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V lednovém čísle:

— Malý trojúhelník
— Kaplička na Sedle
— Výstava o Hrádku
— Ing. Pavel Onodi
— Silvestrovský běh
— Příloha – Krajina skal

Po několika měsících čekání, zapříčiněných převisem objednávek u dodavatele, dostala městská policie 
v prosinci zařízení k měření rychlosti aut v ulicích města. Řidiči zaregistrovali strážníky v ulicích poměrně
rychle. Zatímco v prosinci ale měřili městští policisté nanečisto, protože práci s radarem je potřeba si nej-
dříve osvojit, od začátku nového roku již probíhají měření „doopravdy“.

Názory na to, zda by měla městská policie měřit rychlost aut a pokutovat neukázněné řidiče, se jistě
různí. Faktem ale je, že Policie ČR není schopna pokrýt potřeby všech obcí v republice. Pro městskou 
policii bude měření „radarem“ novou činností navíc. Jeho pořízení ale vzešlo i z přání občanů, kteří 
volali po zajištění bezpečnosti. Strážníci nejlépe znají problematická místa ve městě. Nespornou výhodou
je fakt, že měřič je mobilní. V podstatě se dá říct, že je možné měřit každých deset minut jinde. Radar 
s počítačem, který prováděl statistické měření na sklonku léta, jasně ukázal, že neukázněných řidičů je
dost. Liberecká ulice, komunikace kolem škol, Žitavská, Donínská, příjezd ze Sedla jsou lokality, kde se
nejspíše bude měřit nejčastěji.

Zpomalení alespoň části řidičů by mělo přispět umístění značek s textem „úsek měřený radarem“ na vjez-
dech do města. „Radar“ nebyl zakoupen proto, aby si na sebe co nejrychleji vydělal, ale především proto, aby
se předcházelo nebezpečím plynoucím z rychlé jízdy po ulicích, kde je frekventovaný provoz aut a chodců.

Někoho možná bude zajímat, jak zařízení funguje. Jedná se o laserový měřič rychlosti s fotoaparátem,
který zaznamenává projíždějící vozidla. Snímek je automaticky otitulkován. Ve výsledné podobě je vidět
SPZ, řidič a titulek s místem, časem, vzdáleností a rychlostí vozidla. Na fotografii je vidět i červený bod
od laseru, který vyloučí pochybnosti o záměně naměřených údajů. Snímek nelze dodatečně upravovat,
takže jsou vyloučeny i manipulace s naměřenými daty v případě, že by se přestupek řešil ve správním 
řízení. „Radar“ je schopen měřit od vzdálenosti 350 m. Jeho další funkcí je měření vzdálenosti (což se
může využít například při nepovoleném parkování v blízkosti křižovatek apod.). Město měřič pořídilo za
necelých 600 tisíc korun na splátky na 4 roky.

A co čeká neukázněné řidiče? Především podle nového zákona již nelze přestupky řešit domluvou. Při
překročení rychlosti do 20 km/h zaplatí řidič pokutu 1 000 Kč na místě a dostane dva body. Za rychlost
od 20 do 40 km/h vyšší, než je povolená, bude platit pokutu 2 500 Kč a na kontě mu přibudou 3 body.
Ještě vyšší překročení rychlosti se řeší ve správním řízení. Vít Štrupl

S nov˘m rokem budou fiidiãi
více hlídáni

VáÏení ãtenáfii
HRÁDECKA,

konec roku je pro většinu z nás příležitostí
trochu se zastavit v běhu každodenních
starostí, odpočinout si od běžných 
povinností a také se potkat s blízkými 
a přáteli. Vánoční čas s sebou také kromě
nákupního shonu přináší chvíle, kdy
máme chuť pustit se do hovoru s lidmi,
které celý rok jenom potkáváme a máme
čas se maximálně pozdravit. O Vánocích
k sobě máme blíž a jsem přesvědčen že
právě to je tím důvodem, proč se na 
Vánoce a přelom roku těšíme. Věřím, že
také Vy jste prožili klidné a pokojné dny
a nabrali jste nové síly do roku 2007.

S koncem roku také hodnotíme, co se
nám podařilo, a co ne, do paměti si ještě
jednou a s odstupem ukládáme události,
které v něm považujeme za důležité. 
Lidská paměť má jednu milou vlastnost,
a to je zapomínání nepříjemných zážitků.
Přesto je důležité si v paměti zachovat
alespoň ty, které si nechceme zopakovat
a kterým se chceme v novém roce vyhnout.
Přeji nám, aby takových opakovaných
chyb bylo v roce 2007 co nejméně.

Začátek nového roku spojujeme také
s novoročními předsevzetími a očekává-
ními. Dnes, týden po Novém roce, už jsou
možná některá z nich minulostí. Přeji
Vám, aby ty, které jste ještě nestačili 
porušit, vydržely co nejdéle. Asi nejlepším
receptem na novoroční předsevzetí je
mít na paměti, že nejbližší pomoc při 
jejich plnění musíme hledat na konci
svých vlastních paží. Také v novém roce
se nic nevyřeší samo od sebe a snaha
přenášet neúspěchy na někoho jiného 
je nejenom nerozumná, ale také neú-
spěšná. Pokračování na straně 5

Hrádek nad Nisou má svou
realitní kanceláfi

Více informací na str. 3 a 11
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
22..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
2. schůze nové rady města v roce 2006 konaná dne 22. 11. se zabývala 
těmito záležitostmi:
— uložila ORM zpracovat podklady pro vytvoření katalogu pozemků

vhodných pro bytovou a obytnou výstavbu ve všech katastrálních úze-
mích města Hrádek nad Nisou 

— na základě nabídek doporučila uzavřít smlouvu na dodávku a montáž
autobusové zastávky s firmou SIMPOS Hrádek nad Nisou za cenu 
45 800 Kč vč. DPH

— schválila firmu Kovovýroba Peřina, Hrádek nad Nisou k realizaci akce
„Obnova podhledu nad chodníkem u železničního mostu v Hrádku
nad Nisou, Oldřichovská ul.“. Dále uložila ORM zajistit jednání s ČD
ve věci spolufinancování. 

— vzala na vědomí rozhodnutí České inspekce životního prostředí ve věci
placení čtvrtletních záloh za odběr podzemní vody a souhlasila s úhra-
dou záloh z kapitoly 38/419

— vzala na vědomí vyjádření k územnímu řízení na stavbu „Regiotram
Nisa, traťový úsek Liberec – Hrádek nad Nisou“

— uložila ORM připravit majetkoprávní řešení cyklostezky město Hrádek
nad Nisou – Trojzemí formou směny pozemků, protože část této cyk-
lostezky vede po pozemcích Krajské správy silnic a část po pozemcích
Pozemkového fondu

— uložila starostovi města projednat s představenstvem a. s. Kristýna 
přípravu a předložení podnikatelského záměru společnosti do r. 2010
na ZM v únoru 2007.

33..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
3. schůze nové rady města v roce 2006 konaná dne 6. 12. se zabývala tě-
mito záležitostmi:
— schválila dodavatele oken do prostor dílny keramiky DDM Drak, firmu

LG Dinex za cenu 27 671 Kč vč. DPH
— schválila na základě předložených nabídek na opravu komunikace

mostu v Doníně formou předláždění firmu VOKO, Liberec za cenu 
243 882 Kč vč. DPH

— vzala na vědomí zprávu o přípravě změny struktury mateřských škol 
v Hrádku nad Nisou a po projednání odložila termín platnosti změny
struktury MŠ, uložila školské komisi zpracovat návrh a předložit radě
města ke schválení 

— schválila poskytnutí zvýšeného příspěvku Středisku rané péče Liberec
pro rok 2006 ze 3 000 Kč na 5 000 Kč

— schválila poskytnutí příspěvku Charitě Chrastava na r. 2007 ve výši 
60 000 Kč 

— schválila vyhlášení výběrového řízení na dodávku celodřevěných 
informačních tabulí k produktu Stromy v Trojzemí, vyhlášení výběro-
vého řízení na dodavatele dendrologického posudku stromové aleje
dubu červenolistého při ul. Žitavská v Hrádku nad Nisou k produktu
Stromy v Trojzemí a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele produktu
Stromy v Trojzemí – naučná stezka

— po projednání schválila dodavatele nových plynových topných těles 
v bytech DPS Žitavská 670, firmu Regulaterm Hrádek nad Nisou, za
cenu 72 944 Kč vč. DPH 

— vzala na vědomí výsledky kontroly hospodaření v Základní škole 
praktické a Mateřské škole Loučná a výsledky kontroly hospodaření 
v Mateřské škole Donín. Vzala na vědomí průběžnou zprávu o výsledcích
přezkoumání hospodaření města Hrádek nad Nisou a uložila starostovi
města projednat s panem Vele (druhým účastníkem Sdružení Grab-
štejn) změnu smlouvy o sdružení dle doporučení auditora.

— schválila změnu v osobě zprostředkovatele pojištění pro rok 2007 ze
společnosti MARSH, s. r. o., na společnost RENOMIA, a. s.

— vzala na vědomí informaci o předání pohledávek k vymáhání společ-
ností Exekutor, s. r. o.

— schválila kompetence starosty a místostarosty města na volební období
2006–2010

— po projednání zrušila odbor vnějších vztahů k 1. 1. 2007 s tím, že 
pracovnice z tohoto odboru přecházejí pod kancelář tajemníka

— schválila umístění dopravní značky „zákaz vjezdu nákladních vozidel“
s dodatkovou tabulkou „mimo zásobování“ na Kristýně – sever a umís-
tění dvou dopravních značek na Kristýně sever – „omezení rychlosti“
na 70 km/h a 50 km/h. Při výjezdu z kruh. objezdu do areálu Kristýna

je zde nyní povolena rychlost 90 km/h. V sezóně by toto dopravní 
značení bylo doplněno v období květen – září přenosnou se snížením
na 30 km/h. 

— schválila umístění dopravní značky „dej přednost v jízdě“ na výjezdu
ze Starého dvora na vnitřní obchvat

— schválila doplnění dodatkových tabulek s 2xSPZ pod dopravní značku
„parkoviště reservé“ v prostoru nového parkoviště (bývalé autobus.
nádraží) a na horním sídlišti. MUDr. Pavlová používá tato vozidla ke
svému povolání lékař, jakožto i k zásahům RZP a při výjezdech v noci,
ale i přes den. Umístění dodatkových tabulek je v zájmu města. 

— schválila umístění dopravních značek „zákaz vjezdu“ na komunikaci 
v Loučné – vjezd k „Barborce“ a Dolní Sedlo vjezd k „Lavičce“

— schválila instalaci dopravních značek „zákaz zastavení“ a „děti“ na
nově vybudovaném chodníku Pošta – Družina TGM dle projektové 
dokumentace ke stavbě

— schválila umístění dopravní značky „zákaz zastavení“ a dodatkové 
tabulky „mimo zásobování“ v prostoru před vjezdem do areálu Kovo-
výroba Peřina na nově zbudované komunikaci spojka Oldřichovská –
Liberecká. Tento prostor slouží k nakládání a odstavení vozidel zásobu-
jících tento objekt a firmu.

— uložila dopravní komisi navrhnout způsob zabránění vjezdu do ulice
Turistická z nového mostu

— uložila městské policii, aby v případě parkování provedla kontrolu 
řidičů a zjistila majitele s tím, že bude pracovníky městského úřadu 
podán dotaz na vydavatele licence, kde tato vozidla mají povolené par-
kování. V případě, že se nepotvrdí oprávněnost takového parkování,
bude vznesena námitka nebo stížnost vydavatele licence nebo koncese.

— schválila umístění vodorovné dopravní značky „žlutá klikatá čára“ 
v prostoru bývalých popelnic před č. p. 614+615 na Horním sídlišti 
z důvodů špatné průjezdnosti vozidel a nemožnosti úklidu sněhu 
v zimním období

— po projednání schválila uzavření smlouvy o reklamě mezi městem Hrá-
dek nad Nisou a a. s. Kristýna

— po projednání schválila vystavení potvrzení firmě Valbek Liberec s tím,
že f. Valbek je oprávněna nabízet prodej pozemků v průmyslové zóně
potencionálním kupcům – investorům

— uložila dopravní komisi zpracovat variantní řešení dopravního značení
u pošty a zpracovat variantní řešení komunikace v městském parku.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
22..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
Nové zastupitelstvo města se na svém 2. zasedání v roce 2006 dne 
13. prosince zabývalo těmito záležitostmi:
— souhlasilo (s bezúplatným) převzetím silnice III/27110 včetně 

pozemků pod komunikací v k. ú. Oldřichov na Hranicích z vlastnictví
Libereckého kraje do majetku města Hrádek nad Nisou za předpokladu
rekonstrukce komunikace před převodem a pověřuje starostu města 
k projednání této majetkoprávní operace

— souhlasilo (s bezúplatným) převzetím části silnice 2712 včetně 
pozemků pod komunikací v k. ú. Václavice u Hrádku nad Nisou z vlast-
nictví Libereckého kraje do majetku města Hrádek nad Nisou a pověřilo
starostu města k projednání situace v dané lokalitě

— schválilo zadání změny č. 10 územního plánu města Hrádek nad Nisou,
spočívající v zařazení pozemkových parcel z plochy orné půdy do ploch
větrné elektrárny, vše v katastrálním území Václavice u Hrádku nad 
Nisou (plochy vhodné pro výstavbu VE)

— schválilo pořízení změny č. 14 územního plánu města Hrádek nad 
Nisou, spočívající v rozsahu investičního záměru „Severní město“, 
v souladu se záměry a cíli Rozvojového plánu Hrádek nad Nisou 2015,
spočívajícími v zařazení ploch ve vymezeném území do skupin obytné
zástavby nízkopodlažní městské, ploch zeleně a ploch komunikací

— schválilo pořízení změny č. 15 územního plánu města Hrádek nad Nisou,
spočívající v rozsahu území:
11.. p. p. č. 1076 o výměře 585 m2, č. p. 361 na p. p. č. 1075 o výměře

323 m2, vše k. ú Hrádek nad Nisou, z plochy veřejné, ochranné 
a doprovodné zeleně do plochy výroby čisté a výrobních služeb,

22..11 p. p. č. 610 o výměře 1913 m2, p. p. č. 611 o výměře 286 m2, vše
k. ú. Hrádek nad Nisou, z plochy silničních motorových komunikací
do plochy obytné zástavby středopodlažní,

22..22 p. p. č. 595, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 a 624 dle 
přílohy, vše k. ú. Hrádek nad Nisou, z plochy silničních motorových
komunikací do plochy smíšené zástavby centrální,

22..33 část p. p. č. 594/1 k. ú. Hrádek nad Nisou z plochy silničních 
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602 442 278

motorových komunikací do plochy parků, hřbitovů, vyhrazené 
zeleně,

22..44 p. p. č. 567, 568/12, 568/13, 568/14 a 767 dle přílohy, vše k. ú.
Hrádek nad Nisou, z plochy silničních motorových komunikací do
plochy občanské vybavenosti a nevýrobních služeb,

33.. p. p. č. 1757 o výměře 9725 m2, p. p. č. 1758 o výměře 3723 m2,
vše k. ú. Hrádek nad Nisou, z plochy výroby čisté a plochy výrob-
ních služeb do plochy rekreace – zahrádkářské osady,

44.. p. p. č. 471/4 o výměře 2091 m2 k. ú. Oldřichov na Hranicích 
z plochy sadů a zahrad, luk a pastvin do plochy obytné zástavby níz-
kopodlažní venkovské.

— schválilo navýšení příspěvku ve výši 150 000 Kč na pokrytí neinvestič-
ních nákladů školských zařízení z rozpočtu města dle důvodové zprávy.
Schválilo finanční příspěvek na spolufinancování projektů ZŠ T. G. 
Masaryka (Hrádecko – století v obrazech a Interaktivní tabule pro pod-
poru průřezových témat) v celkové výši 68 000 Kč. Schválilo provést
rozpočtové opatření pro rok 2006 z důvodu navýšení příjmové a výda-
jové stránky rozpočtu o přidělené dotace v průběhu roku 2006.

— schválilo předložený návrh 1. čtení rozpočtu města Hrádek nad Nisou
na rok 2007, kterým se stanoví příjmy rozpočtu města na rok 2007 ve
výši 128 210,00 tis. Kč, zásady a rámcový harmonogram dalšího 
postupu přípravy rozpočtu města na rok 2007

— schválilo pravidla rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu
města na rok 2007

— schválilo pojmenování ulic v Hrádku nad Nisou, Loučné a Doníně 
s účinností od 1. 2. 2007

— vzalo na vědomí informaci o realizaci změny minoritního akcionáře, 
a to ze Zemědělského podniku a. s., na paní Evu Peukerovou

— po projednání schválilo výši měsíčních odměn neuvolněných členů 
zastupitelstva města takto:
člen zastupitelstva 300 Kč
člen výboru, komise 200 Kč
předseda výboru, komise 500 Kč
člen rady města 1 500 Kč
s účinností od 1. 1. 2007

— schválilo Pravidla pro poskytování odměn neuvolněných členů zastu-
pitelstva města Hrádek nad Nisou a pro poskytování darů předsedům
a členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města

— schválilo uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a. s., na 
poskytnutí kontokorentního úvěru

— vzalo na vědomí předloženou informaci o vývoji poskytnutého 
příspěvku na výkon státní správy v letech 2004–2007.

Odmûny za v˘kon nûkter˘ch
funkcí v mûstské samosprávû
Zastupitelstvo města v prosinci schválilo výši odměn zastupitelům, 
členům rady města a předsedům komisí a zároveň přijalo také pravidla,
podle kterých budou tyto odměny vypláceny.

Výše odměn byla stanovena na 300 Kč měsíčně pro zastupitele, 200 Kč
pro člena výboru nebo komise, 500 Kč pro předsedu výboru nebo komise
a 1 500 Kč pro člena rady města.

„Hlavním principem pravidel je to, že odměna za výkon některé ze 
samosprávných funkcí bude vyplácena pouze za ty měsíce, ve kterých
tyto orgány pracovaly, a pouze v případě, že se jich odměňovaná osoba
zúčastnila. Jedná se o zavedení jednoduchého a motivačního principu,
který by měl ohodnotit aktivitu a práci jednotlivých volených členů samo-
správy města,“ řekl starosta města Martin Půta.

Vít Štrupl

Termíny schÛzí rady mûsta
lleeddeenn––ččeerrvveenn  22000077

10. 1., 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4.,

9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6.

TTeerrmmíínnyy  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa

24. 1., 21. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5., 13. 6.

Obecnû závazná vyhlá‰ka 
ã. 8/2006,

kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vy-
mezují prostory pro volné pobíhání psů.

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou se usneslo na svém zasedání
dne 15. 11. 2006 usnesením č. 1N/31/ZM/06 vydat na základě § 24 
zákona 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaz-
nou vyhlášku: 

Čl. l
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení

prostor pro volné pobíhání psů
(1) Na veřejném prostranství je chovatel psa, nebo ten, komu byl pes 

svěřen, povinen vést psa pod kontrolou na vodítku.
(2) Pohyb psů na veřejném prostranství bez vodítka je povolen pouze na

vymezených prostorech pro volné pobíhání psů, které jsou uvedeny 
v příloze vyhlášky.

(3) Na veřejném prostranství musí být pes označen evidenční známkou
vydávanou dle obecně závazné vyhlášky města Hrádek nad Nisou 

o místním poplatku ze psů.

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 10. prosince 2006.

SSeezznnaamm  pprroossttoorr  vvyymmeezzeennýýcchh pprroo  vvoollnnéé  ppoobbííhháánníí  ppssůů  nnaajjddeettee  nnaa  
wwwwww..hhrraaddeekk..cczz  nneebboo  nnaa  mměěssttsskkéémm  úúřřaadděě  vv  HHrrááddkkuu  nn..  NN..
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Pozvednûte slabé
Na konci listopadu proběhlo ve městě další kolo sbírky Pozvedněte slabé
pořádané nadací Euronisa, v Hrádku ve spolupráci se ZŠ Lidická. Žáci školy
vybrali celkem 9 197 Kč, což je velmi slušná částka, zvláště ve srovnání 
s většími městy.

Nadace Euronisa z takto získaných peněz podporuje vždy konkrétní
předem určené organizace či projekty ve městě nebo jeho nejbližším
okolí. Letos peníze poputují do ZŠ praktické a MŠ v Loučné na integraci
žákyně do mateřské školky a do Centra pro zdravotně postižené Liberec-
kého kraje na osobní asistenci pro seniory a zdravotně postižené občany
v Hrádku nad Nisou.

Vít Štrupl

Nûkolika slovy
Zápisem změny majitele do katastru nemovitostí byl dokončen prodej 
rozestavěných bytových jednotek ve Starém dvoře. Město již obdrželo na
svůj účet kupní částku 5,85 mil. Kč. Novým majitelem je společnost 
Amvion, a. s., o jejíchž plánech budeme informovat v některém z dalších
čísel HRÁDECKA.

Již několik let jsem pro své děti nepotřeboval služby hrádecké pohoto-
vosti. Když mi v tomto týdnu onemocněl syn vysokými teplotami, nejprve
navštívil svého obvodního lékaře a dostal příslušné léky. V pátek v odpo-
ledních hodinách se mu teplota zvýšila na 39,8 °C. To začne být již každý
normální rodič nervózní.

S důvěrou jsem navštívil naši pohotovost se službu konajícím MUDr.
Kubínkem. Po vysvětlení důvodu naší návštěvy mi pan doktor velmi 
arogantním způsobem řekl: „To jdete teda brzo, co s ním asi mám dělat?“
Na tuto odzbrojující otázku jsem odpověděl: „Kam asi mám v Hrádku 
n. N. v pátek odpoledne jít?“ Lékař na to: „Co s ním teda mám dělat 
a co mu na to mám dát?“ Po těchto otázkách jsem chtěl syna odvézt na 
pohotovost do Liberce a na pana doktora si stěžovat. Teprve potom 
začal pracovat a syna ošetřil.

Tímto chci panu doktorovi vzkázat: „Pane doktore, sedíte tady za naše
peníze, a jestli nevíte jak, se postarat o pacienta, tak seďte doma v Rynol-
ticích, koukejte na televizi a neslužte v Hrádku n. N. pohotovost. Myslím,
že Vás může nahradit jiný kvalitní lékař, který bude dodržovat alespoň 
základy slušného chování.“ Sladký Jan ml.

VVyyjjááddřřeenníí  MMUUDDrr..  KKuubbíínnkkaa  kk  ddiisskkuussii  nnaa  mměěssttsskkéémm  wweebboovvéémm  ffóórruu::
Na webových stránkách oficiálního fóra Hrádek n. N. běží diskusní panel,
kde se občané vyjadřují k otázce úrovně zdejší lékařské pohotovosti či
spíše k názoru jistého p. Sladkého Jana ml., konkrétně k mé osobě a ne-
blahé zkušenosti, kterou zažil při ošetření svého syna. Nehodlám se 
vyjadřovat k věrohodnosti tzv. autentických citací pisatele o mém jednání,
které bych mohl samozřejmě konfrontovat pohledem z druhé strany, 
dokladovaným službu konající sestrou či řidičem sanitního vozu, z čehož
by již nebylo tak jednoznačně zřejmé, kdo se nevhodně choval. Pouze
bych poznamenal, že jsem nezačal pracovat, až když mi dotyčný pohrozil
stížností, nýbrž jsem jej ke stížnosti vyzval poté co, jsem sedmnáctiletého
syna vyšetřil s tím, že všechny potřebné údaje o mé osobě má na jme-
novce pod nálezem. Chtěl bych se jen pozastavit nad některými citacemi,
na které jsme zvyklí z dob minulých, i nad představami o fungování našeho
zdravotnictví.

Tak předně, nikdo nesedí nikde za něčí peníze! To nám připomínal již
minulý režim, že jsme vystudovali (což se omlouvám) za peníze a mozoly
jedné třídy! Tento systém pracuje na finančních odvodech výdělečné
složky obyvatelstva, a dokonce si dovolím tvrdit, že odvádím více nežli
jmenovaný! Navíc je postaven na principu solidarity, to znamená, že na
léčení pacientů a platy zdravotníků musí přispívat většina těch, kteří z něj
prakticky nečerpají. Zdravotníci jsou navíc ta složka národa, kteří za ošet-
ření čerpají nejméně! 

Nyní bych se rád
zmínil o práci zdejší
pohotovosti, k čemuž
mám za léta, kdy odpovídám za obsazení služeb lékaři, jisté oprávnění.
Takže nyní nehovořím za sebe, ale za všechny službu konající kolegy. Sám
si jistě vzpomínáte na dobu, kdy byl zásadní problém, jak pokrýt službu
lékaři, kteří o toto odlehlé pracoviště projevovali minimální zájem 
a raději sloužili v Liberci, kde je úzká návaznost na odborná pracoviště
nemocnice. S tím, kdo si není vědom odpovědnosti, se kterou zasahující
posádka pracuje při život ohrožujících stavech, lze jenom obtížně disku-
tovat. Málokdo ví, že naše ambulance jsou v porovnání s pracovišti na 
západ od našich hranic pětinásobně vytíženější nežli ordinace našich
tamních kolegů. Není to tím, že by naši klienti byli nemocnější, ale tole-
rantností systému, který často svádí k zneužívání! Kdo z kolegů nezažil,
že je pohodlnější ze strany pacienta nechat se ošetřit na LSPP, či ji si 
dokonce zavolat, nežli vysedávat dopoledne v ordinaci ošetřujícího 
lékaře! Jenom z mé zkušenosti vím, že minimálně 60 % všech ošetření na
pohotovosti mělo být provedeno v běžné ordinaci praktického lékaře (do
čehož spadá i stěžovatel)! Vůbec neuvažuji, kolik takovýchto případů by-
chom řešili při zavedení poplatku za ošetření na LSPP. Zřejmě málokomu
došlo, že se změnil charakter zdejší pohotovosti, která je dislokovaným
pracovištěm liberecké záchranné zdravotní služby s veškerou odpověd-
ností z toho plynoucí, tzn. přeškolení pracovníků na posádku rychlé 
záchranné služby! Dále uniklo, že hrádecká pohotovost, snad jako jediná
v kraji, si zachovala kombinovaný způsob ošetření, tedy jako nově zave-
dená stanice RLP a stávající pohotovost běžné lékařské praxe. Stačí 
se pouze poohlédnout po nedalekém okolí, kde např. v Jablonném v P.
působí pouze výjezdová skupina RLP a nejbližší ošetření pro běžné pří-
pady je v Liberci nebo České Lípě. V Českém Dubu pracuje lékař pouze
o víkendech a svátcích.

Rozhodně nehodlám polemizovat o své kompetentnosti, kdy jenom 
z pozice své původní profese chirurga zde ošetřuji na místě spoustu 
pacientů, kteří by za jiných okolností byli okamžitě odesláni na chirurgii
v Liberci. Tyto výkony provádím samozřejmě v rámci paušálu, kterým jsou
hrazeni všichni lékaři.

Nikdy jsem nebyl nepřístupný diskusím, nicméně po téměř třicetileté
praxi ve zdravotnictví jsem se naučil nevésti plané debaty! 

Vážený pane starosto, rád bych vás poprosil, zdali by tyto řádky mohly
být prezentovány ve vašem informačním zpravodaji. Zároveň je adresuji
na webové stránky.

MUDr. Josef Kubínek,
vedoucí lékař LSPP v Hrádku n. N.

Fórum
27. 11. byl na městském webovém fóru zveřejněn příspěvek Pohotovost na špič-
kové úrovni. K tomuto tématu se vyjádřil MUDr. Josef Kubínek a požádal redakci
HRÁDECKA o zveřejnění jeho reakce. Přinášíme proto i příspěvek, který diskusi 
vyvolal. Další průběh diskuse najdete na www.hradek.cz

Prodám fotoaparát Nikon F80 s objektivy Sigma 28 – 135/3,8 – 5,6

a 70 – 300/4 – 5,6 za 8 000 Kč a blesk Sigma EF – 500 DG Super

(Nikon) za 3 500 Kč. Vše ve výborném stavu.

TTeell..::  772288  556655  778866  nneebboo  448822  772233  888800..

Upozornûní pro uÏivatele
SMS infokanálu

V pátek 15. prosince 2006 byla hrádeckým infokanálem odeslána SMS
zpráva, kterou bylo zjišťováno, zda je vámi registrované telefonní číslo
ještě platné. Na tuto zprávu je potřeba odpovědět do 15. ledna, jinak
bude vaše číslo vyřazeno z evidence zájemců o službu SMS infokanál.

Tato zpráva byla rozesílána proto, že řada majitelů mobilních telefonů
změnila své číslo a při změně neprovedla odregistrování z SMS infokanálu.
Na jejich telefonní čísla jsou pak SMS zprávy zasílány zbytečně.
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Nov˘ stavební zákon
S koncem roku bych vás chtěl upozornit, že počínaje 1. lednem 2007 vstu-
puje v platnost zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (Stavební zákon).

To přináší změny, které se nás dotknou hned v počátku, a to zejména
ve vyplňování zcela nových formulářů, na kterých lze podávat příslušné
žádosti na tu kterou stavební činnost (na jiných typech formulářů nelze!).

Tyto formuláře budou k dispozici na stavebním úřadu, v podatelně
MěÚ a během měsíce ledna i ke stažení na webových stránkách města
www.hradek.cz.

Za Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Hrádku n. N.
vám přeji úspěšný rok 2007. Dušan Kopecký, vedoucí stavebního odboru

VáÏení ãtenáfii HRÁDECKA
Pokračování ze strany 1
Také v novém roce bude záležet jen na nás, jestli budeme věci, které nás
štvou, tiše tolerovat, nebo o nich jenom hlasitě mluvit, nebo zda začneme
hledat způsoby, jak je řešit. Asi nejrychlejší je začít u sebe, třeba třídit 
odpady a neprohánět je komínem, netolerovat ničení věcí placených ze
společného rozpočtu nebo se zcela obyčejně začít chovat k druhým tak,
jak chceme, aby se chovali k nám. Přeji nám, abychom byli dost odvážní
a začali měnit všechno, co se nám nelíbí, přesto, že to někdy může být 
poněkud nepohodlné.

Chci využít této příležitosti a popřát Hrádku nad Nisou co nejvíce lidí,
pro které je skutečným domovem, kteří se ať už pracovně , nebo ve volném
čase o něco snaží a jsou ochotni něco dělat pro své okolí. Bez nich by bylo
město jenom statistickou jednotkou nebo značkou na mapě.

Přeji nám všem, aby se cesty vedoucí k plnění našich snů nekřížily, leželo
na nich co nejméně velkých překážek a také hodně úspěchů při hledání
možností, jak na cestě k cíli spolupracovat.

Přeji Vám a Vašim blízkým mnoho zdraví a štěstí a těším se na setkání
s Vámi. Váš starosta Martin Půta

Hotel Jelen
Květiny, dárkové zboží, alkohol, tabák

Rádi bychom informovali naše zákazníky, 

že prodejna květin a tiskovin na náměstí v hotelu Jelen

výrazně rozšířila svůj sortiment.

NNyynníí  ttaaddyy  nnaabbíízzíímmee:
Řezané květiny

Pokojové rostliny

Noviny a časopisy

Dárkové bonboniéry

Alkoholické nápoje všeho druhu, výborná vína

Cigarety a další tabákové výrobky

Dárkové balíčky podle vlastního výběru

Keramiku, svíčky

Terminál Sportky – Sazka

Dárkové balení

PPřřeejjeemmee  vv  nnoovvéémm  rrooccee  hhooddnněě  zzddrraavvííččkkaa  aa  ššttěěssttííččkkaa
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0Svazek měst Malý trojúhelník Bogatynia – Hrádek nad Nisou – Zittau 
se nachází v samotném středu Euroregionu Nisa v regionu Trojzemí, kde
se setkávají nejen hranice těchto tří měst, ale i hranice tří států: Česka –
Německa – Polska.

Tato města se v minulých letech posunula z pozice měst ležících na
okraji států do samotného středu hospodářské unie. Díky otevření 
hranic i dopravní dostupnosti dochází ke stále většímu propojení 
jednotlivých oblastí života obyvatel. Návštěvníci tohoto regionu mají
možnost během krátké doby zažít rozdílnost i jednotu tvořící moderní
tvář celé oblasti. 

V roce 2001 vytvořila tato tři města, ležící na pomezí Polska, Čech 
a Německa, společný svazek, Malý trojúhelník, jehož cílem je na základě
spolupráce, výměny zkušeností i přípravy a realizace společných projektů
přispět k rozvoji regionu Trojzemí. 

Svazek měst Malý trojúhelník má společný plán rozvoje, který byl schvá-
len zastupiteli všech tří měst. Jednou ročně zasedá společná rada svazku,
která určuje směr další spolupráce. Její každodenní realizace pak probíhá
v osmi projektových skupinách, zabývajících se různými oblastmi života
měst a jejich obyvatel. (I. Řídící skupina, II. Společný rozvojový plán, III.
Spolupráce škol, IV. Společná průmyslová zóna, V. Doprava 
v Trojzemí , VI. Informace a prezentace, VII. Kulturní a sportovní spolu-
práce, VIII. Společný život).

Nedílnou součástí života svazku měst Malý trojúhelník je vedle reali-
zace společných projektů především setkávání obyvatel jednotlivých
měst. A to jak na slavnostech společně připravovaných, či pořádaných
jedním ze tří měst, tak i v rámci spolupráce škol, neziskových organizací
a společné práce jednotlivých projektových skupin. 

Náplň práce projektových skupin
11..  ŘŘííddííccíí  sskkuuppiinnaa
Řídící skupina se zabývá přípravou rozpočtu a plánem práce na další 
období. Kontroluje práci jednotlivých pracovních skupin. Dohlíží na rea-
lizaci úkolů z rady svazku měst a spolupracuje s dalšími organizacemi.
Schvaluje program i rozpočet kulturních a ostatních akcí (např. Evropská
pouť), které se uskuteční v rámci svazku měst Malý trojúhelník. Doporu-
čuje radě svazku projekty, plán práce i rozpočet pro následující rok.

22..  SSppoolleeččnnýý  rroozzvvoojjoovvýý  pplláánn
Připravuje návrhy projektů pro další období a sleduje naplňování spo-
lečného plánu rozvoje svazku měst. Tato pracovní skupina se v současné
době zabývá projekty: Europan 8 – PROMOTOR (internetová databáze,
komunikace svazku měst se spolky, internetové fórum).

Trvalý management sídelních ploch (zařazení ploch, struktura: 1. inter-
netový portál, kluby, pozemky… 2. technické podmínky – inženýrské sítě)

RegioSustain – od biomasy k energii, možnosti využití biomasy v našem
regionu, studie proveditelnosti, výměna zkušeností.

33..  SSppoolluupprrááccee  šškkooll
Pracovní skupina Spolupráce škol se zabývá projekty zaměřenými na 
školství, zejména projekty z programu Interreg IIIA a SOKRATES (např.
projekty ekologické, projekt multimediální technologie ve výchově). 
Z české strany projekt ČR – PL – Pro sebe i pro druhé a spolupráce v rámci
česko-německé školy.

44..  SSppoolleeččnnáá  pprrůůmmyysslloovváá  zzóónnaa
V současné době se pracovní skupina Společná průmyslová zóna zabývá
ekonomikou a hospodářským rozvojem regionu a projekty z programu
INTERREG IIIC. Hlavním tématem zůstává společná průmyslová zóna, její
marketing a správa, jakožto i získávání nových investorů pro region.

55..  AArreeááll  TTrroojjzzeemmíí//DDoopprraavvaa  vv  TTrroojjzzeemmíí
Připravuje společně se zástupci Libereckého kraje a dalších nadřízených
orgánů podklady pro nové hraniční přechody v regionu Trojzemí a pro-
sazuje rozšíření a vytvoření nových možností v oblasti dopravy mezi městy
Malého trojúhelníku. V rámci této pracovní skupiny byl realizován společný
projekt „Most v bodě Trojzemí“ – návrhy modelů mostu v bodě Trojzemí
spojujícího všechny tři země. 

66..  IInnffoorrmmaaccee,,  pprreezzeennttaaccee
V rámci této skupiny byl vytvořen návrh jednotného stylu propagačních
materiálů (letáky, plakáty, vizitky…). Připravuje se aktualizace internetové
prezentace, propagačního letáčku a dalších materiálů. Skupina připravuje
mediální podklady pro společné akce a zajišťuje vzájemnou informaci 
o akcích jednotlivých měst.

77..  KKuullttuurrnníí  aa  ssppoorrttoovvnníí  ssppoolluupprrááccee
Hlavní náplní této pracovní skupiny je příprava a koordinace jednotlivých
kulturních, sportovních a společenských akcí svazku měst (např. Společ-
nou cestou – v bodě Trojzemí, Evropská pouť v Oldřichově). Největší akcí
této pracovní skupiny jsou každoročně konané oslavy Trojzemí, kde se
prezentují účastníci ze všech tří měst (Bogatynia – Hrádek nad Nisou –
Žitava). Oslavy se konají vždy v jednom z měst Malého trojúhelníku.

88..  SSppoolleeččnnýý  žžiivvoott
Tato skupina se zabývá projekty v rámci přeshraniční spolupráce (např.
spolupráce, kooperace a tvorba v Trojúhelníku – podpora literatury). 
V rámci společných akcí svazku měst Malý Trojúhelník zajišťuje prezen-
taci jednotlivých spolků a také jejich vzájemné setkávání (např. Klub 
seniorů – Letní veselice).

99..  RRaaddaa  ssvvaazzkkuu  ttřříí  mměěsstt
Rada svazku se koná zpravidla jednou ročně a účastní se jí zvolení radní
ze všech tří měst, vedoucí jednotlivých skupin a zástupci Euroregionu, 
Libereckého kraje a hosté. Schvaluje plán práce jednotlivých pracovních
skupin, společné projekty svazku Malý trojúhelník na budoucí rok. 
Prezentuje se zde práce jednotlivých pracovních skupin a projektů reali-
zovaných v rámci svazku za minulé období. 

NNoovvéé  oobbssaazzeenníí  pprraaccoovvnníícchh  sskkuuppiinn::
Jak v Hrádku n. N., tak i v polské Bogatynii proběhly v letošním roce 
komunální volby, což s sebou přineslo i změnu ve složení jednotlivých 
projektových skupin. O to důležitější bylo prohlášení všech tří starostů
partnerských měst o vůli k budoucí spolupráci. Stojíme nejen na prahu
nového roku a začátku nového volebního období, ale i na začátku nové
periody fondů Evropské unie. A právě spolupráce v rámci Malého troj-
úhelníku je základem k možnosti realizace projektů, které přispějí k rozvoji
nejen celého regionu, ale i každého z našich měst a mohou obohatit 
život každého z obyvatel v nich žijících. Aktuální složení jednotlivých pro-
jektových skupin bude schváleno na zasedání rady svazku měst a bude
poté zveřejněno na internetových stránkách Malého trojúhelníku.

Svazek mûst Mal˘ trojúhelník 
Bogatynia – Hrádek nad Nisou – Zittau

Tento dokument byl vytvořen za finanční podpory

Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu je 

výhradně zodpovědné město Hrádek nad Nisou 

a nelze jej v žádném případě považovat za názor 

Evropské unie.
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Společné projekty:
NNáásslleeddnnéé  vvyyuužžiittíí  pplloocchh  aa  ssttrraatteeggiiee  rroozzvvoojjee  pplloocchh  mměěssttaa  vvee  ssvvaazzkkuu  mměěsstt
MMaallýý  ttrroojjúúhheellnnííkk  ((PPrrooggrraamm  IINNTTEERRRREEGG  IIIIII  AA))
Nositelem tohoto projektu je za svazek měst město Žitava, jeho realizace
proběhla v roku 2006. Hlavní náplní projektu bylo na základě zkušeností
zpracovatele – projekční kanceláře CiF e. v. – a možností jednotlivých měst
připravit nejen koncept využití ploch (s ekologickou zátěží, zbořeniště,
proluky) v Hrádku, Žitavě a Bogatynii ale i možnou formu budoucí 
společné komunikační internetové platformy v oblasti nabídky a prodeje
pozemků investorům. Projekt navazuje na předchozí projekty zabývající
se využitím ploch v městech Malého trojúhelníku.

RReeggiioo  SSuussttaaiinn  –– oodd  bbiioommaassyy  kk  eenneerrggiiii  ((PPrrooggrraamm  IINNTTEERRRREEGG  IIIIII  CC))
Nositelem projektu je IWR Lipsko a město Hrádek se v něm podílí jako 
jeden z partnerů projektu. Realizace projektu probíhá v letech 2004–2007.
Hlavním cílem projektu je výměna zkušeností a zjištění možností pro daný
region v možnosti využití biomasy jako zdroje energie. Pro město Hrádek
byla vypracována studie proveditelnosti – možnost vytápění ZŠ Praktická –
Hrádek nad Nisou (Loučná, množství biomasy, náklady, druh biomas). 
V roce 2007 proběhnou semináře pro zástupce měst , odbornou i laickou
veřejnost, kde budou prezentovány výsledky projektu a diskutovány mož-
nosti pro region Trojzemí.

SSttrroommyy  vv  TTrroojjzzeemmíí  ((PPrrooggrraamm  IINNTTEERRRREEGG  IIIIII  AA  ČČRR––PPLL))
Nositelem projektu, který probíhá v letech 2006–2007, je město Hrádek
nad Nisou. V rámci tohoto projektu bude vysazena dubová alej na Žitav-
ské ulici, provedeno její zaměření a dendrologický posudek. Proběhnou
workshopy pro dospělé i pro děti, jejichž tématem bude péče o stromy 
a ekologie, a vzniknou i dvě naučné stezky pro pěší i cyklisty, na jejichž
trase budou informační tabule o zajímavých stromech. Společně s tímto
projektem proběhla i další výsadba podpořená z grantového programu
Libereckého kraje a také z programu Staropramen městům, celkem tak
bylo vysazeno 107 stromů dubu červenolistého.

SSppoolleeččnněě  pprroo  sseebbee  ii  pprroo  ddrruuhhéé  ((PPrrooggrraamm  IINNTTEERRRREEGG  IIIIII  AA  ČČRR––PPLL))
Nositelem projektu, probíhajícího v letech 2006–2007, je MŠ Liberecká
ve spolupráci s městem. Hlavním cílem projektu je navázání spolupráce 
s polskou mateřskou školou a výměna zkušeností v práci s dětmi. V rámci
projektu vznikne podle společného návrhu i ekologické vybavení zahrady
herními prvky. Tento projekt je úzce spjat s projektem města na rok 2006 –
Zahrady mateřských škol, na jehož realizaci se podílí nejen město, ale i firmy
a jednotlivci ve městě.

EEUURROOPPAANN  88
V rámci soutěže mladých architektů z celé Evropy se podařilo svazku měst
zařadit své plochy do tohoto projektu. Bylo tak navrženo budoucí využití
pro prostor bývalé cihelny v Hrádku n. N., závodu Robur v Žitavě a centra
města v Bogatynia. Vítězný návrh PROMOTOR nabízí vedle návrhu 
využití i možnost vzniku komunikační platformy měst pro oblast investic,
nabídky pozemků i vzájemnou komunikaci spolků a možnosti nabídky 
v oblasti kultury apod. Projekt je dále zpracováván VŠ Goerlitz.

SSppoolluupprrááccee  ssvvaazzkkuu  ttřříí  mměěsstt  MMaallýý  ttrroojjúúhheellnnííkk  ((PPrrooggrraamm  IINNTTEERRRREEGG  IIIIII  AA
ČČRR––PPLL  aa  ČČRR––DD))
Hlavní náplní těchto projektů, probíhajících v letech 2006–2007, je 
činnost jednotlivých pracovních skupin a jejich práce při naplňování
společného plánu rozvoje. Jejich nositelem je město Hrádek v úzké
spolupráci s partnerskými městy svazku Malý trojúhelník. V těchto 
letech byl projekt také více zaměřen na podporu spolupráce mládeže 
a podílu na realizaci výše zmíněných společných projektů. Část projektu
věnovaná setkání obyvatel je podpořena i z Česko-německého fondu
budoucnosti.

MMoosstt  nnaa  TTrroojjzzeemmíí  ((PPrrooggrraamm  IINNTTEERRRREEGG  IIIIII  AA  ČČRR--DD))
Nositelem tohoto společného projektu byla města Hrádek n. N. a Žitava.
V rámci projektu proběhl v roce 2006 workshop studentů architektury 

a stavebnictví, jehož výsledkem byl návrh mostu pro pěší a cyklisty v místě,
kde se setkávají naše tři země, v Bodě Trojzemí. Na základě vítězného 
návrhu by mělo dojít k přípravě projektu a realizaci stavby. Svazek měst
plánuje podání společného projektu v rámci podpory EU Cíl 3 a otevření
mostu v roce 2009.

RReevviittaalliizzaaccee  ssttaarréé  cciihheellnnyy  –– eekkoollooggiicckkéé  zzááttěěžžee  mměěssttaa
Nositelem tohoto projektu z prostředků Phare bylo město Hrádek nad 
Nisou. Díky jeho realizaci se podařilo zlikvidovat zchátralý nevyužitý areál
v centru města. Následnou rekultivací byly připraveny 2 ha pozemků pro
obchodně-obytnou zónu.

TTeerrmmiinnááll  ppřřeesshhrraanniiččnníí  vveeřřeejjnnéé  ddoopprraavvyy
Nositelem projektu z programu Interreg IIIA bylo město Hrádek nad 
Nisou. Autobusové nádraží bylo přesunuto do těsné blízkosti vlakového
nádraží a staré nádraží bylo revitalizováno. Zároveň byly zakoupeny dva
minibusy, zajišťující efektivnějším způsobem dopravní obslužnost na
méně vytížených linkách, a upravena křižovatka pod železničním přejez-
dem a opraveny chodníky na Liberecké ulici.

OOcceenněěnníí  pprrááccee  ssvvaazzkkuu  mměěsstt  MMaallýý  ttrroojjúúhheellnnííkk
Ocenění za mezinárodní spolupráci od spolkového ministra dopravy, 
výstavby a místního rozvoje Wolfganga Tiefensee pro naše tři města 
přebrali zástupci Malého trojúhelníku na slavnostním udílení v říjnu 2006
v Berlíně.

Toto vyhodnocení je udělováno za funkční přeshraniční spolupráci 
a této mezinárodní prestižní soutěže se zúčastnila města z celé Evropy. 
V oblasti Saska byly uděleny dvě ceny, jednak právě svazku měst Malý
trojúhelník, a poté Agentuře Pontes za Festival vzdělávání, který v tomto
roce pořádal také náš svazek měst, a tak svazek měst vlastně získal hned
ocenění dvě. Tato cena, která byla spojena i s finanční odměnou ve výši
2 000 euro, je nejen ohodnocením dosavadní spolupráce, ale především
impulsem k novým společným projektům. 

Kontakty:
Informace o jednotlivých aktivitách svazku Malý trojúhelník je možné 
získat i na internetových stránkách jednotlivých měst i samotných strán-
kách svazku. 

www.bogatynia.pl 
www.hradek.cz
www.zittau.de 
www.kleines-dreieck.eu 
www.maly-trojuhelnik.eu 
www.maly-trojkat.eu

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.

Zleva Josef Horinka, místostarosta Hrádku nad Nisou; Martin Půta, starosta Hrádku nad

Nisou; Andrzej Grzmielewicz, nový starosta Bogatynie; Arnd Voigt, primátor Žitavy
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Ulice mají svá jména
Schválením pojmenování dosud bezejmenných ulic udělalo prosincové
zasedání zastupitelstva města důležitý krok ke zlepšení orientace v našem
městě. Tato změna je významná nejen pro všechny složky integrovaného
záchranného systému, nejen pro všechny organizace působící v našem
městě, ale také pro všechny návštěvníky města i občany zde bydlící. 

Zastupitelstvo projednalo ještě všechny náměty a připomínky, které od
občanů získalo v průběhu měsíce listopadu 2006, a s konečnou platností
rozhodlo o tom, že s účinností od 1. 2. 2007 jednotlivé ulice i v částech
města Donín a Loučná budou mít své názvy. Vymezení ulic a jejich pojme-
nování je uvedeno v situační mapě, která je zveřejněna v tomto čísle 
HRÁDECKA. Změny adresy v tom, že se pojmenovaly ulice, se dotknou 
i některých objektů a tím i občanů v části Hrádek nad Nisou, konkrétně
na „dolním“ sídlišti (633, 634, 635, 636, 638, 639), kde došlo přiřazení
názvu Pod Tratí k objektům, které dosud byly vedeny v informačním
systému bez názvu. 

V souvislosti s touto událostí však občanům vyplynou i určité povin-
nosti. V důsledku schválení názvů ulic vznikla situace, kdy občané budou
mít podle platné legislativní úpravy v občanském průkazu uvedeny 
nesprávné údaje a z tohoto důvodu si budou muset vyplnit žádost o vydání
nového občanského průkazu. K žádosti bude nutné předložit jednu 
současnou fotografii. Správní poplatek za vydání nového občanského 
průkazu se v tomto případě nevybírá. Snahou zastupitelstva je současně
minimalizovat nutné starosti občanů s obstaráním nového občanského
průkazu, a proto uložilo úřadu hledat možnosti, jak vyřešit např. co nejjed-
nodušší formou otázku opatření nové fotografie. 

Schválené změny, tj. pojmenování ulic, nyní budou promítnuty do
informačního systému a budou platné od 1. února 2007. Pokud však 
budou mít občané zapotřebí podat žádost o vydání občanského průkazu
před tímto datem, mohou si již do žádosti nové pojmenování uvádět. 
Zhotovení nového průkazu trvá jeden měsíc, což odpovídá datu účinnosti
pojmenování ulic, a orgán příslušný k jeho vydání toto bude akceptovat.

Žádosti o vydání občanského průkazu budou moci občané podávat na
správním a sociálním odboru, evidence obyvatel na městském úřadě, kde
jim budou podány i potřebné informace.

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

Kaple na Sedle byla znovu
posvûcena

Barokní kaplička na Sedle již nějakou dobu opravená svítí do okolí a roz-
dává radost místním lidem i okolo chodícím turistům. 15. prosince byla
znovu posvěcena libereckým knězem Antonínem Kejdanou. Pravděpo-
dobně právě v tento den před 267 lety byla poprvé vysvěcena. Alespoň
tak praví zápis v obecní knize Dolního Sedla z té doby.

Při malé slavnosti se dostalo osobního poděkování těm, kteří se o její
záchranu zasloužili (podrobněji jsme o tom psali v minulém čísle HRÁ-
DECKA). Do jejího skromného interiéru se v den slavnosti vrátil i lidový
oltářík a obraz. Za členy Sdružení pro záchranu drobných sakrálních 
památek, které opravu realizovalo, mohu říci, že nás velmi mile potěšil
zájem obyvatel z Dolního a Horního Sedla i obyvatel Hrádku, kteří v tuto
slavnostní chvíli ke kapličce přišli. Vít Štrupl Oznaãení ulic tabulkami

Nově pojmenované ulice v Hrádku, Doníně a v Loučné bude potřeba
označit. V současné době probíhá na odboru ORM výběrové řízení na 
dodavatele tabulek se jmény ulic. Jejich instalace se předpokládá v prvním
čtvrtletí roku 2007 s tím, že při příležitosti označení nově pojmenovaných
ulic budou postupně doplňovány i tabulky s názvy stávajících ulic tam, kde
je to potřeba.

Město v lednu postupně osloví vlastníky jednotlivých nemovitostí, kde
bude zamýšleno provedení označení ulic a instalace tabulek. Dohodne 
s nimi umístění tabulek, případně bude vytipováno jiné vhodné místo
umístění. 

Podle zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.) je vlastník nemovitosti povinen
strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného 
veřejného prostranství na své nemovitosti. V blízkosti tabulky nesmí umístit
jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.
Označení ulic a jiných veřejných prostranství provede obec na svůj náklad.
Předpokládá se, že bude rozmístěno asi 200–250 tabulek. V rozpočtu
města je na tuto akci počítáno s částkou asi 200 tisíc korun.

Vít Štrupl, Ing. Petr Kumpa

Obyvatelé se vyjádfiili
pro vûtrné elektrárny

Začátkem prosince proběhla ve Václavicích a na Uhelné anketa, ve které
měli obyvatelé možnost těchto částí Hrádku vyjádřit se k tomu, zda by
měly v budoucnu v jejich sousedství vyrůst větrné elektrárny. Jak anketa
dopadla? 

Václavice: 81 hlasů pro, 52 hlasů proti
Uhelná: 5 hlasů pro, 16 hlasů proti
Celkem se ankety zúčastnilo 155 lidí z 370 oprávněných. Pro výstavbu

elektráren se vyjádřilo 86 lidí, proti 68. 1 odevzdaný hlas byl neplatný.
Anketní lístky byly rozneseny všem občanům dle voličského seznamu 
a rekreantům byly zaslány na adresu trvalého bydliště (podle seznamu
rekreačních objektů přihlášených k platbě za komunální odpad).

Jedním z kroků, které musí být provedeny před zahájením stavby, je
změna územního plánu města, ve které musí dojít k přeřazení parcel orné
půdy do ploch určených pro větrné elektrárny. Zadání změny územního
plánu (s pořadovým číslem 10) schválili zastupitelé na svém zasedání
v prosinci.

Podrobné informace k projektu výstavby větrných elektráren najdete
na www.hradek.cz a na internetových stánkách společnosti Eco Energy
Hrádek, s. r. o., www.eeh.cz. Vít Štrupl

Poãítaãe Internet Servis
Splátkový prodej, v budově bývalého autobusáku
Tel: 773311  552233  005533, pocitace@hradeknadnisou.com 

wwwwww..hhrraaddeekknnaaddnniissoouu..ccoomm

Pronájem bytu 
Nabízíme pronájem bytu 2+1, velké místnosti, na Liberecké ulici 

v rodinném domě č. p. 392 v 1. patře. Vlastní koupelna, 
částečně zařízená kuchyň.

Měsíční nájem činí 6000 Kč + 1000 Kč na energii, vodu, služby. 

Možnost pronájmu od 5.–10. ledna.

TTeell..::  ++442200  777766    777777  777766,,  pp..  ŠŠiimmááččeekk,, ccaammeelloottrreessttaauurraanntt@@qquuiicckk..cczz

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

Liberecká 2, Chrastava

TTeell..::  773311  556633  880088,,  EE--mmaaiill::  ssttrroojjsseerrvv@@vvoollnnyy..cczz
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Hrádecko – století v obrazech je název výstavy, která představuje sedm
desítek dvojic historických a současných fotografií Hrádku nad Nisou, na
kterých jsou vidět proměny města v uplynulých více než sto letech. Od
června minulého roku ji připravovali žáci a učitelé ZŠ T. G. Masaryka 
v rámci projektu podpořeného ministerstvem školství mládeže a tělový-
chovy a městem Hrádek nad Nisou.

Základem pro výstavu byl archiv historických snímků a pohlednic 
některých částí města, získaný z různých sbírek. V červnu jsme v rámci 
výuky začali pořizovat snímky současné. Naší snahou bylo najít pokud
možno stejné místo, kde stál fotograf se svým přístrojem před desítkami
let. Na snímcích proto uvidíte již nestojící budovy a naopak stavby 
novější, budovy, které prošly i několika přestavbami, ale také proměny
městské zeleně. Vybrané snímky zobrazují především Horní a Dolní náměstí,
Libereckou ulici, ulici 1. máje, Žitavskou ulici a koupaliště. Jednotlivě jsou
zastoupeny i další části města.

Další etapa naší práce přišla na podzim. Upravovali jsme získané foto-
grafie a pokusili se tak doladit shodu zobrazení. Součástí projektu bylo
vytvoření popisků k obrázkům. Jejich autory jsou žáci školy. Čerpali 
přitom z vlastních postřehů a z vyprávění pamětníků. V této části projektu
nám velmi pomohla paní Irena Baumová, která s námi ve škole strávila
několik hodin při prohlížení fotografií a jejich porovnávání.

Co nám projekt přinesl? Kromě toho, že jsme vytvořili výstavu včetně
její elektronické podoby, jsme se především učili mnoha dovednostem na
poměrně zajímavém tématu. Ať už šlo o dovednosti související s výpo-
četní technikou (fotografování digitálním fotoaparátem, scanování,
úprava fotografií), nebo s českým jazykem při psaní popisků. Projekt při
své realizaci ale přesahoval i do dalších předmětů.

Co nás velmi potěšilo, byl přístup žáků. Určitě se najdou výjimky, ale
většina z autorů výstavy pracovala se zaujetím v každé z etap realizace.
Máme pocit, že někteří i díky tomuto projektu lépe poznali město, ve kte-
rém žijí, a získali k některým jeho místům hlubší vztah.

Je pravděpodobné, že se k tomuto tématu budeme ještě vracet i v dal-
ších letech právě proto, že nevšedním způsobem oživilo výuku. Ostatně,
materiálů je k dispozici více než dost.

Pokud výstavu zhlédnete, mějte na paměti, že jejími autory jsou z velké
většiny děti, především žáci naší sedmé třídy. Najdou se tedy jistě
nesrovnalosti, ale ty by neměly zkazit dojem z poměrně náročné a dlouho-
dobé práce. Pokud najdete nějaké faktické nesrovnalosti, případně budete
chtít doplnit popisky k fotografiím, třeba proto, že jste sami pamětníky,
budeme rádi, když tak učiníte. Na výstavě je k dispozici kniha, do které
můžete vaše postřehy zaznamenat. Rádi je do expozice dodatečně 
zapracujeme.

Přijměte tedy pozvání na výstavu, která je v prvním patře městského
úřadu k vidění do konce ledna 2007. Vít Štrupl
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polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
prosinci 2006 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.

70 let Marie Hebertová
80 let Emilie Zigušková, Elly Jírová
81 let Věra Malinská, Anna Bačáková, 

Irenka Špalková, Marie Portová, 
Gertruda Suchánková

82 let Ilsa Maierová
84 let Marie Nedvědová, Vlasta Strnadová
85 let Jaroslav Fiala, Elfrída Weissová,

Josef Horák, Vlasta Kaprasová, 
Marie Votýpková, Vlasta Vesninová

86 let Josef Hlaváč

Dne 15. 12. 2006 byli v obřadní síni radnice uvítání noví hrádečtí občánci 
Matěj Skřivan, Lucie Šnajdrová, Bára Řeháčková, Dominik Pitař, Jan Pospíšil,
Vojtěch Pilař, Alex Jabloński, Beata Bérešová, Jan Horna, Tomáš Chlád, 
Pavel Horáček, Lukáš Gorol, Natálie Musilová.

Marie Zimová, SPOZ

Îáci ‰koly pfiipravili v˘stavu
o Hrádku

Dříve se tato ulice jmenovala Clothildenstraße – Klotyldina ulice. Dnes i dříve tam bývala

hasičská zbrojnice. Továrna, kterou vidíme na pozadí vpravo, už tam nestojí, dříve to byla

slévárna. Na jejím místě se v současné době má stavět market Plus.
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Po čtyřech a půl letech od chvíle, kdy přišel na Grabštejn a zároveň se stal
velitelem vojenské posádky, odchází ze služby podplukovník Ing. Pavel
Onodi. Oproti svému předchůdci, Ing. J. Růžičkovi, velel posádce velmi
krátkou dobu. Byla to ale doba mnoha proměn nejen areálu veterinární
základny, ale i v celé armádě. O těchto proměnách, ale také o životě na
zámku, je náš následující rozhovor.
Jak se člověk stane velitelem vojenské posádky zaměřené velmi
specificky na výcvik psů?
Já jsem se ke psům dostal jako příslušník vojenské policie, když jsem 
sloužil na hlavním velitelství na správě pořádkové policie. Zahájili jsme
tenkrát budování služební kynologie pro vojenskou policii, pro hlídkové
a zejména pro speciální pachové práce. V té době na vyhledávání drog,
protože vojáci základní služby začali zneužívat tuto látku ve velkém. 
Našli jsme vhodné pejsky a já jsem se v roce 1997 dostal poprvé v životě
na Grabštejn. I když jsem Liberečák, tak můžu říct, že jsem o Grabštejnu
do té doby pořádně ani neslyšel, že existuje. Když jsem tady byl tenkrát
v rámci výkupu a výcviku psů pro vojenskou policii, tak jsem obdivoval
to prostředí. Seznámil jsem se s panem Růžičkou, s panem Lachotským,
s panem Rybářem. Navázali jsme kontakty v rámci spolupráce mezi 
armádou a vojenskou policií. Tenkrát jsem si říkal, že tady bych chtěl 
jednou sloužit, tady je nádherně. A navíc to mám kousek domů. Ještě 
dalších pět let jsem sloužil u vojenské policie a snažil jsem se prosadit,
aby naši vycvičení psi byli využíváni jako pomocníci při zahraničních 
misích. Sám jsem byl účastníkem jak mise K-for, tak i mise S-for. Tehdy 
v roce 2001 se nám podařilo prosadit služebního psa do mise. První letěl
pan Josef Částka se služebním psem Nesi. Byl to první velký úspěch, kdy
se podařilo v rámci součinnosti s vojenskou policií a armádou vyslat toho
prvního psa do zahraniční mise. 
Po svém návratu z mise v roce 2001 jsem se nedohodl na dalším postupu
a kariéře u vojenské policie se svým generálem a začal jsem si hledat jiné
místo. Protože se mi na Grabštejně opravdu líbilo, tak jsem oslovil správu
zdravotnického zabezpečení, zda nemají ve svých službách na Grab-
štejně volné místo. Protože jsem se dozvěděl, že má Ing. Růžička končit,
tak jsem si říkal, že asi bude následovat standardní postup, kdy zástupce
velitele nebo náčelník štábu obsadí místo velitele a uvolní se jejich místo.
Protože jsem tyto funkce vykonával, tak jsem si řekl, že se třeba poštěstí
a místo dostanu. Byl jsem na různých výběrových řízeních a pohovorech
a když jsem to všechno absolvoval, tak mi bylo nabídnuto místo, ale
přímo místo velitele celé základny. Samozřejmě mi bylo trapné jít rovnou
na funkci velitele. Nicméně, protože jsem chtěl u vojenské policie v Praze
skončit a už se vrátit zpátky domů, tak jsem přijal a 1. června 2002 jsem
byl ustanoven do funkce velitele vojenské posádky Grabštejn a zároveň
základny. 
Vztah ke psům jsem měl od malinka. Doma jsme měli německého 
ovčáka. U vojenské policie jsem vlastně znovu zavedl a rozběhl služební
kynologii. Tím pádem se mi otevřely cesty i na Grabštejn, protože jsem
prošel zahraničními misemi, byl jsem na stážích v Německu a na americké
základně, takže jsem měl i takový všeobecný velitelský rozhled. Prodělal
jsem brigádní štábní kurzy – vojenské vzdělání odpovídající stupni velitele.
Jak je to s ostatními vojáky na Grabštejně? Dostávají se sem na
vlastní žádost kvůli vztahu ke psům?
Do roku 2004, kdy byla ještě základní vojenská služba, se vojáci snažili
cestou okresních vojenských správ dostávat tam, kde by chtěli sloužit.
Nejlépe samozřejmě v místě bydliště. Už to nebyli všichni zájemci o práci
se psy, ale lidé, kteří bydlí v Liberci, Chrastavě, Jablonci a tady v tom nej-
bližším okolí, jejichž cílem bylo, aby to měli domů co nejblíže. Takže vztah
ke psům už byl leckdy minimální. Já jsem si dělal vždycky takové prů-
zkumy u vojáků, kteří nastupovali. Kdo chtěl být kynologem, kdo chtěl
být u psů. Můžu říct, že zpravidla z toho nástupního ročníku (asi 25 až
30 vojáků) bylo řádově 5–10 lidí, co chtělo sloužit tady, protože mají 
dobrý vztah ke psům, a z toho tak 3 byli skutečně dobří psovodi. Ostatní
tu byli, protože to bylo pro ně nejmenší zlo. 
Jsem rád, že se zrušila základní vojenská služba od 1. 10. 2004 a už sem
nastoupili pouze profesionální vojáci z povolání, kteří skutečně svou práci
vykonávají, ať u útvaru, nebo kdekoli jinde, protože k nim mají obrovský
vztah. V civilu jsou zpravidla kynologové. Když jsme nabírali lidi z civilu,
tak už jenom členy kynologických klubů nebo lidi, kteří skutečně cvičí psy
a dokazují to různými zkouškami a soutěžemi. Teď už jsou tady skutečně
lidi, kteří mají ke své práci vztah a umí psa připravit.

Jak to dnes funguje, když má někdo zájem pracovat v armádě
a třeba speciálně u psů – co by pro to měl udělat?
V dnešní době je to postaveno trochu jinak, než tomu bývalo dříve. 
Armáda si už nevybírá ze základních a středních škol budoucí kandidáty
pro služební zařazení v armádě. Postup je velmi jednoduchý. První je 
udělat maturitu. Bez ní je to dnes v armádě víceméně stopka. Když má
dotyčný vztah k oboru kynologie a má-li nějaké zkoušky v civilu a ukáže,
že umí cvičit psy a má k tomu nějaký vztah, tak je dobré, než se rozhodne
ukončit třeba tu střední školu, přijít na Grabštejn a zjistit, jestli zde bude
nebo nebude volné místo a kdy a jaké. Pokud tohle všechno bude, tak je
potřeba podat žádost na krajské vojenské velitelství na rekrutační 
středisko s tím, že má zájem o vstup do armády a že by chtěl sloužit na
Grabštejně. V případě, že nám prokáže ve čtvrtém ročníku střední školy,
že je pro nás dobrý uchazeč, tak mu vystavíme doporučení, že je námi
vybrán a že žádáme, aby byl po absolvování základního výcviku přijat 
k nám na Grabštejn. Samozřejmě musí absolvovat ještě zdravotní a psy-
chologické testy. To je taková nejschůdnější cesta. Nemusí tedy mít střední
vojenskou školu. Na Grabštejn může nastoupit jak středoškolák, tak 
vysokoškolák.
Které změny, ke kterým za vašeho působení na Grabštejně 
došlo, považujete za nejdůležitější?
Když to vezmu stručně od začátku, tak první velkou změnou byla profe-
sionalizace útvaru. Což byla velmi složitá věc. Znamenalo to kromě jiného
propuštění některého personálu, civilních zaměstnanců i vojáků z povolání,
zaměstnání nového personálu, jeho zaškolení, vytvoření nových tabulek
počtů zaměstnanců, sestavení nových obsahů a náplní práce, udělat nový
denní řád. Znamenalo to vstoupit do jiného systému.
Druhá věc – podíleli jsme se na vstupu do Evropské unie. Tím se rozšířil
okruh působnosti a spolupráce této posádky. Podařilo se nám zrekon-
struovat, myslím, že dobrým způsobem, zázemí jak pro vojáky z povolání,
tak pro služební psy. Provádí se rekonstrukce fasád, obnovuje se zámecký
park a spousta kotců. Teď se postavila nová ubytovna pro vojáky z povo-
lání. Učebny se upgradovaly do 21. století. Myslím si, že se velmi dobrým
způsobem navázala spolupráce s památkovým ústavem a se státním 
hradem Grabštejn. Ať v různých součinnostech, nebo při společenských
akcích, kdy jsme otvírali základnu veřejnosti a hostům. Myslím si, že v tomto
směru jsem udělal kus dobré práce a obrovským způsobem se povedla
taková ta medializace Grabštejna, jak se říká, prodali jsme svoji práci. 
Další změnou jsou účasti na zahraničích misích. Dneska máme pejsky 
v Iráku, v Afghánistánu, v K-foru, což je myslím dobrá tečka pro Grabštejn.
Psi byli, jsou a musí být pro tyto služby. Pomohli jsme spoustě lidem při
pátrání. Například jsme hledali ztracenou babičku v lese a podíleli se na
dalších dílčích úkolech. Pomáhali jsme při záplavách v roce 2002. 
Jak se vám spolupracovalo s „podzámčím“?
Chtěl bych poděkovat jak panu starostovi Půtovi, tak paní starostce 
Mlejnecké za velmi dobrou spolupráci při prosazování veškerých aktivit
Grabštejna. Potřebujeme cvičit v civilním sektoru, to znamená jak na
územním katastru Hrádku, tak na územním katastru Chotyně. Vycházeli
nám obrovsky vstříc, když jsme potřebovali pronajmout jakýkoliv poze-
mek, který spadal do jejich kompetence, nebo měli svým způsobem vliv
na své usedlíky, aby nás tam pustili. Zase na druhé straně, my když jsme
v těchto lokalitách cvičili, tak jsme je tím pádem i střežili a nikdo jiný si
tam nedovoloval vstupovat. Spolupořádali jsme spoustu kulturních akcí,
ať to byla Grabštejnská léta, benefiční koncerty na hradě Grabštejn, ukázky
tady v okolních obcích, dětské dny. Takže si myslím, že jsme našli v tomto
směru kus oboustranné dobré spolupráce. Podobných aktivit bylo mnoho.
Chtěl bych panu starostovi Hrádku a paní starostce Chotyně poděkovat
za to, že nám udělili čestný prapor za spolupráci, což je taková největší
satisfakce.
Kde všude jsou nasazováni vaši psi?
My cvičíme pro resort ministerstva obrany. To je vlastně naše hlavní 
poslání. Cvičíme psy pro kategorii hlídková strážní služba vesměs pro 
nasazení na území České republiky, kde se střeží různé objekty zvláštní
důležitosti. Cvičíme pro vojenskou policii a Hradní stráž. To jsou samo-
zřejmě dvě specifické jednotky, jedna pro bezpečnost armády a druhá
pro bezpečnost Hradu. Tam jsme začali od roku 2004, což beru trochu
jako zklamání armády, že se opozdila o tři roky od útoku na dvě budovy
v New Yorku. Nicméně se cvičí i psi na vyhledávání výbušnin a začali se
hodně využívat právě do zahraničních misí, např. do Afghánistánu. To je

Zámek zmûnil velitele



13

prestižní úkol, ale velmi náročný. Cvičíme také pro vězeňskou službu a i na
pachové práce týkající se drog a zbraní.
Psovody vysíláme na území K-for do bývalé Jugoslávie, kde máme všechna
uskupení: drogař, zbraňař, výbušninář a hlídkový pes. Měli jsme hlídkové
psy v Iráku.
V republice jste jediná posádka tohoto zaměření. Máte konku-
renci ve střední Evropě?
To se těžko dá říct jako konkurence, protože tu jsou střediska, ať na ame-
rické základně na MenHeimu, nebo jaká má německý Bundeswehr, ale
nemají je takto komplexně postavená. Mají třeba veterinu v civilu, ustájení
psů jinde a výcvik někde jinde. My jsme jedineční v tom, že u nás mají
psi ustájení, máme zde ubytované vojáky, kompletní veterinární kliniku
nemocničního typu a máme zde učební prostory. Ideální je, že jsme 
v lese, přitom nedaleko jsou Chotyně a Hrádek, okolo máme Lužické 
a Jizerské hory. Co víc bychom si mohli přát pro výcvik psů. Dostaneme
se do města, dostaneme se do lesa na pátrání v terénu, máme tady mož-
nost přistávání vrtulníku, jediné, co nám relativně chybí, je loď. V tomto
směru si myslím, že jsme jedineční a jsme schopni poskytnout pro účelové
jednotky komplexní servis.
Utkvěl vám za ty čtyři roky v paměti nějaký zásah třeba tady 
v okolí?
Pátrali jsme po nějaké ukradené dodávce, myslím v roce 2004, kdy nás
požádala o součinnost Policie České republiky. My jsme se podíleli na 
dohledávání, když se našlo vozidlo a nenašel se řidič. Myslím si, že to jsou
velmi dobré zkušenosti pro nás i pro policii. Vědí, že se mohou obrátit na
tuto posádku a že jim vyjdeme kdykoliv vstříc například i pro plošné pát-
rání po lese. Tenkrát se podařilo dohledat nějakého pána, ale bohužel už
bylo pozdě. 
Jsou to někdy i neradostné vzpomínky. Na druhou stranu můžu říct 
takovou veselejší příhodu, kdy v rámci toho, jak armáda odprodávala 
služební psy, a bylo jich letos zhruba 140, koupil syn mamince psa jménem
Baron. Desetiletého německého ovčáka. Babička se jmenovala Císařová
a vlastně měla doma Barona. Čtrnáct dní ho rozmazlovala, a skutečně se
jí to i vyplatilo. Nějaký celostátně hledaný zloděj ji šel vykrást. A ten pes
samozřejmě odběhl od nohou babičky, která ho drbala na oušku, a zlo-
děje zadržel. Trochu ho pokousal a nepustil ho do té doby, než babička
přivolala policii, která ho zpacifikovala a odvedla. Takže je vidět, že i psi,
které odprodáváme, ty návyky na teritorium, které mají střežit, použijí 
i ve věku 8, 10 nebo 12 let. I když jsou při tom rozmazlováni babičkami
šunčičkou a dortíčkama, tak se takhle dokážou odvděčit a spolehlivě 
pohlídat.
Jak často se vyřazují psi a sledujete jejich další osud?
Co se týká vyřazovaných psů z Armády České republiky, tak je to taková
kapitola sama pro sebe, která mě jako velitele zaráží. Legislativa a admi-
nistrativa vyřazení psů z armády do civilu je strašně složitá. Je mi to líto
o to víc, že se jedná o živou bytost. Pes bez pána strádá. A ti psi tady strá-
dali skutečně rok, dva roky, než se podařilo v letošním roce vymyslet
systém, který jsem víceméně nastolil sám. Pohyboval jsem se přitom na
hraně, když jsem ty pejsky dával lidem okamžitě na zápůjčku. Prostě 
přišli, vybrali si, navázali kontakt a odcházeli se psem. Sepsali jsme 
samozřejmě příslušné papíry a pes víceméně nebyl vyřazen, ale už ho
měli doma. Tím jsem trošku ošálil stávající legislativu. Ale když jsem to
neudělal, tak lidi přišli, vybrali si a já jsem řekl, no, tak přijďte tak za tři
čtyři měsíce, za půl roku. A samozřejmě lidi už nepřišli. 
Můžu říct, že jsme se tímhle novým způsobem zbavili všech psů, které
bylo potřeba vyřadit. A myslím si, že i kvalitně, protože jenom v jednom
případě z těch sto psů ho paní vrátila zhruba po 10 dnech, že na něj nemá.
Což si myslím, že je velmi dobrý výsledek. Protože když si vyzvednete pej-
ska, zaplatíte všechny náležitosti, odjedete domů a zjistíte, že vám na něm
něco vadí a chtěli byste ho vrátit, tak to armáda papírově neumí. 
Co se týká doby odprodávání nebo vyřazování, tak každý pes, jako každý
člověk, má určitý biorytmus, fyzický i zdravotní stav. Ten se sleduje a vyhod-
nocuje v průběhu každého roku. Pokud se zjistí, že pes nějakým způsobem
nevyhovuje plnění úkolů ve službě, tak se navrhne na vyřazení. Pokud
proběhnou veterinární a posudkové papíry, tak se stáhne na útvar a čeká
na vyřazení. A pak se ještě rozhoduje, zda je vhodný pro odprodej do 
civilu. Může také být z nějakých vážných zdravotních důvodů utracen 
anebo v případě nevhodnosti k odprodeji dožije pouze v útvaru. V rámci
reformy armády se psů nabízelo v poslední době moc, protože někteří
vojáci šli do civilu a už nebylo tolik psů potřeba. To byl takový velký boom,
kdy se psi nabízeli i cestou médií (tenkrát tady natáčeli i Chcete mě?).
Někdy původní pán – voják, který ho měl, řekne, že by ho chtěl, tak se
mu touto složitou administrativní prací odprodá. 

Na sledování toho, co se se psy u nových majitelů děje, nemáme možnosti.
Ale lidé nám někdy sami volají a sdělují nám dojmy, jak se pes aklimati-
zoval nebo že už sežral tři slepice nebo že nepustil pošťáka, případně
tchyni. Zatím můžu říct, že za tu dobu nemáme žádnou špatnou zprávu,
že by ho snědli, utratili nebo týrali. 
V současnosti je na Grabštejně zhruba 100 psů. Z plemen to je německý
ovčák, belgický ovčák, Boseron, labrador, retrívr, pittbul, staford a dobrman.
To jsou asi ta základní plemena, která teď armáda používá.
Existuje nějaká vize pro posádku Grabštejn do budoucna?
S Grabštejnem bude předpokládám to, co jsem napsal ve své nové pub-
likaci, kterou jsem vydal k 15. prosinci, kde jsem popsal i vizi do roku 2050.
S Grabštejnem se v ní počítá jako se střediskem pro NATO – střed, to 
znamená cvičiště pro vojska v evropském bojišti. Aby se stal takovým
ústředním nosníkem pro veškeré armády NATO a Euroforces. Aby měly
kde si nakoupit psa, kde si ho nechat vycvičit, kde si ho nechat speciálně
vyšetřit, kde se nechat proškolit na speciální týmy. Takže si myslím, že
Grabštejn v tomto směru jako posádka perspektivu má. Kynologie ji má
bezesporu také. 
Jestliže někdo rozhodne, že Grabštejn je natolik hezké a památkové místo,
že je třeba je vrátit civilu, aby vznikl celý zámecký komplex, tak je možné,
že třeba psovody přesunou do nějakého jiného místa. Podstatné je, že
psi v armádě budou dál. To je pro mě významné. Jestli to bude na Grab-
štejně, nebo to bude někde jinde, je pro mě méně důležité. 
Důležité pro mě také je, aby Grabštejn jako takový, pokud se bavíme 
o komplexu, zůstal i v případě, že by tu psi nebyli. Aby se z něj nestalo
nějaké lukrativní hotelové sídlo a podobně. 
Moje vize byla taková, aby se Grabštejn stal centrem pro veřejnost. V are-
álu se stále buduje a opravuje a rozrůstá se ke kráse. Často se otevíráme
civilu, nám to v ničem nebrání. Ve spolupráci s hradem Grabštejn jsem
navrhl takové dva okruhy. Malý okruh, to je hrad Grabštejn, a velký okruh
je posádka Grabštejn, dole. To znamená, že návštěvníci přijdou dolů ke
vchodu do posádky, průvodkyně si tu skupinku převezme a prohlídku
začnou například v zámeckém parku, budou pokračovat u štábu, tzn. 
bývalý kavalerhaus, v novém zámku, uvidí, když se jim poštěstí i výcvik
psů, a budou pokračovat třeba zpátky na hrad Grabštejn. Jediným ome-
zením bude, že návštěvníci nebudou moci mít vlastní psy, které bude 
potřeba odložit v připravených kotcích.
To byla taková moje poslední tečka, která jsem chtěl, aby se dopracovala –
aby návštěvník, když přijde na hrad, viděl všechno. Někdo sem přijede 
z Moravy, někdo sem přijede z Ameriky a my mu ukážeme jenom hrad.
Myslím si, že je dobře udělat celý komplex, byť část využívá armáda. 
Ničemu to nebrání. Když přijde návštěvník na Pražský hrad, taky je mu
otevřen. Samozřejmě nevidí všechny prostory, tady taky neuvidí všechno.
Nepustíme ho třeba do zbrojního skladu, do mobilizačních pracoven, ale
uvidí, že i armáda o tu památku, která jí byla svěřena, dokáže pečovat.
Nic nebrání tomu, zkusit to od dubna, až se dodělá zámecký park. 
Soboty a neděle by měly být bez problémů, všední dny by byly mírně
omezeny tak, aby nedošlo k narušení armádního života. Vít Štrupl



14 leden 2007

Mrazík 2007
Je tu opět další ročník skvělého závodu! Takže 2. února navečer zvedni
zadek, obuj pohory, zabal si věci do zimy a (možná i mrazu, kdo ví), do
termosky udělej horký čaj (nebo co uznáš za vhodné) a přijď si s námi
zahrát Mrazíka 2007.

Je to již třetí ročník a doufáme, že není poslední. Vy, co jste už loni nebo
předloni přišli vymrznout, šiřte tuto zvěst dál a přibalte další sněhuláky!

O co jde: Mrazík je obdobou nočního výsadku, ale je určen pro dvo-
jice až pětice dospělých. Po zahájení budou tyto skupiny rozvezeny podle
uvážení pořadatele autobusem do různých zákoutí Hrádecka. Jejich úko-
lem (a možná i záchranou) bude posbírat co nejvíce bodů na kontrolách.
Až si budou myslet, že už víc získat nejde, poběží do cíle. Záleží jen na
nich, v jakém pořadí kontroly projdou, ale čím více bodů získají, tím lépe
pro ně. Vyhraje družstvo, které dorazí do cíle v nejlepším čase a bude mít
nejvíce bodů.

Pakliže vás nastíněná hra oslovila a chcete se zúčastnit, je potřeba se
přihlásit. To je možné udělat do 29. ledna dvěma způsoby:

Svou účast ve hře potvrď SMS na tel. č. 608 418 613 ve tvaru: „MRA-
ZIK jmeno“ (např. MRAZIK Jerry Houba) nebo pošli e-mail na adresu 
mrazik2006@volny.cz.

V obou případech Ti přijetí přihlášky potvrdíme.
 Sraz je 2. února v 19.30 u zadního vchodu ZŠ T. G. Masaryka (vstup

jako do školní jídelny – pozor, změna!).
 Startovné 60 Kč se vybírá při prezentaci, zahrnuje večeři (snídani?)

a cenu pro vítěze. POZOR – v případě malé obleženosti (méně než 
20 lidí) se možná navýší startovné. V opačném případě se zvyšuje cena
za 1. místo a vylepšuje večeře (proto sežeňte co nejvíce sněhuláků).

 Vyspat se můžeš kdekoli, ale nejlepší bude, když si vezmeš kari-
matku a spacák (i když možná nebudou třeba, přijdeš-li ráno).

 Každý hráč jde na vlastní nebezpečí, tzn. pokud se cestou vykou-
pete a budete nemocní nebo budete mít puchýře z lodiček či zmrznete,
neházejte to na nás.

 Trasa je vymezena státními hranicemi, je na jejich české straně 
(letos bude změna!), přesto ale raději mějte při sobě OP.

 Zpětné dotazy zodpovíme na tel. č. výše uvedeném (bude-li zrovna
na dosah někdo, kdo to zvedne :)). Další instrukce a podrobnější pravi-
dla najdete na www.hradek.cz v sekci sport nebo si o ně můžete napsat
e-mailem.

TRISPINN v Hrádku
nad Nisou

16. ledna bude v Hrádku nad Nisou otevřeno spinningové centrum v tělo-
cvičně ZŠ T. G. Masaryka (u pošty). 

Spinning je energeticky účinné skupinové cvičení na kole s hudbou. Je
to jedinečný prostředek ke tvarování postavy, pravidelný trénink pomůže
účinně tvarovat a zpevňovat problémové partie postavy. Je to jednoduchý
a příjemný způsob, jak si udržet nebo zlepšit svoji kondici. Začít může bez
obav každý!

Cvičení bude probíhat v úterý, ve čtvrtek a v sobotu podle následují-
cího rozpisu:

ÚÚtteerrýý::  1199––2200  hh..,,  ČČttvvrrtteekk::  1188––1199  hh..,,  SSoobboottaa::  1177––1188  hh..
Každou hodinu je třeba si předem zarezervovat na tel. 777777  776611  550022

nebo po ukončení hodiny přímo na místě.
Co je potřeba mít s sebou?
Sportovní obuv, ručník, láhev s nápojem (možnost zakoupení na místě).
Hodiny povede mistr ČR v triatlonu Pavel Jindra. 

Interaktivní tabule 
oÏivily v˘uku

Módní výstřelek na školách? Peníze vyhozené za další pomůcky do škol?
Pro někoho možná ano, ale lepší bude se zeptat žáků ze ZŠ T. G. Masa-
ryka, kteří vám jistě potvrdí, že se jedná o jednu z nejzajímavějších 
pomůcek poslední doby vhodnou pro výuku prakticky všech předmětů. 

V čem spočívá? Obraz z počítače se promítá na tabuli a přímo na ní je
ovládán pouhým dotekem prstu nebo pera. Nemusíte brát do rukou myš
ani klávesnici. Učitel a žáci tak získávají prostředek, kde se dají využít jiné
formy práce. Vyučování se značně oživí, což dnes uvítají obě strany ve
třídě. Práce s tabulí usnadňuje výuku dětem s poruchami učení, které se
mohou soustředit pouze na zadané úkoly. Příprava materiálů není nijak
extrémně složitá, a tak se výuka anebo opakování značně zefektivní. 
Nespornou výhodou je možnost zapojit do práce všechny žáky. Ve škole
ji využíváme při výuce cizích jazyků, matematiky, fyziky, chemie, přírodo-
pisu… V některých případech si vlastní výukové tabule připravují i sami žáci.

O tom, že lze tabuli využít pro žáky různých věkových kategorií, svědčí
i to, že při návštěvě mateřských škol u nás ve škole s ní bez problémů 
a s nadšením pracovali i budoucí prvňáci.

Ve škole používáme v současnosti dvě interaktivní tabule SmartBoard.
Jednu jsme získali z projektu města Hrádecko – region informačních 
technologií (stejně jako ZŠ Lidická), druhou díky námi realizovanému 
projektu SIPVZ ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Využití inter-
aktivní tabule pro podporu výuky průřezových témat. Pod tímto pro laika
nic neříkajícím názvem se skrývá několik okruhů učiva, které by měly pro-
stupovat celou školní docházkou. Patří sem ekologická výchova, mediální
výchova, osobnostní a sociální výchova a další. V rámci projektu vytvářela
skupina učitelů naší školy programy pro 30 výukových hodin právě na
tato témata. Výsledky práce jsou k dispozici ke stažení na školním webu
všem učitelům v republice. Vít Štrupl

Hrádeck˘ ãtyfiboj
V prosinci pořádal Oddíl kulturistiky už pošestnácté silový čtyřboj pro žáky
základních škol. Utkalo se v něm 10 žáků. Nejúspěšnější byl Kroc ze ZŠ 
Lidická před Zamrzlou a Bruderem ze ZŠ T. G. Masaryka.

Camelot Restaurant (DK Beseda)
přijme domovníka – údržbáře na poloviční úvazek,

dále hledáme příležitostné brigádníky na obsluhu (plesy) 

a na mytí nádobí.

IInnffoo::  tteell::  ++442200  777766  777777  777766,,  ppaann  ŠŠiimmááččeekk



Provozní doba kluzi‰tû v areálu Orel
Pondělí

14–16 17–18.30 18.30–21

BRUSLENÍ HOKEJ-MLÁDEŽ BRUSLENÍ

Úterý
9–11 14–17 18.30–20

ZŠ BRUSLENÍ HOKEJ

Středa
14–17 18.30–20

BRUSLENÍ HOKEJ

Čtvrtek
8–10 14–17 18.30–20

ZŠ BRUSLENÍ BRUSLENÍ

Pátek
10–12 14–17 18.30–20

ZŠ BRUSLENÍ HOKEJ

Sobota
10–13 14–17 18.30-20

BRUSLENÍ BRUSLENÍ HOKEJ

Neděle
10–12 14–17

HOKEJ BRUSLENÍ

Změna programu vyhrazena dle zájmu o bruslení a s ohledem na pořádání akcí na ledě

9. 1. 2007                                                                    Ing. Karel Hrdý
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Celkem devadesát čtyři dětí a dospělých se postavilo na start Silvestrov-
ského závodu, který byl v uplynulém roce posledním sportovním 
zápolením nejen v Hrádku, ale i v kraji. Běžce a cyklisty na horských kolech
neodradil od nevšedního ukončení roku ani déšť a vítr. Závod pro širokou
veřejnost již pošestadvacáté uspořádali hrádečtí jachtaři spolu s vojáky
grabštejnské posádky za přispění více jak desítky sponzorů. 

V kategorii nejmenších byla zaznamenaná dokonce rekordní účast 
11 batolat. Ta odstartovala na padesátimetrovou trať ve 14 hodin, pak 
přišli na řadu předškoláci a další kategorie mládeže, mužů a žen. Více jak
stovka diváků vytvořila veselou silvestrovskou kulisu, při které se střídalo
vtipkování s povzbuzováním nejlepších i těch, kteří překonávali trať jen 
s obtížemi. 

Hlavní závod, Silvestrovský běh mužů na dvě kola kolem jezera, vyhrál
po urputném souboji se svými oddílovými kolegy Petr Urbánek z AC 
Liberec. Ze stejného oddílu byla i vítězka žen, Lucie Müllerová, která jedno

kolo uběhla v rekordním čase 4:39 a tím získala od pořadatelů zvláštní
prémii.

Doslova sportovní drama se odehrálo v závodě horských kol, když po
pět okruhů se střídal ve vedení juniorský reprezentant v cyklistice Jiří 
Novák s Pavlem Jindrou, českým reprezentantem v zimním triatlonu. Ten
měl na startu ztrátu několika sekund způsobenou srážkou s divákem, ale
už po prvním kole dojel vedoucího závodníka a neustále se střídali ve 
vedení. Rozdílem jedné vteřiny nakonec cyklozávod vyhrál Jiří Novák. Po
součtu výsledků závodu v běhu a na kole si na stupních vítězů v kombi-
naci prohodili oba muži pořadí, když vítězem se stal Pavel Jindra. „Byl to
krásný a napínavý závod, který musel nadchnout každého příznivce
sportu,“ komentoval souboj reprezentantů Jiří Novák starší, otec a trenér
vítězného cyklisty. 

„Dojemný byl závod batolat, když některým na trati dělala potíž 
samotná chůze, natož pak běh,“ zhodnotila silvestrovské sportování jedna
z divaček. Nejrychlejším batoletem sice byla Martinka Jirků, ale protože
si maminku spletla s cílem, tak ji ve finiši předběhl Martínek Nývlt. Oba
však sklidili ten den největší potlesk. V kategorii předškoláků zvítězil Adam
Slezák, nejrychlejší z mladší žáků byl Jonáš Jech a Tereza Jindráková, mezi
staršími žáky dominovali Ondřej Černý a Lucie Palasová, prvenství v doro-
stencích si odnesli Jan Schulhof a Zuzana Brozová. 

Josef Růžička

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

Silvestrovsk˘ bûh: rekordní úãast batolat
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