řada majitelů mobilních tele-
fonů změnila své číslo a při změně neprovedla odregistrování z SMS 
infokanálu. Na jejich telefonní čísla jsou pak SMS zprávy zasílány zbytečně.

Poãítaãe Hrádek!
Splátkový prodej počítačů a příslušenství. 

Nově otevřená prodejna – servis v Hrádku nad Nisou, 

773311  552233  005533  aa  773311  552233  003344,,  wwwwww..hhrraaddeekknnaaddnniissoouu..ccoomm

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s p. Blaženou Tlustou, 
za jejich projevenou soustrast a květinové dary.

Za rodinu manžel Jaroslav Tlustý

NNáázzeevv  kkoommiissee PPřřeeddsseeddaa TTaajjeemmnnííkk ČČlleennoovvéé
Kulturní komise V. Půtová Moravcová, Hreha, Dlouhý S., Morávek, Ryšánková, Trampotová
Sportovní komise P. Vinklárek V. Půtová Petr, Rusnák, Bobvoš, Hájek
Doprava a bezpečnost P. Kudláček J. Olša Dajčar, Řezníček, Krečman, Slezák, Peuker, Poslt, Weiss
Životní prostředí a zemědělství P. Dlouhý J. Olša Vaček, Cermanová, Vinklárek, Brodský, Krejčík, Peuker, Rubín
Školská komise J. Poláček Poupová Pokorný, Poláčková, Jiránková, Jurková, Štrupl, Podlipný
SPOZ I. Petkovová M. Zimová Damová, Šnajdr, Palasová, Libnarová, Čápová, Červeňová, Sladká

Němečková V., Sladká, Málková, Dudášová, Němečková J., Ortová
Vnější vztahy R. Cermanová M. Poupová Timulák, Zimmermannová, Zůčková, Sklenář, Laurinová
Sociální a bytová D. Bartošová E. Uhrová Pavlová, Grim, Kmínková, Landová, Nová, Nováková J., Škublová,

Zelenková, Šestáková
Názvoslovná P. Dlouhý P. Grim Jíra, Krejčík, Jurek, Pavlová, Kumpa, Nygrinová
Městská památková zóna M. Půta P. Kumpa Bartosch, Sekvard, MML-Badalec, MPÚ-Vrabec, Hochman, Postl

RReeddaakkččnníí  rraaddaa:: Půta, Horinka, Skřivánková, Růžička, Štrupl OOddddáávvaajjííccíí:: Půta, Horinka, Zimmermannová, Sekvard, Poláček, Holata

Komise rady mûsta

Zimní údrÏba komunikací
Nařízení města Hrádek nad Nisou, kterým se vymezují úseky místních ko-
munikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí.

Toto nařízení schválila rada města na svém jednání 22. 11. 2006.
SSeezznnaamm  mmííssttnníícchh  kkoommuunniikkaaccíí  nneezzaařřaazzeennýýcchh  ddoo  zziimmnníí  úúddrržžbbyy  kkoommuunniikkaaccíí::

HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu::
– hlavní parkoviště Kristýna
– parkoviště proti recepci Kristýna
– veř. účel. kom. Stará ul. (od č. p. 438 Kopejsko ke kotelně)
– účel. komunikace na Kristýnu – panelka
– veř. účel. kom. V Rokli – od žel. podjezdu k odbočce u č. p. 369 

Mansfeld. Komunikace bude v zimním období uzavřena z důvodu
bezpečnosti a omezeného dopravního významu.

LLoouuččnnáá::
– veř. účel. komunikace na Barborku
DDoollnníí  SSeeddlloo::
– místní komunikace mezi č. p. 22 a č. p. 61
HHoorrnníí  SSeeddlloo::
– veř. účel. komunikace u kapličky
VVááccllaavviiccee::
– ke hřbitovu
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Pokračování ze strany 1
Dnes je realizace takových projektů velikou zátěží už jenom
kvůli spoluúčasti, kterou musí nositel projektu ve většině pří-
padů vložit. Kdyby se měly realizovat všechny projekty, na které
bude možné získat peníze, tak si to na první pohled nedokážu
představit. Máte nějakou představu, kde by město na tu svůj
podíl vzalo?
My bychom byli rádi, aby část těch projektů byla samofinancovatelná. To
znamená, aby se vlastní podíl v budoucnosti zaplatil z provozu a výnosů
projektu. Příkladem je nyní výstavba 36 nových bytů v ulici 1. máje, kde
se finanční spoluúčast města bude platit budoucími nájmy. A stejné nebo
podobné představy máme u průmyslové zóny. I zde sice bude na začátku
potřeba finanční investice ze strany města, ale ještě před realizací inves-
tice musí být znám jasný horizont její návratnosti a konkrétní investoři. 
Příštích šest let bude mimořádná příležitost pro obce a města, domnívám
se, že se bude jednat o zlomový okamžik, který může na několik dalších
desetiletí rozdat karty v oblasti rozvoje města a celého regionu. Více než
100 miliard korun ročně se bude přerozdělovat na základě  jasných, i když
složitých kritérií evropských dotací. Pokud během těchto šesti let nebu-
deme schopni nabízené dotace využít, muže se stát, že dalších 20 až 
30 let nebudou zdroje na potřebné investice. 
Spolufinancování bude v různých programech a dotačních titulech roz-
dílné a mělo by se pohybovat od 75 do 85 % z celkové hodnoty projektu.
Zdroje potřebné ke spolufinancování projektů bude nutné najít třeba i za
cenu, že se omezí provozní náklady města a také realizace investic, které
by byly mimo systém dotací. To znamená, že každá koruna, která se bude
vydávat na investice, by se měla vydat pouze v případě, že k ní získáme
minimálně další 4 koruny z různých dotačních titulů. Myslím si, že 
zastupitelstvo bude muset udělat jakýsi seznam majetku a označit ten
majetek, který je zbytný, a ten, který si město má ponechat, protože plní
nějakou významnou funkci. Možná budeme muset prodat nějaký zbytný
majetek, možná budeme muset půjčit ještě nějaké další peníze na reali-
zaci jednotlivých projektů. Dost pravděpodobně budeme muset omezit
výdaje, které by směřovaly do akcí, na které nepůjde získat dotaci.
Investice, které mohou městu přinést peníze, jako je třeba zasíťování 
pozemků pro výstavbu RD, se musí realizovat postupně tak, aby v nich
zbytečně „neležely“ peníze.
Náklady na projekty a na spoluúčast města nesmějí být přemrštěné a bu-
doucí provozní náklady musí odpovídat finančním možnostem města.
Příležitost k získání evropských peněz je velká, ale na druhé straně je 
potřeba hlídat a zachovat přiměřený rozměr jednotlivých investic, které
by měly svou velikostí a filozofií dlouhodobě udržitelného fungování 
odpovídat velikosti našeho města. Tady vidím velký prostor pro nově
vzniklý výbor zastupitelstva města pro rozvoj, kde jednotlivé projekty 
budou posuzovány a připomínkovány právě ve stádiu jejich přípravy. 
Naším cílem také bude to, aby do jednotlivých projektů bylo začleněno
co nejvíce souvisejících a navazujících věci, které město potřebuje. To zna-
mená třeba připravit na opravu komunikací projekty, které z dotací 
vyřeší i širší okolí. Takovým konkrétním příkladem je Václavská ulice. Jed-
ním z podprogramů operačního programu Podpora rozvoje přeshraniční
spolupráce (neboli nový Interreg IIIa) bude výstavba a rekonstrukce 
komunikací směřujících k hraničním přechodům. To je v Hrádku Žitavská
ulice, která opravu v každém případě potřebuje. Projekt ale chceme 
připravit tak, aby se z něj dala financovat i rekonstrukce Václavské a kři-
žovatka u Dělnického domu a směrem na Loučnou a Donín. Zkušenosti
mluví pro přípravu větších projektů, které budou obsahovat více 
problémů, které musíme ve městě řešit. Administrativně je totiž stejně
složité připravit a realizovat projekt za 500 tisíc i za 50 milionů korun.
Pravděpodobně nejsledovanějším projektem v oblasti stavební je rekon-
strukce Horního náměstí, o které už se mluví dlouhou řadu let. 
Rekonstrukce centra města a Horního náměstí je pro nás pilotním pro-
jektem pro volební období do roku 2010. Cílem je vrátit centru města
tvář, která se ztratila a je bohužel vidět jen na sto let starých fotografiích
města. Tento projekt chceme dokončit tak, aby navázal na 100 let polo-
žení historické dlažby na Horním náměstí…
Pokračujme u rekonstrukcí komunikací. S těmi logicky souvisí opravy sítí,
které v některých místech Hrádku dosluhují.
Zkušenosti z posledních let jednoznačně hovoří pro komplexní rekon-
strukce komunikací včetně sítí, které pod nimi vedou. Je lepší dělat menší
úseky, ale komplexně, včetně všech sítí, než udělat chodník a neudělat

pod ním dešťovou kanalizaci. Protože to se teď vrací třeba na Liberecké
ulici, kde je relativně nový chodník ke hřbitovu, pod kterým se ale neu-
dělala dešťová kanalizace a chodník se postupně kus po kuse propadá 
a je nutné to opravovat. To znamená, že rekonstrukce by měly být kom-
plexní se všemi sítěmi, aby od nich mělo město několik dalších desítek let
pokoj. Modelovým příkladem je rekonstrukce Sokolské ulice, podobně se
nyní připravuje projektová dokumentace na ulici 1.máje.
Dalšími záměry jsou kromě již zmíněné Žitavské a Václavské ulice také
ulice 1. máje a cyklostezky – neboli rekonstrukce místních komunikací
mimo centrum města.
Pro budování kanalizací platí závazné datum – rok 2010, kdy
bude muset v některých částech Hrádku být vybudována. Je na
to město připraveno?
Dobudování kanalizačního systému v Hrádku, Doníně a Loučné musí být
dokončeno do roku 2010 v souladu s přístupovými dohodami České 
republiky a Evropské unie. Týká se to obcí nad 2 000 obyvatel, respektive
jejiích vymezených částí. Pro nás to konkrétně znamená projekt zhruba
za 60 milionů korun a v podstatě dobudování asi šesti lokalit v Hrádku,
Loučné a Doníně. Peníze na realizaci budou k dispozici v operačním 
programu rozvoje infrastruktury. Žádost už je připravená, podávali jsme
ji v roce 2006. Protože v tomto programu byl nedostatek alokovaných 
finančních prostředků, náš projekt nebyl schválen. Opakované podání
žádosti se předpokládá do poloviny roku 2007 a realizace v roce 2008.
Zastupitelstvo nyní ještě zadalo rozšíření projektu o jednu malou lokalitu
v Doníně směrem ke hřbitovu, a to na základě žádosti místních občanů.
Dům s pečovatelskou službou. O chystané výstavbě u pošty už jsme vloni
informovali. 
Na nový DPS existuje studie a dokumentace pro územní rozhodnutí. Nyní
jednáme s Českou poštou o odkoupení potřebných pozemků v okolí 
budovy pošty a klubu seniorů. V průběhu příštího roku bude zpracována
stavební dokumentace a také žádost o dotaci. Otázkou v tuto chvíli je,
jestli budeme žádat o peníze jen z českých národních zdrojů, nebo 
z evropských fondů. V tuto chvíli ještě nejsou úplně známy priority jednot-
livých operačních programů, takže to je docela obtížné říct přesně.
Projektem, který je zajímavý právě z pohledu nových lidí, kteří by mohli
přijít do Hrádku, je příprava pozemkových parcel v tzv. Severním městě.
Severní město je dlouhodobý záměr využití pozemků mezi Libereckou 
a Oldřichovskou ulicí, které jsou dobře orientované, většina z nich má
dobrou dopravní obslužnost a vybudování infrastruktury (voda, elektřina,
plyn a kanalizace) bude přiměřeně nákladné a hlavně bude odpovídat
cenové hladině.
Lokalita „severní město“ má pro Hrádek velký rozvojový potenciál a v bu-
doucnosti bude záležet jen na poptávce, jak rychle se bude tento prostor
zastavovat. V lokalitách navazujících přímo na cihelnu byla projektová
příprava zahájena a probíhá i odpovídající změna územního plánu. Pro-
bíhají také jednání s konkrétními investory, se kterými chceme na přípravě
území spolupracovat. Takové kontrolní číslo pro přípravu pozemků je, že
bychom chtěli zasíťovat a prodat v různých lokalitách minimálně 20 sta-
vebních parcel ročně.
S bydlením souvisí také revitalizace sídlišť. Má se týkat domů,
nebo veřejných prostranství?
Chceme revitalizovat veřejný prostor na sídlištích. Domy už prakticky ne-
vlastníme, což je výsledkem známé a smutné historie. Cílem revitalizace
sídlišť bude opravit chodníky, obnovit zeleň a také navázat na letošní 
zvýšení počtu parkovacích míst. Po třech měsících nejsou nová parkovací
místa na sídlišti Liberecká příliš vidět. Chtěli bychom rozumně, ne nějakým
megalomanským způsobem, vytvářet spíše už jen jednotlivá místa, tam,
kde to nebude zbytečně finančně náročné. To se týká „horního“ sídliště.
Na „dolním“ sídlišti bude nutné řešit prostor mezi dvěma věžáky, tam,
kde je otočka. Tam bude potřeba parkovací místa nějakým způsobem při-
dat. Z hlediska projektové dokumentace je na horním sídlišti už projekt
hotový a na dolním sídlišti by se měla projektová dokumentace příští rok
zpracovat. Do přípravy programu revitalizace sídlišť chceme formou 
ankety zapojit jejich obyvatele a nebudeme se bránit ani úpravám zele-
ných ploch formou brigád.
Kapitolou, která nejvíce zajímá mladší ročníky, které mají děti, je školství.
Ač to možná na první pohled nevypadá, v některých budovách bude 
potřeba investovat v blízké době nemalé částky, které se v rozpočtu města
hledají těžko.
V tuto chvíli máme dvě priority týkající se škol. Jednou je optimalizace 
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vynakládaných prostředků z rozpočtu města, které do školství směřují.
Bude nutné po čtyřech letech fungování právní subjektivity vyhodnotit
systém a fungování školských zařízení ve městě. Chceme řešit otázku 
finančních nákladů na provoz jednotlivých školských zařízení a hledání
možných úspor. Nemyslím slučování škol jako takové, ale slučování 
zakázek do logických celků, ať se to týká např. revizí, nebo účetnictví, 
prostě zavedení veřejného systému zadávání zakázek, které se na školách
musí dělat. 
Druhým úkolem je, aby nově ustavená školská komise navrhla koncepci
hrádeckého školství do roku 2015, protože ta v rozvojovém plánu detailně
řešena není. Z této koncepce také vyplynou potřebné náklady na rekon-
strukce školních budov ve městě. S tím souvisí řešení stavu školy v Loučné.
Bude potřeba odpovědět na otázku, jestli základní škola praktická ano,
nebo ne, a pokud ano, tak v jakém rozsahu. Zda tam bude škola, nebo
jestli tam bude něco jiného. Než budeme vymýšlet nějaké stavební 
řešení, tak je potřeba vymyslet náplň pro tuto budovu. Obecně, je 
potřeba stanovit cílový stav škol: jestli budeme dál potřebovat 4 budovy,
nebo nám budou stačit tři.
Co s tím souvisí, je navýšení prostředků, které obecně jdou do škol nejen
na provoz, ale i na drobné opravy a opravy budov. Řada budov je pod-
investovaných. Jsou skoro všechny přes 100 let staré a je to na nich vidět.
I když paradoxně nejhorší je stav přístavby družiny ZŠ T. G. Masaryka,
která byla dokončena na začátku 80. let. Na rekonstrukci přístavby máme
zpracovaný projekt, který počítá s náklady asi 20 mil. Kč. Protože národní
školství jako jedna z mála věcí a mála odvětví nejde financovat z evrop-
ských peněz, tak budeme hledat podporu a pomoc poslanců při rozdělo-
vání rozpočtů, protože tam zatím jiné možnosti nejsou. 
Projekt kulturního centra jste zmiňovali ve svých předvolebních
materiálech. Můžete jej více přiblížit?
Centrum se plánuje do domu č. p. 71 na Horním náměstí. V přízemí domu
by mělo být informační centrum, aby bylo přímo na náměstí. Kromě běž-
ných služeb informačního centra by mělo nabízet i přístup do všech 
stálých expozic muzea a galerie. 
V zadním traktu, ve dvoře domu, bychom rádi postavili malý sál, zhruba
pro 60 lidí. Zde by mohlo fungovat jednak malé kino a také malá divadelní
představení pro všechny věkové kategorie, případně hudební vystoupení.
Návštěvnost většiny představení v Hrádku je kolem šedesáti, takže sál by
měl odpovídat provozními náklady zájmu lidí, kteří ve městě jsou.
Myšlenka kulturního centra vychází z toho, že kulturní a společenské akce,
které se ve městě konají, probíhají v různých prostorách, jejichž provoz
město buď financuje celý, nebo z části. Chceme vytvořit prostor, kde by
se tyto aktivity mohly odehrávat pod jednou střechou. A měly by přibýt
aktivity, které ve městě chybí. Třeba něco, co by připomělo historii města,
můžeme tomu říkat městské muzeum. Samozřejmě ne v rozsahu Seve-
ročeského muzea, spíš nějaká malá expozice o Hrádku a o jeho historii,
expozice historie Trojzemí, to znamená historie tří zemí, které tady na
sebe navazují. Využít můžeme také toho, že Čechovi, když se řekne Hrá-
dek nad Nisou, se vybaví Vulkan a výroba kondomů. Jednou z myšlenek
je muzeum prezervativů, které by ale mělo připomínat všechny výroby,
které tady ve městě v minulosti byly. S tím, že kondomy by byly jako 
lákadlo pro návštěvníky, kteří by okolo projížděli a bylo by to pro ně 
natolik zajímavé, že odbočí, dojdou do muzea a pak si tady dají oběd, po
kterém budou pokračovat někam dál. 
Prostor by měl být využit k setkávání různých hrádeckých spolků, pro 
prezentace při dnech starosty. Co v Hrádku v tuto chvíli chybí, je právě
kulturní středisko, které města naší velikosti mají. Mělo by v budoucnu
dostávat od města roční příspěvek a pak už by se o kulturu staralo samo.
Může organizovat různé besedy cestovatelů a další akce, o které by mohl
být zájem. My teď nejen že nemáme odpovídající prostor, ale také 
nemáme tradici toho, že by takové akce fungovaly. To bude potřeba 
nejdříve nastartovat a potom se snažit udržet. Taková pointa toho, proč
to všechno chceme do jednoho místa a proč tam chceme všechny ty 
aktivity sloučit, je to, že město na různé prostory vynakládá poměrně velké
množství peněz a myslíme si, že když se budou koncentrovat v jednom
místě a s jedním záměrem, tak se může podařit za stejné peníze těch kul-
turních a společenských akcí udělat víc. 
U projektu přátelská radnice máte poznámku „žádné finanční
náklady“. Co konkrétně si představujete, že by se mělo udělat,
aby byla radnice přátelská a vycházela vstříc potřebám oby-
vatel?
V posledních týdnech si možná návštěvníci radnice všimli, že se na 
radnici vyměňovaly dveře, návštěvníci vidí do kanceláří, což je podle 
názoru vedení města první krok k tomu, aby se odstranily bariéry mezi

kancelářemi a chodbou radnice, mezi návštěvníky úřadu a úředníky. Je
to věc, která je běžná a slouží oboustranně. Vidím, že v kanceláři přede
mnou již někdo je, a můžu počkat, až přijdu na řadu. Považuji to za první
drobnost na cestě směrem k přátelské radnici.
Vedení města zastupuje na radnici obyvatele (voliče) a to znamená, že
za peníze, které na chod úřadu vynakládáme z rozpočtu města, chceme
co nejlepší služby a co nejlepší přístup od lidí, kteří tyto služby poskytují.
Je samozřejmě jasné, že kolikrát lidé chtějí věci, které reálné nejsou. Je
tady potřeba dosáhnout nějakého kompromisu. A mělo by být s lidmi 
zacházeno co nejlepším způsobem a co nejslušněji. Tady jsou určité 
rezervy, co zlepšit. Rada města už rozhodla o vypsání výběrového řízení
na provedení personálního auditu. Ten nemusí zjistit jen to, co si většina
lidí myslí, že audit zjišťuje, tedy jestli nezaměstnáváme zbytečně moc
úředníků. Objektivně by měl stanovit i to, jestli na některých odborech
nejsou třeba lidé přetěžovaní, jestli náhodou nedělají víc, než je běžné.
Mělo by dojít i k porovnání úrovně odměňování na radnici tak, aby 
vedení města mělo objektivní výsledek o tom, jestli peníze, které se vyna-
kládají na chod radnice, jsou odpovídající práci, kterou úřad vykonává.
Volby pro vás byly nejúspěšnější v okrajových částech města 
i díky kampani cílené na problémy týkající se lidí zde žijících.
Určitě tedy můžete říci, jaké plány máte v těchto částech Hrádku.
Před volbami jsme slibovali měřitelné věci, které chceme do roku 2010
realizovat. V každé z okrajových částí jsme řekli konkrétní věci, které v nich
chceme udělat. To nám na jedné straně přineslo hlasy ve volbách. Na
druhé straně máme před sebou realizaci konkrétních rozumných věcí,
které se v jednotlivých vesnicích musí zlepšit. Konkrétně v Oldřichově 
připravit rekonstrukci budovy školy, ve Václavicích zlepšit stav místních
komunikací a lépe využít budovu školky, která je v tuto chvíli více jak 
z poloviny nevyužitá. Na Dolní Suché získat nějakým způsobem veřejný
prostor, který zde město žádný nemá. Na Dolním Sedle dobudovat spor-
tovní areál. 
Za nutnost považuji udržení funkčních osadních výborů. Jsou dobrým 
nástrojem nejenom pro vedení města, ale také pro obyvatele okrajových
částí. Chceme zjednodušit pravidla pro rozdělování peněz, aby to pro
lidi, kteří práci v osadních výborech dělají dobrovolně, neznamenalo zří-
dit si doma úřad. Aby ty peníze, které mají k dispozici, mohli jednoduše
a rozumně ve prospěch vesnic využívat. Chceme osadní výbory zapojit
do přípravy rozpočtu města, měly by například navrhovat a spolurozho-
dovat o tom, které komunikace se budou opravovat, které kusy veřejného
osvětlení je potřeba opravit. Aby se na radnici nevymýšlelo to, která ulička
ve Václavicích je nejhorší, když to ve Václavicích vědí nejlépe sami. Osadní
výbor a jeho členové znají potřeby své vesnice lépe než zastupitelé ve
městě.

Vít Štrupl

Nûkolika slovy
9. prosince proběhne ve Václavicích a na Uhelné anketa, ve které budou
mít obyvatelé těchto dvou obcí možnost vyjádřit se k plánům vybudovat
v lokalitě na česko-polských hranicích větrné elektrárny.

Na svém prvním zasedání schválilo nové zastupitelstvo města Jednací
řád zastupitelstva města na roky 2006–2010. Důležitou novinku přináší 
v otázce zveřejňování projednávaných materiálů. Ty byly dosud veřejnosti
k dispozici v tištěné podobě na zasedání zastupitelstva. Do konce prv-
ního pololetí příštího roku začnou být materiály v předstihu šesti dnů před
zasedáním zveřejňovány na internetu. Přílohy budou na vyžádání k dis-
pozici na městském úřadě.

Ač to venku na začátku prosince na zimu moc nevypadá, schválila rada
města částku 6 000 Kč, kterou město přispívá na úpravu běžeckých tras 
v Lužických horách. Trasy si získaly poměrně velkou oblibu a pro běžkaře
je upravuje Förderverein Erlebnissport z Oybina. 

24. listopadu se rozrostla sousední Žitava o obec Hirschfelde. Slav-
nostním podpisem smlouvy o začlenění Hirschfelde k Žitavě vyvrcholily
několika měsíční přípravy, potvrzené i lidovým hlasováním (referendem).

Místostarosta města Josef Horinka prezentoval představitelům obcí na
žádost provozovatele infokanálu výhody tohoto způsobu informování
obyvatel. Odměnou pro město získal 2000 jednotek pro rozeslání zpráv.
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Kaplička na Horním Sedle bývala od dob svého vzniku symbolem obce.
Postavená na nejvyšším místě u silnice z Hrádku do Rynoltic bývala a je
svou věžičkou ještě o něco blíže nebi než hlavy lidí kolem ní procházejí-
cích. Bývaly prý časy, kdy k ní přicházely desítky lidí, aby zde byli blíže
Bohu. Po válce ale nastala změna. Z Horního Sedla musela odejít většina
německých obyvatel, převážil nezájem a kaplička chátrala. V posledních
letech nechybělo mnoho, aby se zřítila a zmizela tak ze světa nadobro.

Kapličce nepřáli lidé ani doba, která přinesla zanedbávání i záměrné
ničení všech symbolů víry. To se týkalo křížků u cest, božích muk i podob-
ných kapliček. Kaple na Sedle sice byla zapsána v seznamu chráněných
nemovitých památek, ale peníze i vůle ji alespoň udržovat chyběly. 
V roce 2003 již chyběly části střechy, déšť tekl přímo do klenby, kon-
strukce věžičky byla místy shnilá, a tak i ona hrozila zřícením. Omítka
místy také chyběla úplně. Zub času se podepsal i na skromném lidovém
inventáři.

Oprava
Po dohodě s vedením města Hrádek nad Nisou jsme se v roce 2003 pus-
tili do záchrany kapličky. Bylo potřeba zakrýt klenbu před další zimou 
a získat peníze na opravu. S pracovníky Národního památkového ústavu
byl dohodnut postup prací, materiály, které se budou při opravě použí-
vat, a podle zbytků omítky i barva budoucího nátěru. 

Práce začaly stavbou dřevěného lešení. 4. října roku 2003 byla snesena
věžička a odvezena na Uhelnou k tesaři Miroslavu Uškrtovi, který v zimních
měsících opravil její dřevěnou konstrukci. Klenba byla před příchodem
zimy provizorně zakryta. Rovněž během zimy se podařilo získat základ 
finančních prostředků: Nadace občanského fóra z Prahy věnovala 50 000 Kč
a město Hrádek nad Nisou 20 000 Kč. Tyto peníze ale nestačily, a tak jsme
v průběhu oprav sháněli další prostředky.

Na jaře 2004 byl zdokumentován a posléze demontován krov. Nový
vyrobil podle fotografií a nákresů Miroslav Uškrt z Uhelné. Josef Vyšín 
z Hrádku nad Nisou zhotovil zpevňující věnec na koruně zdiva a posléze
opravil římsy a omítky. Ty původní byly podle požadavků památkářů 
ponechány a pouze vyspraveny. Restaurátor kamenných památek Josef
Tichý z Hrádku nad Nisou opravil pískovcové prvky a doplnil jejich 
chybějící části. Na podzim byl na kapli vrácen krov a opravená věžička,
jejíž dřevěná konstrukce byla oplechována titanzinkovým plechem klem-
píři Martinem a Josefem Zemanovými z Horního Sedla. Krov byl pobit
prkny a provizorně zajištěn proti dešti a sněhu před nadcházející zimou,
která se ozvala nečekaně brzy.

Na jaře roku 2005 položil pokrývač p. Červeň z Dolního Sedla na střechu
krytinu, připomínající kamennou břidlici. Opět přišly na řadu ruce Mar-
tina a Josefa Zemana, kteří dokončili veškeré klempířské práce na kapli.
Po vyschnutí omítek byla kaple vymalována a zvenčí dostala svou původní
barvu – kombinaci světle a tmavě růžových odstínů. V létě byly opraveny
původní dveře. 

Poslední prací na exteriéru kapličky bylo 18. 11. 2006 usazení mako-
vice a kříže na špičku věžičky. V makovici jsou ve dvou pouzdrech uloženy
fotografie, text o kapličce, překlad textu, který v makovici kdysi býval,
a několik mincí.

Na rok 2007 chystáme vrácení opraveného skromného mobiliáře: oltáře,
obrazu a klekátka.

Ať tedy kaplička, lidé ze Sedla i všichni procházející poutníci, kteří zvě-
davě pohlédnou do kaple, pomodlí se či jen spočinou v jejím stínu, spolu
prožijí v míru a porozumění mnoho dalších desetiletí. 

Poděkování 
těm, kteří se o záchranu kaple na Horním Sedle zasloužili, bez nároku na
úplnost, protože dobrodinců bylo hodně:
– Sdružení pro záchranu drobných sakrálních památek, které se do opravy

pustilo: Bc. Matouš Kirschner, Mgr. Vít Štrupl, Miroslav Uškrt, Rudolf
Lochman, Gabriela Čarnogurská. Tito lidé se na opravách podíleli shá-
něním peněz, organizováním práce, ale také přikládali ruku k dílu, když
bylo potřeba.

– Nadace občanského fóra: dotace 50 000 Kč
– Město Hrádek nad Nisou: 20 000 Kč
– Sdružení klempířů p. Miroslava Hochmana, Martina a Josefa Zemana,

Dolní a Horní Sedlo: veškeré klempířské práce na kapličce. Práce i mate-
riál byly od sdružení klempířů kapličce darovány, jejich hodnotu odha-

dujeme na minimálně 30 000 Kč. Všem třem zvláštní dík za ochotu, se
kterou vždy vyšli vstříc.

– Ernst Bröer, slévárna hliníku Hrádek nad Nisou: finanční dar 5 000 Kč
– D Plast - Eftec, výroba plastů, Hrádek nad Nisou: zakoupení makovice

na věžičku v ceně 3 094 Kč
– Manželé Soňa a Josef Židů, majitelé prodejny papírnictví v Hrádku nad

Nisou: finanční dar 2 000 Kč
– Technické služby Hrádek nad Nisou: zapůjčení jeřábu ke snesení věžičky
– Elmar Hrádek nad Nisou – p. Lubomír Kadleček a Václav Větrovský: 

zapůjčení plošiny k usazení makovice na věžičku
– Miroslav Uškrt z Uhelné: rekonstrukce věžičky a krovu za cenu sníže-

nou oproti cenně běžné
– Bernd Faßke, sympatizant oprav sakrálních památek na území býva-

lých Sudet, Strahvaelde, SRN: finanční dar 55 Euro
– Všichni v textu výše uvedení, kteří přiložili ruku k dílu.

Něco málo z historie kaple na Sedle
Barokní kaplička na Horním Sedle vznikla nejspíše v roce 1739, kdy byl
15. prosince do obecní knihy Dolního Sedla proveden zápis oznamující,
že byla na pozemku Wenzela Hartiga č. p. 2 nákladem prarodičů dolno-
sedelského rychtáře Antona Andersche postavena. Postupně byla zasvě-
cena svaté Trojici, Ježíšovi, Marii a sv. Josefu. Už v roce 1837 byla prý ve
velmi špatném stavu. Kaplička však měla svůj fond oprav vedený v kase
Grabštejnského panství. V roce 1890, kdy prý již stavbě hrozilo zřícení,
začala generální oprava a 28. září téhož roku byla kaple za veliké slávy
znovu vysvěcena. Ve stříšce přibyla věžička s malým zvonkem. Další
oprava následovala v roce 1931 a podíleli se na ní sedelští obyvatelé. Na
závěr opravy byla do makovice na věžičce přidána k dokumentům z roku
1890 další listina a peníze. Vít Štrupl

Zpátky v lep‰ích ãasech

ZZvveemmee  vvááss  ssrrddeeččnněě  nnaa  mmaalloouu  ssllaavvnnoosstt  ssppoojjeennoouu  ss  nnoovvýýmm  
vvyyssvvěěcceenníímm  kkaappllee  nnaa  HHoorrnníímm  SSeeddllee,,  kktteerráá  ssee  bbuuddee  kkoonnaatt  uu  kkaappllee  

ppoo  226677  lleetteecchh  oodd  ddoobbyy  pprrvvnníí  zzmmíínnkkyy  oo  ttééttoo  ppaammááttccee,,
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Od července, kdy jsme přinesli informaci o zahájení stavby hrázděného
domu na Uhelné, se zde udála spousta věcí. Ve stručnosti nejprve shrňme
základní fakta. Sdružení Tradiční dům zde staví podstávkový dům s roube-
ným přízemím a hrázděným polopatrem. V dnešní době raritu, protože

pokud se dnes staví domy dřevěné, jsou roubené. Dříve ovšem v našem
kraji byly takových domů stovky. Novostavba vychází ze základů původní
zástavby a v maximální míře respektuje původní zástavbu na Uhelné. 
Stylem, dispozicí i mohutností. „Pro zachování autenticity jsme použili 
i řadu prvků, které jsme nalezli při ručním vykopávání základů původního
domu,“ říká Miroslav Uškrt, jeden ze stavitelů. Tak jsou v domě vidět 
pískovcové portály, ale také třeba krásně zdobený klenák domu č. p. 6.

V průběhu léta a podzimu v sousedství původního hrázděného domu
č. p. 4 vyrostla většina „hrubé“ stavby. Na podezdívce (která mimocho-
dem svým provedením vypadá jako původní staletá) vyrostlo roubené
přízemí. Obyvatelé domu budou vcházet přes předsíň do místností, kde
se asi bude odehrávat většina života v domě – obývací místnost bude 
propojena se sousední světnicí – kuchyní a jídelnou. V pravé části domu
bude, pracovna, záchod a schodiště do patra. Zde naleznou obyvatelé
domů opravdové pohodlí v podobě velkých prosvětlených prostor. 

Jak již bylo napsáno shora, zvenčí bude dům důstojným sousedem 
č. p. 4. Roubení i dřevěná část hrázdění je provedena kvalitní řemeslnou
prací. Vnitřek domu částečně hrázdění přizná, částečně bude skryté. Kaž-
dopádně ale majitele čeká ojedinělé bydlení. Na stavbě jsou upotřebeny
druhotně použité prvky (například trámy z bývalé cihelny) zároveň s mo-
derními. Hrázděná stavba vůbec neznamená návrat do minulosti, pokud
jde o komfort bydlení, ale naopak i dnes obstojí. Ostatně, můžete si udě-
lat výlet na Uhelnou a udělat si obrázek sami. Vít Štrupl

S příchodem listopadu přišel ten správný čas na výsadbu dubu. V Hrádku
se sázelo hned na dvou místech. Díky projektu, podpořeném z několika
zdrojů, se podařilo obnovit alej na Žitavské ulici. V Luční ulici byly 
nahrazeny duby, které se při loňské výsadbě neuchytily. Tato nová alej
byla vysazena v rámci oprávněné reklamace zdarma.

Obnova aleje na Žitavské ulici byla plánována již v loňském roce a byly
na ni vyčleněny prostředky v rozpočtu města. Díky úspěšně podaným 
projektům se ale počet původně plánovaných nových stromů značně 
rozrostl. Od Lidového domu směrem k hraničnímu přechodu bylo 
vysazeno celkem 107 dubů červenolistých. Zkraje aleje nahradily ovocné
dřeviny a dále jimi byly vyplněny mezery vzniklé postupným stárnutím
původní dubové aleje. Na obnovu této jedinečné aleje, pokračující až 
k Žitavě, daroval městu 250 tisíc korun Pivovar Staropramen. Dalšími 
50 tisíci korunami přispěl Liberecký kraj. Největší částka, 431 tisíc korun,
pochází z projektu Stromy v Trojzemí, podpořeného z programu Interreg. 

Mohutné duby, které v blízkosti Trojmezí tvoří několik alejí, jsou v tomto
počtu ojedinělým krajinným prvkem. Můžeme k nim počítat i alej začí-
nající u Pragovky a původně směřující dále k hranicím. I proto se v rámci
projektu Stromy v Trojzemí počítá s vytvořením dvou naučných stezek.
Obě budou začínat v obnoveném městském parku. Jedna bude určena
cyklistům a povede i okrajovými částmi města, druhá, pro pěší, povede
Trojzemím. 

Údržbu by potřebovaly také aleje, které jsou již na polském území.
Stromy jsou zde ve špatném stavu. Prozatím by měla proběhnout ales-
poň jejich pasportizace. 

V současné době se podél aleje na polském území buduje cyklostezka,
která by měla zvýšit bezpečnost cyklistů projíždějících mezi oběma hra-
ničními přechody. Uzavře se tak malý okruh Trojzemím o délce asi 8 km,
který vede téměř výhradně mimo komunikace pro motorová vozidla a je
vhodný především pro nenáročné vyjíždky.

Na Îitavské bylo vysazeno
pfies sto dubÛ

Pfiíbûh jednoho domu –
ãást druhá
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Redakãní rada v novém
sloÏení

Od prosincového čísla HRÁDECKA pracuje redakční rada v novém složení.
Jejími novými členy se stali místostarosta města Josef Horinka, tajemnice
městského úřadu Mgr. Věra Skřivánková a zástupce opozice v městském
zastupitelstvu Ing. Josef Růžička (ČSSD). 

Spoluúčast při tvorbě HRÁDECKA není uzavřena ani Vám, čtenářům.
Příspěvky, případně náměty můžete zasílat e-mailem na zprávy@hradek-
nadnisou.cz. V případě, že zvolíte písemnou formu, je potřeba, aby obálka
byla jasně označena „HRÁDECKO“. Předat ji můžete na podatelně měst-
ského úřadu nebo využít schránku umístěnou v přízemí radnice proti
podatelně.

Vít Štrupl

Nové jízdní fiády
Dnem 10. prosince vstupují v platnost nové jízdní řády pro autobusovou
dopravu i vlaky. Kompletní jízdní řády týkající se Hrádku a okolí najdete
uvnitř tohoto čísla HRÁDECKA. 

Po vyhodnocení efektivity jednotlivých spojů došlo v jízdních řádech
k několika změnám, jejichž smyslem je nabídnout za peníze, kterými
město přispívá na dopravní obslužnost, maximum služeb. 

Zrušen byl spoj, který jezdil z Hrádku přímo do Frýdlantu. Tento auto-
bus jezdil především z důvodu zajištění dopravy na vyšetření do nemoc-
nice. Obsazenost na lince z Hrádku ale byla v průměru menší než jeden
cestující. Alternativou je vlak, jehož jízdní řád je sestaven tak, že nyní 
u většiny spojů cesta do Frýdlantu trvá jen něco přes hodinu. 

Naopak se podařilo udržet spoje zajišťující spojení s Hrádkem v sobotu.
Novinkou jsou spoje projíždějící šestkrát denně od terminálu k Pragovce,
dále Loučnou a přes Dolní náměstí zpět k terminálu.

Vít Štrupl

·kolení práce na
poãítaãi

Společnost Eurnet od ledna zahajuje řadu školení práce na počítači pro
začátečníky i mírně pokročilé uživatele. Školení jsou rozdělena do něko-
lika etap v průběhu roku a budou na sebe navazovat. 

Všechna školení budou probíhat v ZŠ Donín, vždy od 19 hodin. 
Zájemci se mohou přihlásit od 7. 12. 2006 na internetových stránkách
www.eurnet.cz. Pro uživatele sítě Eurnet je školení zdarma, ostatní 
zájemci zaplatí 150 Kč za kompletní školení v rozsahu 6 hodin.

11..  LLeeddeenn  22000077  –– zzaaččáátteeččnnííccii
První cyklus:
– 09. 1. 2007 – Základy práce s PC – 2 hod
– 11. 1. 2007 – Texty a tabulky v počítači – 2 hod
– 16. 1. 2007 – Internet a e-mail – 2 hod
Druhý cyklus:
– 18. 1. 2007 – Základy práce s PC – 2 hod
– 23. 1. 2007 – Texty a tabulky v počítači – 2 hod
– 25. 1. 2007 – Internet a e-mail – 2 hod
22..  DDuubbeenn  22000077  – zzaaččáátteeččnnííccii  //  ppookkrrooččiillíí  
Dva termíny (upřesníme):
– Práce s MS Word 2003 a 2007
– Práce s MS Excel 2003 a 2007
– Práce s MS Outlook a MS Power Point
– Open Office – bezplatná alternativa k MS Office
33..  KKvvěětteenn  22000077  –– zzaaččáátteeččnnííccii  
Jeden termín (upřesníme):
– Vybíráme digitání fotoaparát
– Programy a úprava digitálních fotografií
44..  ČČeerrvveenn  22000077  –– zzaaččáátteeččnnííccii  //  ppookkrrooččiillíí  
Dva termíny (upřesníme):
– Internet – jak rychle vytvořit své vlastní stránky
– Internet – jak a kde hledat, bezpečnost na internetu
– E-mailová pošta – typy klientů, freemaily, bezpečnost

polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
listopadu 2006 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.

80 let Vlasta Horáková
81 let Emília Hajšová
82 let Marta Brunerová
83 let Olga Ludvíková
86 let Jan Beneš
87 let Vlasta Špinarová
91 let František Jaroš

Marie Zimová, SPOZ

Strojservis – Stanislav Kfiivánek
kancelářská technika, výpočetní technika – hardware, šicí stroje

Liberecká 2, Chrastava
Tel.: 731 563 808, E-mail: strojserv@volny.cz



9



10 prosinec 2006

Svat˘ Martin a stateãné
hrádecké maminky

Takové počasí jako letos nám sv. Martin ještě nenadělil, nepřijel sice na
bílém koni, ale pršelo a byla zima jako v morně. Musím říci,  že ještě půl
hodiny před začátkem, kdy už stál za kostelem zmoklý kůň, který přišel
se svou majitelkou ze své stáje na Suché, a kdy se už rytíř oblékal do brnění,
jsem měla pochybnosti, zda vůbec někdo přijde. O to větší bylo moje 
překvapení, když se začaly objevovat první děti v maskách s lampionky.
Během samotného průvodu, který šel za rytířem od kostela přes náměstí,
park a zpátky, nepadla ani kapka. Liják začal, až když jsme byli všichni 
v kostele, kde děti dostávaly již tradičně ocenění za lampionky i masky.
Holky z DDM Drak připravily na zahřátí čaj i svařák, a tak si myslím, že
všech 123 dětí i jejich rodiče odcházeli domů spokojení. A to je asi nej-
větší dík pro všechny, kteří akci připravili a pomáhali zajistit – ať už to byly
holky z Draku, či od koně, rytíř a jeho pomocník, město Hrádek, od 
kterého jsme dostali příspěvek na sladkosti, policie, která nám připravuje
cestu, anebo právě i ty „statečné hrádecké mamky“, které lampionek 
pomohly vyrobit, masku připravit…

Díky vám Hedvika Zimmermannová, duchovní

Advent a Vánoce…
Pokračování ze strany 1
Barbora: legenda o sv. Barboře – patronce horníků, kterou nejdříve uza-
vřeli do luxusně zařízené věže, aby unikla svodům světa, a která zemřela
pro svou víru mučednickou smrtí rukou svého otce, dala vznik lidovému
obyčeji, kdy chodila po vsi dům od domu děvčata v bílém odění v jedné
ruce košík se sladkostmi a ovocem pro hodné děti, ve druhé metlu, jíž 
hrozila těm zlobivým. V tento den také děvčata trhala větvičky třešně –
pokud do Vánoc rozkvetly, byla naděje na svatbu v příštím roce. V před-
večer jejího svátku věší děti za okna punčochy a podle toho, zda byly
hodné, či zlobily, najdou sladkosti nebo uhlí.

Mikuláš: dle tradice patron námořníků i rybářů, chránící mosty i před
povodněmi, v některých zemích je patronem šťastného manželství a ve
středověku byl spojován se silou a bohatstvím, a proto na jeho svátek 
uzavírali obchodníci rádi složité obchody. Legenda o sv. Mikuláši nám
však vypráví o muži, který vhodil peníze oknem do domu, aby otec nemu-
sel prodat své dcery do nevěstince. Sv. Mikuláš (St. Nicolaus, odvozeně
Santa Claus) naděluje dárky o Vánocích v Anglii, USA, Švédsku i dalších
zemích. V Holandsku, kde mu říkají „Svister Klaas“, nadělí často už i vánoční
dárky. Našim severním sousedům v Německu dává dárky do bot za dveřmi
a na naše děti si vzal raději ještě pomocníky, anděla i čerta – cesta do 
našich domovů bývá dlouhá.

Lucie: patronka švadlen i kočích a ochránkyně před čarodějnicemi. Už
přísloví „Svatá Lucie noci upije“ nám ukazuje na tradici, která je rozšířena
zvláště v severských zemích, kdy chodí dívky v bílých šatech se svíčkami
a zpívají adventní písně. Její svátek nepřipadá v dnešní době na den zim-
ního slunovratu, to však je způsobeno nesrovnalostí mezi lunárním 
a juliánským kalendářem.

Přejeme tedy všem pokojné svátky vánoční, naplněné láskou, nadějí 
a porozuměním. A těm, kteří udržují tradice, přejeme mnoho pěkných
chvil při jejich prožití. ThMgr. Hedvika Zimmermannová

Pour Feliciter!
Vánoce už klepou na dveře a za nimi v závěsu Nový rok. Budeme zase 
posílat blahopřání a různá P. F.

Ví však každý, jak tato P. F. vznikla a co znamenají? P. F. se posílala už 
v 16. století, ale rozšířila se až ve století 18., a to ve vyšších kruzích. Byly
to takzvané blahopřejné  listy pro štěstí. Hromadně pak se tato blaho-
přání rozšířila ve století dvacátém. Dnes se posílání P. F. stalo běžnou zá-
ležitostí. V současnosti se však rozrůstá blahopřání „mobilové“. Není však
hezčí přesto dostat pěkný pohled psaný vlastní rukou gratulanta? 
Pohlednice můžete přečíst několikrát, víte, že při jejím odeslání myslel
odesílatel právě na vás. Ještě později si na odesílatele vždy vzpomenete
a v duchu s ním třeba i pohovoříte. A mobil? Vyslechnete, často ani 
nevíte co, za chvíli zapomenete, kdo vůbec volal. Vždyť P. F. posílal i pre-
sident Masaryk. P. F. je přejato z francouzštiny a znamená Pour Feliciter,
tedy pro štěstí. Váňová

HRÁDEK 2015 – „Ïiv˘
dokument“

Počátkem letošního roku schválilo zastupitelstvo města významný doku-
ment, rozvojový plán města – HRÁDEK 2015. Cílem nás všech by nyní
měla být jeho postupná realizace. To, že se nejedná jen o pouhé „plány“,
můžeme již nyní dokladovat konkrétními skutečnostmi. V náplni správ-
ního a sociálního odboru je mimo jiné i sociální péče, a proto bychom
chtěli zde uvést skutečnosti týkající se především této oblasti. 

Ve spolupráci s příspěvkovou organizací Pečovatelská služba Hrádek
nad Nisou se podařilo výrazně podpořit rozvoj činností nestátních
neziskových organizací ve městě při poskytování sociálních služeb.
Pečovatelská služba získala v letošním roce opět z Grantového fondu 
Libereckého kraje dotaci, a tudíž mohla být část rozpočtovaných pro-
středků použita na jiné účely. Po dohodě Pečovatelské služby a správního
a sociálního odboru a na základě schválení rady města bylo rozhodnuto
podpořit rozvoj terénní péče a byla poskytnuta dotace 30 tis. Kč občan-
skému sdružení Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje na 
zabezpečení osobní asistence občanům našeho města, kteří tuto službu
potřebují. 

Nabídku důležitých sociálních služeb doplňují další organizace. 
V těchto dnech byl např. zaslán příspěvek občanskému sdružení Středisko
rané péče Liberec, které poskytuje ranou péči dětem s těžkým zrakovým
postižením žijícím v našem městě.

Daří se postupně uskutečňovat i ostatní dílčí cíle plněním jednotlivých
opatření (příprava výstavby nového Domu s pečovatelskou službou, 
zvyšování podílu terénní péče pro staré a zdravotně postižené občany,
zavádění standardů kvality sociálních služeb u poskytovatelů, využívání
vícezdrojového financování sociálních služeb, zahájení výstavby 36 byto-
vých jednotek, které budou určeny především pro občany s nižšími 
příjmy atd.) a současně tak navázat na probíhající zásadní změny 
v systému sociální péče.

Konkrétních příkladů naplňování přijatého dokumentu by se dalo uvést
určitě ještě více. Je dobré, že preambuli rozvojového plánu města se daří
realizovat a že zpracovaný dokument je „živý“.

Bc. Petr Grim, ved. správního a sociálního odb.

Dobré pfiíklady
Jak je zmíněno v článku HRÁDEK 2015 – „živý dokument“ na jiném místě
tohoto čísla HRÁDECKA, je jedním z dílčích cílů rozvojového plánu „Udr-
žení a rozvoj kvalitního systému sociálních služeb s možností využití 
vícezdrojového financování“. Dobrým příkladem přístupu k tomuto úkolu
je činnost příspěvkové organizace Pečovatelská služba. Díky tomu, že se
ředitelce příspěvkové organizace paní Škublové podařilo získat opětovně
dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje, mohla být následně vyu-
žita část rozpočtovaných prostředků ve výši 70 tisíc Kč na obnovu 
plynových topidel v bytech obyvatel Domu s pečovatelskou službou na
Žitavské ulici. Bc. Petr Grim

ved. správního a sociálního odb.
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člen mezinárodní skupiny Marius Pedersen

Hledá pro posílení svého t˘mu
(provozovna – Hrádek nad Nisou):

dělníka – řidiče

OOččeekkáávváámmee::
řidičský průkaz sk. C, min. T, B, E, loajalitu, pracovní nasazení, 
přizpůsobivost, dobrou orientaci ve městě Hrádek nad Nisou,

praxi v oboru.

NNaabbíízzíímmee::

zázemí silné společnosti, solidní mzdové podmínky
dobré pracovní prostředí.

PPookkuudd  VVááss  nnaaššee  ppooppttáávvkkaa  oosslloovviillaa,,  kkoonnttaakkttuujjttee::

Krejčík Václav – ved. provozovny

tel.: 485 140 159, 602 131 278 

e-mail: vaclav.krejcik@mariuspedersen.cz

Vaši písemnou zprávu s profesním životopisem předejte osobně 
v sídle provozovny – Žitavská 689, 463 34 Hrádek nad Nisou. 

Termín nástupu dle dohody. 

Super novinka v Hrádku nad Nisou

Firma MORÁVIA – CHEM, s. r. o.,

NNaabbíízzíí::

motorové oleje
převodové oleje

nemrznoucí směsi
a další širokou nabídku zboží.

NNaappřřííkkllaadd::

olej motorový 10 W – 40 PS B + D 1 l – 99 Kč, 5 l – 394 Kč

5 W – 40 PS B + D 1 l 158 Kč, 5 l – 681 Kč

převodový olej PP 90 H 1 l – 89 Kč, PP 80 1 l – 69 Kč

a dalších 60 druhů.

PPrrooddeejjnníí  mmííssttoo::

objekt plynárny
Václavská ulice, vedle policie

otvírací doba Po–Pá: 8–15h.
případně tel.: 602 976 890
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Poslední listopadový víkend patřil v Hrádku tradičně ochotnickému 
divadlu. Publikum od nejmenších po nejstarší si mohlo vybírat z pěti 
divadelních her. Pátek, jak již bývá zvykem, patřil hrádeckým souborům.

Ještě před slavnostním zahájením 26. ročníku Hrádeckého divadelního
podzimu patřilo jeviště Dividýlku, které vystoupilo se hrou Papoušek má
jedničky. Vedoucí souboru Mgr. Anna Pilařová využila hry s původním
názvem Jedničky má papoušek, kterou již jednou dětský divadelní sou-
bor uváděl a spolu s dětmi ji upravila. „Skupina dětí, které v loňském roce
hrály v Dividýlku, odešla a od září jsme se začali scházet v novém obsazení.
Některé nevydržely chodit na zkoušky, hru jsme díky tomu dokončovali 
s devíti členy souboru. Některé musely hrát dvě role, což bylo docela ob-
tížné. Vystoupení i slova poroty nám určitě dodalo chuti do práce. Tereza
Hejná si dokonce odnesla čestné uznání za výkon v roli papouška Boři-
voje“, řekla nám Anna Pilařová. Její práce s dětmi dále pokračuje. Dividýlko
stále hledá nové zájemce o divadlo, kteří by se zájmem hráli. Na zkouš-
kách získávají kromě jiného dobré základy pohybu a jevištní řeči.

Slavnostní zahájení přehlídky se po devíti letech muselo obejít bez 
vystoupení chrámového sboru. Domácí divadelní soubor Vojan nastudoval
hru Luigiho srdce aneb poprava tupým mečem. Po pěti letech se k režíro-
vání vrátil Jan Sladký: „I když byla hra napsána na začátku sedmdesátých
let, vystihuje dobře současnou společnost, zatíženou na komerci. Na na-
učení textu to byla jedna z nejobtížnějších her, jakou jsem kdy studoval.
Vybrali jsme ji ale záměrně. Chtěli jsme sice, aby byla úsměvná, ale také
aby měla obsah a nebylo to jen „tlachání“ o ničem“. V Hrádku Vojan uvá-
děl hru potřetí. Pro domácí publikum se snaží předstoupit s hotovou hrou,

kde jsou již protagonisté zvyklí na reakce publika.
„Tato hra by potřebovala hudbu. Nechtěli jsme si
půjčovat aparaturu, ale řekli jsme si, že si na ní touto hrou vyděláme. Ně-
jakou techniku už máme vybranou a spočítali jsme to na asi 10–12 repríz“,
dodává odhodlaně režisér Jan Sladký. 

Sobota ráno patřila tradičně nejmenším divákům, které pobavili vodníci
z Hranic. Odpolední Dentální rapsodie byla spíše pro mladší publikum
od patnácti let. Divadelní soubor Vojan, tentokrát z Českého Dubu, poba-
vil diváky večerní inscenací Rukojmí.

„Musím vyzdvihnout stoprocentní organizaci divadelní přehlídky. 
Divák ji sice úplně nevidí, ale pro nás je velmi důležitá. Moje poděkování
za ni patří především Vlaďce Půtové, jejíhož přístupu si nesmírně pova-
žuji. Děkujeme také hasičům, panu Holečkovi a kolektivu za výborný servis
po dobu přehlídky, dodává na závěr Ing. Josef Horák, předseda OS Vojan.

Vít Štrupl
Udělená čestná uznání
Tereza Hejná, Dividýlko – za ženský herecký výkon v roli Papouška Bořivoje
v inscenaci „Kam se poděly jedničky“ 

Alena Součková, DS Vojan Hrádek n. N. – za ženský herecký výkon v roli
Kitty Morrisové v inscenaci „Luigiho srdce aneb Poprava tupým mečem“ 

Martina Sladká, DS Vojan Hrádek n. N. – za ženský herecký výkon v roli
Jezabel v inscenaci „Luigiho srdce aneb Poprava tupým mečem“ 

Jan Sladký, DS Vojan Hrádek n. N. – za mužský herecký výkon v roli Benny
McLouda v inscenaci „Luigiho srdce aneb Poprava tupým mečem“ 

Alexandr Guha – za autorský text „Dentální rapsodie aneb Stomatolo-
gická revue“

DS Vojan Hrádek nad Nisou – za inscenaci „Luigiho srdce aneb Poprava
tupým mečem“

Hercům Ztracené existence o. s. – za kolektivní souhru souboru v inscenaci
„Dentální rapsodie aneb Stomatologická revue“ 

Sponzoři:
Liberecký kraj, město Hrádek nad Nisou, KSM Castings CZ, s. r. o., D Plast -
Eftec, Propos, Autotrend Hrádek nad Nisou, Zahradnictví Hrádek nad Ni-
sou, Elas, Česká spořitelna, Elmar, Martin Půta

Ohlédnutí za Hrádeck˘m
divadelním podzimem
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Nechceme vás stra‰it, ale
Vánoce se blíÏí!

My v mateřské škole se na Ježíška moc těšíme a hodně se na něj připravu-
jeme. Asi se těší i „Dračice“ z domu dětí, protože nás pozvaly na pracovní
návštěvu. V jejich útulné keramické dílničce nás čekalo milé překvapení –
hora hlíny. Naši malí předškoláci si s ní hned věděli rady, a když ne, tak
pomohly Jarča s Petrou. Děti s nadšením hnětly, mačkaly, válely, vykrajo-
valy, zdobily, natíraly a za chvíli bylo dílko hotové.

Chcete vědět víc?
Neřekneme nic!
Vždyť to bude překvapení,
PŠT – to pro nás těžké není!
Děkujeme za pomoc,
budem mlčet do Vánoc! MŠ Liberecká – „Beruška“

Sv. Martin ve ‰kolce
Už Martin na bílém koni,
už zase přijíždí k nám,
vesele podkůvky zvoní,
jede k nám zas bílý pán…

Tato slova patří k písničce, kterou jsme si s dětmi často loni zpívali 
a vyhlíželi první sníh.

A tak jsme si letos společně vymysleli, že se na Martina připravíme jinak:
– Vyzdobili jsme si bíle celou tělocvičnu
– Poslechli vyprávění a svatém Martinovi
– Vyrobili jsme si lampiónky
– Zahráli si na rytíře a vojáky s dřevěnými meči 
A protože Martin jezdil na bílém koni, vyráběly děti i koně z papíru 

a vlny. Každý správný kůň má i podkovy, a ten letošní jich měl v Doníně
ve školce připravených celkem 36 kusů. Tolik podkov si děti vyválely 
z těsta. A pak už jsme jenom čekali, jak to v sobotu dopadne a jestli ten
Martin skutečně přijede a přiveze i sníh.

Skutečně přijel! Kdo se byl podívat navečer ve městě, mohl ho zahléd-
nout, jak jím projíždí až do parku. Jenom ten sníh nechal doma, a tak si
na pořádnou koulovačku budeme muset ještě chvíli počkat.

Rosničky z MŠ v Doníně

Víte – nevíte?
Víte, že v Hrádku máme tajemný hrad?

Nevíte, kde ho najít?
My už to víme a rádi vám to prozradíme!
Jako v pohádce jsme se v úterý 29. 11. cítili, když jsme vstoupili do školy,

která se pro nás proměnila v pohádkový hrad. Plnili jsme úkoly a za ně
dostávali na žlutou kartičku obrázková razítka.
– v mučírně (tělocvičně) jsme zdatně zdolávali překážky a stříleli na

branku
– v kouzelné komnatě jsme na interaktivní tabuli vyzkoušeli, co už umíme

a jak dovedeme kreslit
– sál rádců byl pro nás tím největším překvapení ,,počítače“, to se nám

všem moc líbilo a věřte nebo ne, úkol jsme zvládli všichni na výbornou
– v hladomorně, kterou jsme našli po delším bloudění, byla pro nás při-

pravena svačinka
– v dračí sluji (1. třída) nechtěl spát velký drak, a tak jsme ho museli s

kamarády uspat písničkami a básničkami
– smutná princezna na nás čekala ve třetí třídě celá uplakaná a zároveň

i poslední úkol – ,,JAK ROZESMÁT PRINCEZNU“. I tento úkol jsme
zvládli, a tak nás princezna dovedla k pokladu, který byl schovaný ve
velké truhle. Tam na nás čekala pro všechny odměna.
Ve škole T. G. Masaryka jsme strávili celé dopoledne a nikomu se ze

školy moc nechtělo. Ještě nás čeká návštěva dalších škol a pak rozhodo-
vání s rodiči, kterou školu si vybereme.

V této se nám ale opravdu moc líbilo. Moc děkujeme paním učitelkám,
žákyním devátých tříd a panu Štruplovi za překrásné dopoledne.

paní učitelka Valecká a předškoláci z Donína

Rosniãky dûkují!
Velké poděkování posíláme tatínkovi Tedíka Šimáčka. Na jedné schůzce 
s rodiči jsme se zmínili, že máme rozbitou branku. Ochotný tatínek vzal
slova na vědomí, oslovil firmu pana Peřiny a zanedlouho byl plot hotový.
A tak se teď můžeme chlubit nádherným vstupem do naší školičky. 
Děkujeme!

Rosničky z MŠ v Doníně 

V dalších dnech navštívili školu u pošty ještě předškoláci z MŠ Oldřichovská a MŠ Liberecká

Mûstská knihovna
Pracovnice městské knihovny v Hrádku nad Nisou přejí všem svým čtená-
řům a příznivcům příjemné prožití svátků vánočních a mnoho osobních
a pracovních úspěchů v roce 2007.

Zároveň upozorňujeme, že mezi svátky má knihovna zkrácenou pro-
vozní dobu. V době vánočních svátků bude provoz knihovny omezen:
otevřeno bude od 9 do 15 hodin.
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Mûstská policie pro dûti
Dne 25. listopadu 2006 se pod záštitou Domu dětí a mládeže Drak, 
Městské policie Hrádek nad Nisou a ve spolupráci s firmou ROB-HÁJEK 
a TJ Slovan Hrádek konal v rámci programu využití volného času mládeže
turnaj v sálové kopané pro žáky základních škol. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 40 žáků, kteří byli rozděleni do dvou vě-
kových kategorií.
Pořadí turnaje:

MMllaaddššíí  žžááccii::  
1. místo – Jelítka
2. místo – Slovaňáci
3. místo – Donín
Nejlepší střelec v mladší kategorii: Švejkovský Petr
Nejlepší brankář v mladší kategorii: Fritsche Petr
SSttaarrššíí  žžááccii::
1. místo – Diliny
2. místo – Lidická
3. místo – Loupáci
Nejlepší střelec ve starší kategorii: Hájek Zdeněk
Nejlepší brankář ve starší kategorii: Jarda Valeš

Žáky přišel povzbudit i místostarosta města p. Josef Horinka, který na
závěr turnaje předal drobné ceny a poháry vítězům.

Pořadatelé děkují žákům a trenérům TJ Slovan Hrádek za účast a spo-
lupráci.

Další akce konaná pod záštitou Domu dětí a mládeže Drak a Městské
policie Hrádek nad Nisou bude turnaj ve florbale, který se bude konat
dne 28. 12. od 9.00 hod. v Sokolovně. Jste všichni srdečně zváni.

Tato akce byla pořádána s podporou města Hrádek nad Nisou.
Mgr. Ladislava Jurková – DDM Drak

Pavel Weiss – městská policie Podzimní ãást mají za sebou fotbalové
soutûÏe. Jak si v nich vedla muÏstva

Slovanu?
V krajském přeboru hrající Slovan A se nachází v polovině tabulky – na
sedmé příčce. „Áčku“ se nedařilo především na hřištích soupeře, body si
přivezlo pouze ze Železného Brodu. Úspěchy doma nedokázaly tuto
ztrátu nahradit, a navíc ani hra doma nebyla vždy ideální. Část soutěže
se z důvodu rekonstrukce a údržby hlavní travnaté plochy odehrála na 
náhradní umělé trávě, která našim fotbalistům příliš neseděla, ztráceli
jsme body i ve zdánlivě snadných a téměř vyhraných zápasech. Přes zimní
přípravu bychom rádi mužstvo dostali do herní pohody loňské soutěže,
příprava bude řešena sérií přátelských utkání především se soupeři z vyš-
ších soutěží. Přes zimu se pokusíme rovněž poohlédnout po nových 
posilách, pokusíme se zapracovat i několik na jaře vycházejících doro-
stenců. Výkonnostní cíl je umístění do 5. místa krajského přeboru.

„Béčko“ vede po podzimu tabulku nejnižší fotbalové soutěže (III. třídy),
když pouze dvakrát odcházelo z hřiště poraženo. Jsme rádi, že béčko plní
zatím představy oddílu beze zbytku a má nakročeno k postupu do okres-
ního přeboru dospělých, který naše mužstvo v minulosti již hrálo. Na 
rozdíl od minulých let, kdy se mužstvo scházelo velice problematicky, je
tato situace prozatím vyřešena. Příchodem ostřílených borců, jako jsou
Stránský, Vlček z Chrastavy, Maryško atd., se hra mužstva zkvalitnila, na
rozdíl od minulých let naše B nemuselo využívat hráče z A mužstva 
a mohlo se spolehnout na vlastní kádr. Myslím, že pokud by toto mužstvo
nemělo postoupit do vyšší soutěže, byla by to velká škoda. 

Sedm mužstev má Slovan Hrádek v soutěžích mládeže. Volný čas zde
tráví desítky dětí. Krajský přebor hrají starší a mladší dorostenci. Starší
přezimují na předposlední příčce. Mladším dorostencům se na podzim
vůbec nedařilo. Se ziskem jediného bodu jsou beznadějně poslední. Starší
a mladší žáci jsou účastníky okresního přeboru. Na podzim se jim střídavě
dařilo, takže starší žáci jsou druzí, i když se značnou ztrátou na vedoucí
Doubí. Mladší žáci zahájí jarní část soutěží ze třetího místa tabulky.

Nejmladších fotbalistů je v Hrádku tolik, že hrají ve třech mužstvech.
V tabulce 18 týmů krajského přeboru starších přípravek jsou nyní na 
8. a 12. pozici, ti nejmenší zatím zůstávají na posledním místě.

Za pomoci státní dotace se oddílu povedlo dořešit umělé osvětlení
umělé trávy, což bude velkým přínosem především v zimních měsících,
kdy je brzo tma a podmínky pro trénování by tak byly velice složité, dále
se provedla základní rekonstrukce – údržba hlavní travnaté plochy a vyře-
šila se komunikace ze zámkové dlažby mezi šatnami a umělou trávou.

Vít Štrupl, Josef Horinka

Hrádecká malá kopaná je
na internetu

Hrádecká malá kopaná, která letos vstoupila do druhého čtvrtstoletí svého
trvání, má na internetu díky p. Jiřímu Tůmovi svou prezentaci. Oficiální
stránky HMK přinášejí aktuální zprávy z dění a průběžně jsou doplňovány
o informace z archívu. Na adrese www.lhl.cz/hmk naleznete kromě vý-
sledků, tabulek a rozpisů záznamů také komentáře k vybraným utkáním.

Do letošního ročníku Hrádecké malé kopané se přihlásilo 8 mužstev.
Na podzim bylo sehráno 10 kol v čele tabulky jsou se stejným počtem
bodů hráči Slovanu a VZV Rapid. Příznivci HMK se mohou těšit na duben,
kdy začne jarní část letošního ročníku soutěže. Vít Štrupl

Va‰e realitní kanceláfi

Máte volný byt a chcete ho

pronajmout?

Vyhledáme Vám vhodného nájemníka,

necháme sestavit nájemní smlouvu,

a to vše ZZDDAARRMMAA

V pfiípadû zájmu volejte 

602 442 278
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