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V únorovém čísle:

— Občanské průkazy
— Osadní výbory
— Horolezecký průvodce
— Rolf Bartosch
— Zápis do prvních tříd
— Dětský karneval
— Závod biketrialistů
— Příloha – Krajina skal

Nezasvěceným se možná může zdát, že se o nové hrádecké průmyslové zóně už dlouho mluví, a chybí 
viditelné výsledky, ale opak je pravdou. Několik let trvající projektové přípravy se díky finanční podpoře
z evropských fondů a prostředků Libereckého kraje chýlí ke konci. Do června letošního roku by mělo být
vydáno stavební povolení. Město pak nabídne investorům 27 hektarů plochy.

Prezentace nové hrádecké průmyslové zóny se konala minulý týden v sídle Libereckého kraje pod 
záštitou hejtmana Petra Skokana. „Vedle libereckých průmyslových zón patří ta hrádecká k nejpřiprave-
nějším a nejperspektivnějším,“ řekl Petr Skokan. Jednání se zúčastnili také Dominik Matelski, zástupce
starosty města Bogatynia pro investice, Helfried Schötzig z odboru rozvoje města Žitava a Vít Příkaský,
radní pověřený vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje.

Průmyslová zóna, která vyroste napravo od nynějšího obchvatu města, by měla zaměstnat tisíc lidí. Je
zde potřeba připravit infrastrukturu, jejíž výstavba bude stát podle odhadu 90 miliónů korun. Otázkou
zatím je, jestli se město pokusí na zasíťování získat dotaci, nebo zónu nabídne soukromému investorovi,
který by se postaral i o zaplnění zóny.

Důležitou podmínkou úspěšnosti průmyslové zóny u firem je dostavba dopravního napojení do 
Polska a Německa. To by mělo být hotové na podzim příštího roku. Německá část silnice je už postavena
až na hranice, na české straně se začne budovat na jaře. Nezbývá než věřit, že se bez průtahů podaří 
postavit i polský úsek a zřídit také hraniční přechody. Podle informací z liberecké pobočky ředitelství silnic
a dálnic se na léta 2008–2010 počítá i s výstavbou rychlostní komunikace mezi Bílým Kostelem a Hrádkem.

Hrádek nad Nisou připravuje průmyslovou zónu spolu s Žitavou a Bogatynií. V Žitavě – Weinau je nyní
k dispozici 40 hektarů volných a zasíťovaných ploch. Bogatynia zatím připravuje změnu územního plánu
podél naplánované nové komunikace v okolí Kopaczowa a Sieniawky.

Vít Štrupl

Hrádek nad Nisou prezentoval
svou prÛmyslovou zónu

Starosta pfiedal 
ocenûní ‰esti 

obyvatelÛm mûsta
Pomyslnou tečkou za uplynulým rokem
je v Hrádku nad Nisou společenský večer
města. Je příležitostí k neformálnímu set-
kání vedení města s občany, poohlédnutí
se za minulým rokem a také k ocenění
osobností z řad obyvatel města. Letošní
společenský večer byl navíc tečkou
opravdu důstojnou. Sál DK Beseda byl
zcela zaplněn. Slavnostní atmosféru 
tradičně pomohly vytvořit hrádecké
mažoretky, které se opět rozrostly,
a představily se už tři jejich skupiny.
Stejně tak jako mažoretky k večeru patří
ukázky společenských tanců, letos v po-
dání hrádeckých mladých tanečních
párů Tomáš Palas, Veronika Pokorná, 
David Hraše, Anastasiya Grygorenko.

Po obrazovém shrnutí událostí loň-
ského roku, představení výsledků projektu
roku 2006 a vyhlášení projektu pro tento
rok (o tom na jiném místě HRÁDECKA)
došlo na předávání ocenění. První si od-
nášel ředitel Firmy KSM Castings CZ Ing.
Pavel Gorčica za velmi dobrou spolupráci
s městem a podporu řady neziskových
organizací ve městě.

Pokračování na straně 11

cena10 Kã
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
44..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
4. schůze nové rady města v roce 2006 konaná dne 20. 12. se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila ceník pečovatelských úkonů poskytovaných Pečovatelskou

službou Hrádek nad Nisou, příspěvkovou organizací města, platný od
1. 2. 2007 a uložila ředitelce Pečovatelské služby zpracovat vnitřní před-
pis, kterým budou definovány konkrétní úkony

— vzala na vědomí předloženou zprávu o provedené kontrole evidence
vydávání plastových pytlů na komunální odpad a výsledek inventarizace
pytlů s tím, že při prodeji pytlů se bude připočítávat 10 Kč/1 pytel
(manipulační poplatek).

— po projednání vybrala zpracovatelem personálního auditu společnost
PROFI-MEN za celkovou cenu 116 620 Kč vč. DPH 

— uložila ORM připravit uzavření smluv v rámci zpětného odběru elekt-
roodpadu s firmami EKOLAMP, ELEKTROWIN a ASEKOL s platností od
1. 2. 2007

— vzala na vědomí rezignaci Ing. Josefa Jurka na členství v názvoslovné
komisi a odvolala ho z této funkce.

11..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
1. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 10. 1. se zabývala těmito
záležitostmi:
— po projednání schválila dodavatele označníků se jmény ulic f. Smaltovna

Tupesy, a. s., Tupesy za cenu 583 Kč/1 ks vč. DPH a uložila vedoucímu
ORM zahájení montáže od 1. 2. 2007

— schválila Směrnici k platovým výměrům ředitelů příspěvkových orga-
nizací školských zařízení zřizovaných městem Hrádek nad Nisou

— po projednání schválila prominutí poplatku TJ Slovan Hrádek nad 
Nisou za užívání Sokolovny pro zimní halové turnaje mladších a star-
ších elévů v r. 2007 s tím, aby byla částka zahrnuta do nepeněžního
plnění

— vzala na vědomí návrh řešení křižovatek u Dělnického domu a v Doníně
v Hrádku nad Nisou a uložila dopravní komisi projednat tento návrh
předložený Ing. Špulákem v termínu do 28. 2. 2007, uložila ORM zve-
řejnit návrh na webových stránkách města a předložit v ZM 

— po projednání schválila uzavření partnerské smlouvy s Jiřím Novákem
a vyplacení sponzorského příspěvku Jiřímu Novákovi ve výši 20 000 Kč
v rámci přípravy účasti na olympiádě 

— schválila návrh Ing. P. Špuláka na úpravu pěší trasy od ulice Nádražní
k základní škole – Hrádek nad Nisou – dopravní značení

— schválila zadání zpracování studie Hrádek nad Nisou – zlepšení pod-
mínek pro cykloturistickou dopravu a cykloturistiku Ing. J. Rutovskému
a p. M. Těšinovi za cenu 20 000 Kč vč. DPH

— schválila předsedu kulturní komise p. Stanislava Kábele a členem kul-
turní komise Mgr. Ladislavu Jurkovou 

— neschválila vstup města Hrádek nad Nisou do Svazu měst a obcí České
republiky a uložila starostovi města informovat o tomto rozhodnutí

— schválila zrušení výběrového řízení na dodavatele prací na zajištění
údržby veřejné zeleně a uložila starostovi města připravit na příští 
jednání RM nové zadávací podmínky a informovat všechny uchazeče.

22..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
2. schůze rady města v roce 2007, konaná dne 17. 1., se zabývala těmito
záležitostmi:
— po projednání schválila uzavření mandátní smlouvy mezi městem Hrá-

dek nad Nisou jako mandantem a firmou Jan Sladký st., revize vyhra-
zených elektrických zařízení, jako mandatářem. Předmětem činnosti je
zpracování a vedení dokumentace a záznamů vyplývajících z §3 odst.
4) nař. vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovní
prostředí, týkající se zařízení ve vlastnictví mandanta. Tato smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou, počínaje dnem 1. 2. 2007. Úhrada před-
mětu činnosti bude prováděna 1x měsíčně ve výši 4 000 Kč.

— schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor Liberecká 587
s o. s. Betanie, Hrádek nad Nisou, na dobu určitou 6 měsíců s platností
od 1. 2. 2007. Nájemné v těchto prostorách činí 2 233 Kč/měs. + služby
1 350 Kč.

— schválila dodavatele odfrézování cca 36 ks pařezů v ulici Žitavská 
firmou Václav Lušovjan L+B, zahradnické práce, za cenu 22 896 Kč vč.
DPH 

— schválila dodavatele zpracování 10. změny ÚPO města Hrádek nad 
Nisou, firmu SAUL, s. r. o., za cenu 220 150 Kč 

— schválila dodavatele dendrologického posudku oboustranné stromové
aleje dubu červenolistého při ul. Žitavská v Hrádku nad Nisou firmou
Zahradnické služby Bursík, Brandýs nad Labem za cenu 33 819 Kč 

— schválila dodavatele produktu „Stromy v Trojzemí“, naučná stezka,
firmu Ing. Martin Modrý, PhD., Křížany za cenu 104 680 Kč

— schválila dodavatele produktu celodřevěných informačních tabulí 
k produktu „Stromy v Trojzemí“, naučná stezka, firmu Petr Miler – tru-
hlářství, Hrádek nad Nisou za cenu 161 840 Kč vč. DPH

— po projednání schválila bezúplatné užívání Klubu Florian, a to Svazu
Němců v regionech Liberec, Lužice – místní organizace v Hrádku na
Nisou na 4 kulturní akce v r. 2007 v rámci nepeněžního plnění. Po 
projednání schválila bezúplatné užívání Klubu Florian, a to Klubu 
důchodců, o. s., Hrádek nad Nisou na 4 kulturní akce pro členy v r. 2007
v rámci nepeněžního plnění.

— vzala na vědomí informaci starosty města o přípravě Rallye Lužické hory
2007 a uložila starostovi města a tajemnici úřadu připravit s pořadateli
jejich požadavky k městu a předložit je na radě města do 28. 2. 2007

— po projednání odvolala Ing. Petra Danka z funkce vedoucího Zahrad-
nictví, příspěvková organizace, Hrádek nad Nisou 

— schválila doplnění členů kulturní komise o Jana Sladkého st. a Leoše
Šimáčka

— schválila zadávací podmínky na zajištění veřejné zakázky Údržba 
veřejné zeleně a uložila ORM zajistit postup dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek

— schválila vyplacení odměny ve výši 3 000 Kč hasičům Hrádek za zajiš-
tění bezpečnosti při vichřici ve městě 

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
11..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
Zastupitelstvo města se na svém 1. zasedání v roce 2007 dne 24. ledna
zabývalo těmito záležitostmi:
— vzalo na vědomí informaci jednatelky TS HRÁDEK, s. r. o., o technic-

kých a personálních opatřeních realizovaných ve společnosti TS HRÁ-
DEK, s. r. o. 

— schválilo členy osadních výborů Oldřichov na Hranicích, Václavice,
Uhelná, Dolní Sedlo, Dolní Suchá

— schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o místním poplatku ze vstupného.
Schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zá-
bav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku

— vzalo na vědomí informaci starosty města o nutnosti zařazení JSDH
města Hrádek nad Nisou do kategorie JPO II/1 + III/1, v přechodném
období, nejpozději do konce roku 2010, zabezpečuje JSDH města Hrá-
dek nad Nisou akceschopnost v kategorii JPO III.

— vzalo na vědomí zařazení JSDH města Hrádek nad Nisou – Václavice
do kategorie JPO V.

— vzalo na vědomí zařazení JSDH města Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo
do kategorie JPO V.

— uložilo starostovi města ve spolupráci s velitelem JSDH Hrádek nad Ni-
sou zpracovat soubor potřeb nutných pro změnu zařazení kategorie
JPO včetně finančních nároků na rozpočet města do roku 2010

— schválilo použití částky 117 000 Kč v rámci rozpočtového provizoria na
provedení personálního auditu městského úřadu v Hrádku nad Nisou.

Ve Václavicích uklízeli
V sobotu 13. ledna se uskutečnila první z brigád na úklid černých skládek
v katastru obce Václavice. Podařilo se nám odstranit černou skládku mezi
Václavicemi a Chrastavou při pravé straně směrem do Chrastavy. Chtěl
bych touto cestou poděkovat městu Hrádek nad Nisou, SKS Hrádek nad
Nisou za přistavení kontejneru a farmě Brodský Václavice za poskytnutí
techniky. V neposlední řadě patří dík těm obyvatelům Václavic, kteří přišli
pomoci.

Doufám že při další brigádě se nás sejde ještě více. Je to sice nevděčná
práce uklízet nepořádek po jiných (a teď mi promiňte ten výraz) dobyt-
cích. Bez přispění dobrovolníků by tento bolák na okolí, ve kterém žijeme
my všichni, těžko zmizel.

Jaroslav Sklenář ml.
předseda OV Václavice
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Hrádek nad Nisou má v krajském
zastupitelstvu svého zástupce

Po odstoupení Dagmar Helšusové, krajské zastupitelky zvolené za Stranu
pro otevřenou společnost v roce 2004, se stal krajským zastupitelem 2. ná-
hradník na kandidátce SOS, starosta města Hrádku nad Nisou, Martin Půta.

V loňském roce schválil Parlament ČR řadu zákonů, které výrazným způ-
sobem ovlivnily dosud platný systém sociálního zabezpečení. Převážná
většina změn nabyla účinnosti od 1. ledna 2007.

Především se jedná o zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Hned v úvodu tohoto zákona je nově založeno právo občana na bezplatné
poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepří-
znivé sociální situace nebo jejího předcházení. 

Dále zákon o sociálních službách řeší příspěvek na péči. Jedná se 
o nově zavedenou státní sociální dávku, která posiluje finanční soběstač-
nost uživatele sociálních služeb. Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří
jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiného
člověka. Navazuje na sociální dávky zvýšení důchodu pro bezmocnost 
a příspěvek na péči o osobu blízkou nebo jinou osobu, jejichž vyplácení
bylo ukončeno zákonem k 31. 12. 2006. Těm lidem, kterým do konce roku
2006 bylo vypláceno tzv. zvýšení důchodu pro bezmocnost, přináleží 
příspěvek na péči od 1. 1. 2007 ze zákona bez nutnosti podávat novou
žádost. Výše příspěvku je pak ovlivněna např. skutečností, zda o příjemce
příspěvku na péči do konce roku 2006 pečovala osoba, které byl vyplá-
cen příspěvek při péči o osobu blízkou, nebo jinou osobu. O postupech 
v těchto případech informovala již občany v předstihu dopisy Česká správa
sociálního zabezpečení a v současné době tak činí i nový plátce příspěvku
na péči, tzn. obec s rozšířenou působností, v našem případě to je Ma-
gistrát města Liberec (MML).

Výše příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách činí za kalen-
dářní měsíc:

do 18 let věku nad 18 let věku
stupeň I (lehká závislost) 3000 Kč 2000 Kč
stupeň II (středně těžká závislost) 5000 Kč 4000 Kč
stupeň III (těžká závislost) 9000 Kč 8000 Kč
stupeň IV (úplná závislost) 11000 Kč 11000 Kč 

O tuto sociální dávku musí nový žadatel pak podat žádost u obce s roz-
šířenou působností, tj. Magistrátu města Liberec, odbor sociálních věcí
(budova „Uran“ pod nádražím v Liberci). V průběhu posouzení žádosti
provede sociální pracovník a následně posudkový lékař šetření a na základě
výsledku posouzení následně obecní úřad s rozšířenou působností 
rozhodne o přiznání nebo nepřiznání příspěvku. 

Příspěvek lze použít jako úhradu za péči, kterou zajišťuje poskytovatel
sociální služby, a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující
osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem
sociální služby. Oba způsoby poskytování služeb bude možno i kombi-
novat, dle potřeby příjemce příspěvku. 

Oblastí, kterou nový zákon o sociálních službách dále upravuje, jsou
také sociální služby, tj. konkrétně stanovuje základní druhy a formy těchto
sociálních služeb. 

Dalšími přijatými zákony jsou zákon č. 110/2006 Sb., o životním a exi-
stenčním minimu a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
který nahradil zákon o sociální potřebnosti. Vytvořený systém pomoci 
v hmotné nouzi má za úkol pomáhat osobám s nedostatečnými příjmy 
a motivovat je k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních
potřeb. Zabraňuje jejich sociálnímu vyloučení, je jednotný na celém
území České republiky a vychází z principu, že každá osoba, která pracuje,
se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá. 

O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je pověřené
obecní úřady, tj. stejné úřady, které poskytují dosavadní dávky sociální
péče. Tyto úřady jsou povinny poskytnout informace o pomoci v hmotné
nouzi v jednotlivých případech.

Dávkami, kterými se podle nového zákona řeší pomoc v hmotné nouzi,
jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá
pomoc. O všech uvedených dávkách mohou občané získat konkrétní
informace na správním a sociálním odboru městského úřadu nebo 
přímo na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí
(www.mpsv.cz).

V rámci zmíněných změn v systému sociálního zabezpečení je nutné
uvést i to, že některé dosud vyplácené dávky byly zrušeny (např. příspě-
vek na provoz telefonní účastnické stanice), popřípadě byly změněny
kompetence k jejich vyplácení (např. příspěvek na individuální dopravu,
dříve vyplácený MěÚ Hrádek nad Nisou, bude nyní vyplácen MML). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé změny v systému sociálního
zabezpečení, ať již při poskytování sociálních služeb, nebo vyplácení so-
ciálních dávek, uskuteční se k těmto záležitostem dne 13. února 2007 den
starosty. Náplní setkání občanů se starostou města a dalšími odpovědnými
pracovníky bude nejen avizovaná změna zákonů, ale i další záležitosti týka-
jící se sociální oblasti. Bc. Petr Grim, ved. správního a sociálního odb.

Novû v sociální oblasti

Obãanské prÛkazy
V souvislosti s nutnou výměnou občanských průkazů a z důvodu nového
pojmenování ulic v našem městě dohodl městský úřad rozšíření provozní
doby fotoateliéru paní Šimůnkové v Hrádku nad Nisou pro zhotovení 
fotografie nutné pro podání žádosti o nový občanský průkaz.

Fotoateliér rozšiřuje od 17. ledna 2007 provozní dobu následovně. 
V pondělí a ve středu od 9 do 11 a od 13 do 17 hodin. 

Žadatelé o nový občanský průkaz tak budou moci vyřídit potřebné 
záležitosti v rámci jedné návštěvy úřadu. 

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



V roce 2006 městská policie řešila celkem 1712 udá-
lostí (telefonické nebo osobní oznámení občanů, asi-

stence, zákroky na zvíře zjištěných strážné apod.).
Bylo řešeno celkem 551 přestupků:

— 285 přestupků bylo řešeno domluvou 
— 217 přestupků bylo řešeno v blokovém řízení v celkové výši 81 200 Kč 
— 49 přestupků písemně zpracováno a postoupeno k dalšímu projed-

nání příslušným správním orgánům
Městská policie vyjela ke 130 případům, kdy se jednalo o odchyt volně

pobíhajících psů, koček, mrtvých srn, psů, koček, kuny, lišek apod. 
Během kontrol bylo zjištěno 6 odstavených vraků vozidel. Na upozor-

nění MP byly všechny vraky odstraněny.
Bylo provedeno 55 dopravně bezpečnostních akcí po městě se zamě-

řením na dodržování BESIP (cyklisti – osvětlení, jednosměrky, zákazy
vjezdu apod.).

Bylo provedeno zajištění 22 kulturních akcí a 7 sportovních akcí ve městě.
V měsíci dubnu byla dokončena kontrola označení budov čísly popis-

nými v okrajových částech města – Dolní Suchá, Václavice, Uhelná, Dolní
a Horní Sedlo a Oldřichov na Hranicích. Během kontroly bylo zjištěno 
celkem 38 závad. V rámci veřejnoprávní smlouvy s obcí Chotyně byla tato
kontrola provedena i v obci Chotyně a Grabštejn. 

Na odbor rozvoje města a stavební odbor při MěÚ Hrádek nad Nisou
bylo oznámeno 79 zjištěných závad na komunikacích, dopravním značení
a na majetku města, černé skládky.

V 65 případech byla provedena fyzická kontrola barů, heren a diskoték.
Kontroly byly prováděny se zaměřením na podávání alkoholu a hraní 
nezletilé mládeže na automatech. V rámci programu prevence krimina-
lity a volnočasové aktivity mládeže městská policie organizovala besedy
na základních a mateřských školách, zaměřené na prevenci kriminality
mládeže, dopravu, drogy, jak se chovat k zvířatům apod., a ve spolupráci
s DDM Drak a ostatními organizacemi ve městě pořádala 6 turnajů pro
žáky ZŠ.

Během kontrol schránek důvěry městské policie a MěÚ byly v těchto
schránkách v 7 případech nalezeny osobní doklady, klíče, písemnosti atd.

Během služeb se městská policie zaměřovala na kontroly vytipovaných
lokalit, kde by mohlo docházet k požití alkoholických nápojů nebo jiných
návykových látek
— kontrolovala dodržování veřejného pořádku ve městě a přilehlých 

obcích
— přispívala k ochraně osob a majetku
— přispívala k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komuni-

kacích
— prováděla dohledy u základních škol a školních družin
— kontrolovala po zahájení vyučování pohyb dětí v katastru města, zda

nedochází k záškoláctví
— prováděla kontroly v lokalitách, kde se zdržuje mládež (parky, sídliště,

skatepark apod.)
— pravidelně kontrolovala zájmové objekty, zvláště v nočních hodinách
— při záplavových deštích kontrolovala pravidelně hladinu vodních toků

a zajišťovala pomoc občanům
— prováděla doprovody pracovnici MěÚ při přenosu peněz
— spolupracovala s dopravní komisí a osadními výbory v Oldřichově na

Hranicích, Václavicích, Dolním a Horním Sedle, Dolní Suché a Uhelné
— průběžně nahlašovala závady na komunikacích a na dopravním značení
— během letní sezóny zajišťovala veřejný pořádek v rekreačním areálu

Kristýna 
— občanům v katastru města Hrádek nad Nisou a obci Chotyně pomá-

hala řešit jejich stížnosti a připomínky
— zajišťovala průběh a veřejný pořádek na akcích „Rok poté“, Rallye Lužické

hory, Hrádecké rockové léto, Shotgun party, hudební festival na hradě
Grabštejn, Hrádecké slavnosti apod.

— prováděla dohledy na sportovních utkáních ve městě
— v rámci veřejnoprávní smlouvy s obcí Chotyně plnila úkoly strážníků

městské policie v této obci
— průběžně dochází ke zvýšení profesionalizace strážníků městské poli-

cie – tělesná a taktická příprava, školení zdravovědy, školící kurzy apod.
Městská policie pořádala již VIII. ročník mezinárodního turnaje v halové

kopané O putovní pohár starosty města Hrádek nad Nisou.

Během roku byl zpracován projekt s názvem „Děti – účastníci doprav-
ního provozu 2006/2007“. Tento projekt je spolufinancován z dotací
Grantového fondu Libereckého kraje – Program podpory zvýšení bezpeč-
nosti provozu na pozemních komunikacích.

Projekt navazuje na projekt s názvem „Děti – účastníci dopravního 
provozu 2004“, který byl úspěšně městskou policií realizován.

Cílem projektu je seznámit školní a předškolní mládež se situací a správ-
ným chováním v dopravním provozu, a to formou teoretické a praktické
přípravy. Toto vede ke zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Součástí projektu je i instalace svislého dopravního značení v Hrádku
nad Nisou, pomocí kterého dojde ke zvýraznění stávajícího dopravního
značení, zvýšení pozornosti řidičů a podstatnému zvýšení bezpečnosti
zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích, zejména
dětí. Toto značení je vytipováno na základě studie „Bezpečná cesta do školy“.

Během této spolupráce bylo spolu s Obvodním oddělením Policie
České republiky Hrádek n. N. řešeno 166 událostí (zajištění místa činu,
dopravní nehody, řešení oznámení apod.).

Ve 4 případech byla provedena společná pátrací akce po pohřešova-
ných osobách.

Společně bylo zadrženo 8 pachatelů trestného činu.
Fi. Elmar bylo oznámeno 26 závad na veřejném osvětlení.
Spolu se sbory dobrovolných hasičů bylo řešeno 33 událostí (likvidace

požárů, dopravních nehod, velká voda apod.).
Se záchrannou službou Libereckého kraje bylo řešeno 20 událostí (pře-

voz zraněných nebo agresivních pacientů, umrtí apod.).
Pavel Weiss, velitel MP

Zpráva o ãinnosti Mûstské policie 
v Hrádku nad Nisou za rok 2006
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SloÏení osadních v˘borÛ
Od prosince do ledna probíhaly v okrajových částech města volby do
osadních výborů. Zde je jejich nové složení:

OOssaaddnníí  vvýýbboorr  OOllddřřiicchhoovv  nnaa  HHrraanniiccíícchh  
předseda – Dita Válková
členové – Jan Válek, Vlastimil Podaný, Lucie Jilemnická, Petr Jilemnický
OOssaaddnníí  vvýýbboorr  VVááccllaavviiccee
předseda – Jaroslav Sklenář ml.
členové – Ing. Petr Grof, Milan Hausman, Pavla Vacková, Ladislav Vávra
OOssaaddnníí  vvýýbboorr  UUhheellnnáá  
předseda – Roman Sedláček
členové – Miroslav Uškrt, Josef Suchánek ml.,
členové s hlasem poradním – Josef Pleštil, Ladislav Machatý
OOssaaddnníí  vvýýbboorr  DDoollnníí  SSeeddlloo
předseda – Miroslav Hochman st.
členové – Andrea Bílková, Josef Zárybnický ml., Štefan Lipták,
Marie Kozlová
OOssaaddnníí  vvýýbboorr  DDoollnníí  SSuucchháá  
předseda – Hana Zůčková
členové – Karin Teubnerová, Rudolf Dofek, Luboš Hausman,
Janka Kučerová

Trestná ãinnost v obvodu Hrádek
nad Nisou v roce 2006

TTaabbuullkkaa  vvýývvoojjee  nnááppaadduu  ttrreessttnnýýcchh  ččiinnuu  vv  oobbddoobbíí  22000000––22000066
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nápad 289 269 358 250 305 237 202
Objasněno 177 148 190 117 155 132 123
Objasněnost v % 61,25 55,02 33,07 46,80 50,82 55,70 60,89

TTaabbuullkkaa  vvýývvoojjee  nnááppaadduu  ppřřeessttuuppkkůů  vv  oobbddoobbíí  22000000––22000066
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nápad 174 176 202 189 235 185 256
Objasněno 97 80 107 80 104 104 149
Objasněnost v % 55,7 45,4 52,9 42,3 44,6 56,2 58,2
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Obecně závazná vyhláška č. 2/2007
O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení

veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně
tanečních zábav a diskoték k zajištění veřejného pořádku 

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou se na svém zasedání dne 24. 1. 2007
usnesením č. 1/1/28/ZM/07 bodem č. 2 usneslo vydat podle § 10 písm. b 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1.
Veřejnosti přístupné kulturní podniky včetně tanečních zábav a diskoték

(dále jen akce) lze provozovat pouze za podmínek stanovených v této 
vyhlášce.

Čl. 2.
Každá veřejnosti přístupná akce musí mít pořadatele.

Pořadatel akce je povinen oznámit Městskému úřadu v Hrádku nad Nisou
14 dnů před jejím konáním:

a) označení druhu akce nebo opakujících se akcí, datum konání, 
místo konání, počátek a konec akce

b) jméno a příjmení nebo název pořadatele, jeho trvalý pobyt nebo sídlo,
IČ, telefonický kontakt

c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní
d) počet členů pořadatelské služby.

Čl. 3.

Pořadatel je povinen zajistit, aby po celou dobu konání akce byl člen resp.
členové pořadatelské služby na akci přítomen a každý člen pořadatelské

služby byl označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.

Čl. 4
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti ke dni 10. 2. 2007.

Josef Horinka Martin Půta
místostarosta města starosta města

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č.7/2003 o místním poplatku ze vstupného 

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou se na svém zasedání dne 
24. 1. 2007 usnesením č. 1/28/ZM/07 bodem č. 1 usneslo vydat na základě 
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb. o obcích tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Čl. l
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o místním poplatku 

ze vstupného.

Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti ke dni 10. 2. 2007.

Josef Horinka Martin Půta
místostarosta města starosta města

Camelot
Restaurant

Hrádek nad Nisou

pfiijme

servírku
nebo 

ãí‰níka
Info na tel:

+420 776 777 776

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
Václavice v roce 2006 

Loňský nový rok jsme začínali výroční schůzí, která se uskutečnila v garáži
místní zbrojnice. Moc teplo nám v ní nebylo, skoro každý se choulil v něčem
teplém, někdo i v kabátech. A v té době dostalo pár našich kolegů nápad,
že příští rok nikdo nebude mrznout a vybudují novou, větší a teplejší 
klubovnu. Nejdříve se hoši vrhli na dokončení WC, aby prý dámy nereptaly,
že musí chodit za zbrojnici. Na WC nám natřeli dveře do hnědého 
odstínu, vrata u garáže pánové zateplili, natřeli hnědou barvou a Kateřina
je vylepšila tím, že na ně vybarvila Soptíka a plamínek. Nakonec jsme se
rozhodli zateplit strop garáže místní zbrojnice.

Ve druhé polovině roku se naši hoši vrhli na budování nové klubovny
pro dospělé. Nebylo to vůbec jednoduché. Museli jsme vyklidit půdní
prostory od nahromaděného materiálu, který už nikdo nepoužíval. 
Zároveň se vyzdil vstup do věže a můžeme do ní teď vejít dveřmi z nové
klubovny. Protože v klubovně byla dost tma, tak jsme ještě realizovali
okna. Při této činnosti nám udělal odborný dohled pokrývač pan Josef 
Jeník z Václavic, který se také chopil díla, a vše bylo brzy uděláno. Když
byla okna z části osazena, začalo se zateplovat. Použili jsme Roockwool,
na něj se položila difusní folie, se kterou přišel na řadu i sádrokarton,
a byl instalován nový rozvod elektřiny. Pro vytápění celého prostoru jsme
zakoupili krbová kamna, kolem kterých byla položena dlažba. Ještě máme
zakoupenou hnědou fermež, kterou chceme napustit veškeré trámy v klu-
bovně. Tímto práce na klubovně pro rok 2006 skončila.

Tento rok jsme se moc nepodíleli na veřejných akcích, protože nám to
právě práce v naší zbrojnici nedovolila. Neúčastnili jsme se ani jedné sou-
těže, ba ani okrskové soutěže. Nedovolil nám to ani stav naší PS12, ani
pracovní vytíženost jednotlivých členů. Jediná akce, kde se nám podařilo
se sejít, byl dětský den červnu. No a v prosinci jsme vystrašili pár dětí na
mikulášské besídce, kterou pořádala pro děti paní Cimbálová v místním
pohostinství.

Chtěla bych moc poděkovat hlavně pánům Přibylovi, Jandovi a Radku
Haklovi, kteří věnovali skoro veškerý svůj čas ke zdokonalení zbrojnice 
a hlavně klubovny.

starostka SDH Václavce Ivana Vinšová

Camelot
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Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych řekl pár vět o uplynulém roce.
Doba pokročila a jsme zase o rok moudřejší a zkušenější. I náš hasičský
sbor pokročil kupředu, a to o pěkný kus. Osobně si myslím, že se nám
společnými silami povedl velký kus práce, a co je hlavní, za naši práci se
nemusíme stydět.

Pozastavil bych se nad událostmi, které se jen tak často neopakují. 
Povedly se zajistit finance na nákup nové hasičské stříkačky, záležitost,

která tu byla před více jak třiceti lety. Vždyť původní stříkačka je z roku
1968. Zde musím zmínit, že veškeré finance na nákup poskytl Liberecký
kraj (225 tis. Kč), peníze protekly přes město Hrádek nad Nisou a zbývá
jen, aby město převedlo stříkačku na náš sbor. Na jedné straně je to velký
úspěch, na druhé závazek, teď už nemůžeme říkat, že naše soutěžní ko-
lektivy zase nedopadly dobře, protože stroj je starý a vyběhaný. Je to také
závazek vůči kolegům z ostatních sborů a zejména našim spoluobčanům. 

Už několik let jsme věděli, že je potřeba opravit věž na zbrojnici. Do
věže zatékalo a hrozilo, že začne trouchnivět nosná konstrukce. Konečně
letos město vyčlenilo v našem rozpočtu částku na opravu věže (145 tis.Kč).
Město uskutečnilo výběrové řízení na rekonstrukci věže. Určitě jste si všichni
všimli, věž byla opravena a je opět dominantou obce. S dodavatelem jsme
domluvili zpevnění celé konstrukce, dvojité opláštění, speciální nátěr pa-
lubek a kompletní výměnu vrchní stříšky. Také jsme domluvili, že některé
dodávky provedeme svépomocí. Myslím si, že vše proběhlo v nejlepší
kvalitě a velice rychle. 

Také se podařilo z prostředků sboru nakoupit 3 vycházkové uniformy
pro naše krásné ženy, sami můžete posoudit, jak nám ještě více zkrásněly
a reprezentují náš sbor. Určitě to nebyla marná investice. Nikdy ve známé
historii sboru nevlastnila žádná žena sváteční uniformu. 

I výbava výjezdové jednotky se zlepšila, nakoupily se další tři páry pra-
covních bot, dvě pracovní uniformy a dvě nové savice. 

Pro naše děti i díky grantům se podařilo nakoupit speciální přilby, které
jednak splňují nejpřísnější požadavky na bezpečnost dětí, ale také jsou
lehčí a pohodlnější. 

To byla investiční a materiálová výbava sboru a jednotky, ale nač by
nám vše bylo, kdybychom neměli lidi, kteří tyto prostředky umí obslu-
hovat, spravovat a patřičně využívat. 

Musím s potěšením říci, že máme nadále nejvíce registrovaných a nejen
registrovaných, ale reprezentujících dětí a mládeže. Můžeme se pochlu-
bit největší základnou mládeže v okrsku, a to jsme nejmenší obec. Velkou
zásluhou na tom určitě mají rodiče, kteří své děti vedou k naší myšlence.
Samy děti mají zájem se scházet a soutěžit v režimu hasičských doved-
ností. Velkou zásluhou na tom mají samozřejmě vedoucí mládeže, a to
Postl Jaroslav st. a Pavel Valecký. Nemalou měrou pomohli i řidiči, kteří 
s dětmi objíždějí soutěže a zájmovou činnost. Zejména Roman Hanuš,
Václav Krejčík, Vladimír Mlejnek a Jaroslav Řeháček. Samozřejmě nic není
zadarmo, ale vynaložené prostředky a čas se určitě vyplatí, mluvíme-li 
o naší budoucí generaci. Rozhodli jsme se podpořit i výlet do bazénu,
který dopadl velice dobře, a děti byly spokojeny. I nadále bude výbor
sboru podporovat činnost dětí a na letošní rok vedoucí připravují další
zájmovou činnost. Všem, kteří s mládeží pomáhají a tráví s ní spoustu
času, patří náš veliký dík.

Velice si vážím práce žen ve sboru. Pokud je potřeba připravit nějakou
kulturní akci či jinou činnost, vždy vše připraví, uklidí a o vše se postarají
a ještě v předvečer akce dokáží napéct, abychom si my muži, mohli pěstovat
naše postavy. Co k tomu dodat, bez nich bychom těžko pořádali kulturní
akce jako třeba Mikuláše pro děti, a to mluvím o dívkách a ženách od 16
do …, to lze těžko říct, kolik let je těm dříve narozeným, protože jejich pra-
videlné středeční cvičení v hasičské zbrojnici s „Olgou Šípkovou“(paní
Kozlovou) ve zbrojnici je drží ve formě. I těm samozřejmě patří veliký dík.

Také naši muži mají zájem na sobě pracovat. Co se týče výjezdové jed-
notky, drží si kvalifikace v jednotce, zúčastňují se školení, cvičí na trénin-
cích na soutěž a zúčastňují se soutěží. Lehce se to řekne, ale když si za tím
člověk představí toho času a úsilí, které tím stráví, tak to není málo. Po-
těšující je, že ke stálým tahounům, kteří neubývají, přibývají noví. Opět
jim za to patří můj dík, zejména v době, kdy téměř všichni dojíždějí za
prací a dělají na směny. 

Velké uznání patří všem, kteří pomohli zorganizovat naši největší akci –
soutěž „O pohár SDH Dolní Sedlo“. Jen díky tomu, že se zapojila taková
spousta členů, se dá důstojně zorganizovat pro tak malou obec velká akce.
Nic na tom nezmění ani až přehnaná rivalita soutěžních družstev. Jak už
je tradicí, ženy napekly, muži vše připravili, Karel Matoušek s kolektivem

připravil dobroty, skláři vybrousili trofeje a soutěžící se prali o vítězství. 
Nejsou vždy jen zdařilé věci. Je tu také to, co se nám v uplynulém roce

nepodařilo. Jedna z věcí, která se nezdařila, je generální oprava požární
nádrže – místního rybníka. Díky opravě věže jednak nezbyl čas, ale také
finanční prostředky, které by ještě více prohloubily deficit městského roz-
počtu. Věřím, že se nám v příštím roce podaří zajistit grant na opravu 
vymletých spár zdiva hrází. Pokud se oprava nepovede v nejbližší době,
hrozí jejich rozpad. To souvisí i s tím, že až moc času nám zabírá pomoc,
např. při organizaci městských Dožínek. Vedle všech profesionálních 
prezentací ostatních účastníků pořádáme my dobrovolníci zábavu pro
mládež i dospělé. Těchto záležitostí bych chtěl, abychom se vyvarovali,
protože to s sebou nese samozřejmě další zátěž už tak vytížených členů
sboru v jejich volném čase. Poslední dobou cítím, jak moji kolegové i díky
nestálé činnosti ztrácí zájem o naši věc. Proto i plán na letošní rok jsme
připravili tak, aby se tento trend zastavil. Utvrzuje mě v tom i přístup úřed-
níků, kteří doslova sabotují výstavbu našeho hřiště. I když se dokázaly 
sehnat peníze na další činnost, které městu chybí, a to z krajského fondu,
tak stejně nelze nic provádět, protože již čtyři roky někdo vyřizuje sta-
vební povolení. Víc k tomu raději nebudu dodávat, ale skoro každý z obce
tam odpracoval bez náhrady nějakou tu hodinu práce, takže si myslím,
že cítíte stejnou zlost jako já.

Ale dost bylo negativ, je potřeba se nad to povznést a dál bojovat 
o každou korunu a každou pomoc pro to, abychom měli opravený rybník 
a brzo byl na hřišti funkční přístřešek a konečně jsme si mohli, jak za 
starých časů, zahrát volejbal a nohejbal na novém hřišti. Máme k tomu vý-
borný potenciál ve členech výboru, kteří svou prací a úsilím pomáhají v boji
s úředníky a jiným plevelem naší byrokracie. Také těm a vám všem ostatním,
kteří pomáháte a zajímáte se o činnost sboru, a není vás málo, patří můj dík.

Na závěr mi dovolte poděkovat našim příznivcům, ať už jsou to naši
kolegové z ostatních sborů, tak i sponzorům. Děkuji za granty Liberec-
kému kraji, městu Hrádek nad Nisou a prostřednictvím okresního sboru
hasičů ministerstvu školství. Jaroslav Postl – starosta SDH Dolní Sedlo

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Dolní Sedlo v roce 2006

DK BesedaDK Beseda
pfiijme

udrÏbáfie
domovníka
práce v‰eho druhu

Kontakty na tel.:

+420 776 777 776
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Přinášíme schéma návrhu na úpravu křižovatky u Dělnického domu a kři-
žovatky za mostem (Donín x Loučná). Návrh je možné připomínkovat do
konce února na městském úřadě nebo v anketě na internetových strán-
kách města.

Jaké důležité změny návrh přináší? Především je to změna přednosti 
v jízdě na křižovatce u Dělnického domu. Hlavní silnicí se zde stane směr
od vnitřního obchvatu k mostu přes Nisu – bude tak dokončena postupná
úprava křižovatek ve městě, preferující v přednosti v jízdě právě vnitřní

obchvat. Z důvodu bezpečnosti vznikne na rohu ulic Francouzská a U Nisy
travnatý výběžek.

Dosud nepřehledná situace za mostem bude vyřešena rozdělením
křižovatky na dvě: na první křižovatce při příjezdu od města se řidič roz-
hodne, zda bude pokračovat do Donína nebo do Loučné a pokud pojede
do Loučné, přijede ještě na odbočku ke Kortanu. Přednost v jízdě ve směru
most – Donín zůstane zachována. Křižovatku opět rozdělí travnaté pruhy.

Vít Štrupl

Úprava kfiiÏovatek u mostu v Donínû

Novû otevfiené pánské
a dámské kadefinictví

WELLA

UUlliiccee  11..  mmáájjee  227700  ((nnaadd  ccuukkrráárrnnoouu))

TTeell..::  772288  448811  445522

Petra VÁVRO

Danû & úãetnictví
OOllddřřiicchhoovv  nnaa  HHrraanniiccíícchh  1122,,

446633  3344  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu

TTeell::  ++442200  777777  889944  772222
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Díky práci hrádeckých horolezců spatřil světlo světa nový průvodce 
lezeckými terény Lužických hor. Od počátku sedmdesátých let, kdy vyšel
poslední průvodce skalami na Hrádecku, vytvořili hrádečtí horolezci, ale
i jejich kolegové odjinud řadu nových cest. Snahy o jejich zmapování ale
dosud nebyly dotaženy do konce.

V loňském roce se naskytla příležitost průvodce vydat s finanční pod-
porou z programu Interreg IIIA. Základem pro užitečnou příručku 
zájemců o skály na Hrádecku se stala práce Miroslava Homolky, autora
průvodců v Českém ráji, ve které sbíral potřebná data. Díky technické 
závadě na počítači ale o větší část své práce přišel. Hrádečtí horolezci 
využili to, co se podařilo zachránit, údaje doplnili a aktualizovali. Do této
práce přitom zapojili lezce, kteří se v místních skalách pohybují, aby
odstranili co nejvíce chyb.

Při vzniku nového průvodce tvůrci vycházeli v maximální možné míře
z tzv. Zednické knihy (kniha protokolů o nových cestách s uvedením klasi-
fikace a autorů) a údaje v ní uvedené ctili.

Na novém průvodci se nejvíce podíleli Radek Černický, Kamil Krečman,
Staník Petrůj a Petr Vinklárek. Na mapkách a nákresech skal je v něm 
popsáno pět oblastí: Císařské údolí, skály u Horního Sedla, skály u Kři-
žan, okolí Jitravy a Ještěd a okolí.

Projekt pokračuje ještě svou druhou etapou. Všechny cesty budou
publikovány německým partnerem hrádeckých horolezců v databázi na
internetových stránkách www.kletterninzittau.de, takže bude možné 
v nich snadno vyhledávat. Internetové stránky jsou vytvářeny v několika

jazycích, budou tak přístupné i zájemcům méně jazykově vybaveným. 
Jejich nespornou předností bude i aktuálnost – nejen pokud jde o uvádění
nových cest. Budou zde publikována i upozornění například o hnízdění
ptáků a zákazech lezení vyhlášených z důvodu ochrany přírody.

Své nové stránky vytvářejí také hrádečtí horolezci na adrese www.klub-
horolezcuhradek.cz. Vít Štrupl

Společenský večer je mimo jiné příležitostí k vyhlášení projektu na další
rok. Po vybudování skateparku, obnově městského parku a vytvoření 
navigačního systému ve městě byla v loňském roce vyhlášena projektem
roku obnova zahrad mateřských škol. Hlavním cílem bylo vylepšit zahrady
směrem k současným trendům a standardům – zvýšit bezpečnost dětí,
umístit na zahradu takové prvky, které budou pro děti atraktivní a budou
rozvíjet jejich pohybové dovednosti a které se také budou snadno udr-
žovat.

Projekt se týkal všech mateřských škol, největší proměnou ale projde
zahrada u MŠ Liberecká (projde, protože realizace projektu bude pokra-
čovat ještě v letošním roce). V květnu byla vypracována studie vzhledu
zahrady a v průběhu roku začala být naplňována. Na zahradě je nová 
šestiboká pergola s tabulí na kreslení, po novém roce přibyl závěsný mos-
tek. Další atrakce (věž se skluzavkou, houpačka, zelené bludiště) budou
na zahradě umístěny po skončení zimy.

Město Hrádek nad Nisou vložilo do projektu 200 000 Kč, které byly,
spolu s darem některých zastupitelů v minulém volebním období, 
rozděleny mezi mateřské školy. Další část peněz (134 000 Kč) si zajistila
MŠ Liberecká úspěšně podanou žádostí o financování projektu „Společně

pro sebe i druhé“ z programu Interreg IIIA. Darem největším přispěla
školce firma KSM Castings CZ, která věnovala 200 000 Kč.

Nepříjemným poznatkem je však vandalské chování na zahradě školky
v odpoledních hodinách a o víkendech. Přetrvává několik let a neustalo
ani po nainstalování nových prvků. Ač je zahrada oplocena, nepodařilo
se zabránit poničení tabule v pergole ani pergoly samotné. Oprava tak
zcela zbytečně bude stát peníze navíc.

Realizace projektu ještě nekončí. Může se stát, že vás oslovil a budete
chtít pomoci. Pak bude nejlepší, pokud kontaktujete ředitelku MŠ Libe-
recká Naďu Faltusovou (tel. 482 723 240).

Nov˘ horolezeck˘ prÛvodce po 30 letech

Projekt roku 2006 – zahrady M·

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.



Finanãní úfiad vyjde vstfiíc pfii
odevzdávání daÀov˘ch pfiiznání
Do konce března je potřeba podat daňové přiznání k dani z příjmu 
fyzických osob. Finanční úřad letos vychází poplatníkům vstříc a vyšle dva
své pracovníky také do Hrádku nad Nisou. Poplatníci si budou moci vy-
zvednout formuláře daňových přiznání a vyplněné vrátit zpět. Pracovník
také na místě provede kontrolu úplnosti a formálních náležitostí daňo-
vého přiznání.

Pracovníci finančního úřadu budou v Hrádku nad Nisou na městském
úřadě k dispozici 5. a 14. března v době od 13 do 17 hodin.

Finanční úřad také prodloužil úřední hodiny v době od 19. do 30.
března takto:

Po, St – 8–17 hodin, Út, Čt – 8–15 hodin, Pá – 8–12 hodin
Pokladna bude v pondělí a ve středu otevřena jen do 16 hodin.
Přiznání k dani z příjmu bude možné odevzdat i v sobotu 31. 3. od 

8 do 12 hodin a v pondělí 2. dubna do 18 hodin.
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Projekt roku 2007 –
Popova skála

Jedním z míst, která mohou přilákat turisty přicházející do Hrádku, je 
Popova skála. Je přirozenou dominantou, její silueta je těžko zaměnitelná.
Navíc kruhový výhled z Popovy skály skýtá oku velké potěšení. V letošním
roce bude proto pozornost věnována jí. 

Budou provedeny práce na její údržbě (celkovou rekonstrukcí prošla
vyhlídka v roce 1985) a uklizeno její okolí. Především by ale na vrcholové
skále měly být osazeny kovové desky s vyznačeným reliéfem okolních
kopců a uvedením jmen nejzajímavějších vrcholů – za příznivého počasí
je z Popovy skály vidět opravdu hluboko do vnitrozemí a desky pomohou
turistům v orientaci. Pod vyhlídkou přibude informační tabule. 

I projekt roku 2007 počítá s přispěním místních obyvatel a firem. 
Pokud byste jej chtěli jakýmkoliv způsobem podpořit, oslovte pana Petra
Vinklárka, tel.: 737 248 747, který projekt roku 2007 povede. Vít Štrupl

Vûtrná boufie nad Hrádkem
Ve dnech 18.–21. ledna se nad Hrádkem a v jeho nejbližším okolí přehnala
větrná bouře nebývalé síly. Její intenzita se během těchto dnů měnila, 
největší účinky měla ve čtvrtek 18. ledna 2007 mezi 12.–23. hodinou, 
v pátek 19. ledna 2007 od půlnoci do 20.30 hodin a v neděli 21. ledna od
12 do 22 hodin, kdy padaly stromy poškozené v předchozích dnech.

Hasiči města Hrádek nad Nisou vyjížděli k zásahu poprvé ve čtvrtek 
18. ledna po 10. hodině, kdy byl vyhlášen poplach pro jednotku SDH 
Václavice k utrženým plechům na střeše jednoho rodinného domu ve Vác-
lavicích. Na místo události byla povolána ještě jednotka SDH Chotyně 
a lezecká skupina Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. V od-
poledních hodinách se začaly projevovat účinky silného větru a do akcí
se převážně zapojila jednotka SDH Hrádek nad Nisou, která zajišťovala
především průjezdnost hlavních přístupových cest do města, jako je sil-
nice I/35 mezi Hrádkem a Bílým Kostelem, mezi Bílým Kostelem a Chotyní,
mezi Chotyní a Vyhlídkou za Dolní Suchou, a několikrát byl proveden 
zásah na komunikaci Dolní Sedlo – Rynoltice. Jednotka řešila také utrže-
nou část střechy na obytném domě v Oldřichově na Hranicích, strom
spadlý na střechu odbavovací haly silničního hraničního přechodu Hrá-
dek nad Nisou – Porajów, spadlé lampy veřejného osvětlení na Žitavské
ulici, utržený světlík v ulici 1. máje, utrženou atiku na pečovatelském domě
v Žitavské ulici, spadlé vedení nízkého napětí u Technolenu. Nejvíce udá-
lostí se však týkalo stromů spadlých na komunikace.

Z 18. na 19. ledna od odpoledních do ranních hodin zasahovalo téměř
dvacet hasičů v 21 případech, dalších 5 událostí přibylo během pátku. 
V pátek od 21. hodiny měli hasiči vytvořeny služby, o spolupráci byla 
požádána společnost SKS s těžší technikou a službu posílila i městská po-
licie. V Hrádku bylo po dohodě s HZS Libereckého kraje vytvořeno „malé
operační středisko“ pro oblast Hrádku od Bílého Kostela po Rynoltice. 
Během noci však vítr ustal a hasiči nemuseli zasahovat u žádné události.

V sobotu 20. ledna 2007 jednotka SDH Hrádek nad Nisou zasahovala
u dvou událostí, a to u utržených plechů na pečovatelském domě v Ži-
tavské ulici a nalomené větve u Klubu důchodců v Nádražní ulici. V neděli
pak jednotka SDH Hrádek zasahovala u vývratu stromů, které ohrožovaly
linku vysokého napětí 22 kV ve Václavicích.

SSttaattiissttiikkaa  zzáássaahhůů  jjeeddnnootteekk  1188..––2211..  lleeddnnaa  22000077::  
Celkem 36 událostí
JSDHO Hrádek nad Nisou – 29 událostí
JSDHO Václavice – 3 události
JSDHO Dolní Sedlo – ponechána v záloze s dvěma motorovými pilami
JSDHO Chotyně – 4 události
Členové JSDHO Hrádek nad Nisou najeli 500 km, u zásahů hasiči strávili

23 hodin (není započítána pohotovost). V těchto dnech jednotka zasa-
hovala u tolika případů jako v minulých letech téměř za půl roku. Práce 
s motorovými pilami trvala téměř sedm hodin.

Pro zajímavost uvádíme, že v sousední Žitavě vyjížděli hasiči k 80 pří-
padům.

Veškeré Informace byly průběžně podávány na internetových strán-
kách města, kde mají hasiči vytvořenou svoji sekci. 

Jaromír Mottl, velitel JSDHO Hrádek nad Nisou, (kráceno)

Poplatky za inzerci v měsíčníku

HRÁDECKO
formát cena
6 x 2,5 cm 100 Kč
6 x 5 cm 300 Kč
A6 (čtvrtstránkový) 500 Kč
A5 (půlstránkový) 1 000 Kč
formát A4 (celostránkový) 2 000 Kč
reklamní reportáž cena dohodou
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Jedním z oceněných byl na letošním společenském večeru města pan Rolf
Bartosch, sbormistr chrámového sboru od sv. Bartoloměje a dlouholetý
varhaník v Hrádku a v Chrastavě. Hudba je jednou z nitek, které se táhnou
celým jeho životem. Ze vedení sboru také převzal ocenění. Proto hlavně
o hudbě bude naše dnešní povídání.

V Hrádku vás asi zná spousta lidí. Jste Hrádečák?
Světlo světa jsem spatřil v porodnici v Liberci a od té doby jsem bydlel 
v Hrádku s rodiči. Tady jsem vychodil jesle, školku i základní školu, takže
jsem rodilý Hrádečák.
Jak jste se dostal k hudbě a jaké je vaše hudební vzdělání?
Ve 4. třídě jsem začal hrát na housle a to tak, že mi maminka řekla, že
jedna paní se stěhuje a je u ní nějaký starý papír, který bych mohl odvézt.
Ta paní mi k tomu přibalila i housle a já jsem je začal studovat. Táta ne-
čekal a druhý den mě odvedl k panu Mozikovi, u kterého jsem se pak na
housle učil. Od šesti let jsem ministroval v kostele a časem jsem převzal
po tátovi nedělní zvonění. V poledne, když jsem šel zvonit, tak jsem 
vyrazil dřív a šel jsem k varhanům a pustil se do toho. Byl to pro mě zá-
žitek. Už tenkrát jsem k těm varhanům velmi tíhnul. Potom jsem přemluvil
rodiče, aby mi koupili klavír, že bych chtěl hrát na varhany a na klavír, 
a tak jsem se to začal učit. I když klavír nebyl laciný, tak mi ho rodiče kou-
pili a začal jsem k panu Mozikovi chodit místo na housle na klavír. Tady
hrála na varhany paní Alžběta Hortigová, to byla taková svatá žena. Hned
první rok potom po Vánocích, vlastně po první zimě, si zlomila ruku 
a měla ji v sádře a neměl kdo hrát. Nebyl nikdo jiný, tak jsem se musel
snažit. Od té doby jsem hrál. Začátky byly velmi těžké, ještě jsem neuměl
basový klíč, protože na housle není zapotřebí. Ještě mám napsáno v kan-
cionálech, podle kterých jsem tenkrát hrál, jaké to jsou tóny. Ruku v ruce
s tím se tenkrát opravovaly varhany (v 78. roce) a já jsem byl na kůru kos-
tela každé odpoledne. 
Piáno jsme šli kupovat do opravny hudebních nástrojů v Liberci. Tenkrát
jsem tam s nimi navázal kontakt a šel se učit. Byla dvě místa z okresu pro
podnik Hudební nástroje v Hradci Králové a mě přijali. Vyučil jsem se 
mechanikem klávesových hudebních nástrojů.
Na co všechno jste schopen hrát? Bližší známí vědí, že to ne-
jsou jen housle a klavír.
Moc toho není, ale člověk se tak trochu pokouší. Housle, klavír, varhany,
baskřídlovka, pozoun, trochu harmonika.
Nenapadlo vás někdy hudbu studovat?
Jednou se tady byla při zkoušce na Rybovu mši vánoční podívat návštěva
na faře a ta paní byla takový světoběžník. Když mě viděla, jak tady dávám
dohromady kapelu, tak byla nadšená a říkala, že mě musí dostat na kon-
zervatoř. Ale nakonec jsem se pro to nerozhodl.
Kde jste se tedy naučil na ty ostatní nástroje?
Na baskřídlovku jsem se naučil v hudební škole v Hradci, kde na ni hrál
můj spolubydlící. Zalíbilo se mi to a chtěl jsem hrát i na ten dechový 
nástroj. S hudební školou jsem i cestoval na mezinárodní festival dechových
hudeb a tenkrát jsme reprezentovali Českou republiku ve Vídni. Hodně
mi pomohlo zpívání ve sboru v katedrále v Hradci pod vedením tamního
regenschoriho Jiřího Strejce.

A jak jste se učil dirigování?
To je dar od Pána Boha. To jsem se neučil nikde. To není z žádné příručky.
Jde z vás pocit, že co vezmete do ruky, to vám hraje, a koho 
vedete, ten vám zpívá...
To nevím, co mám na to říci...
Ocenění jste dostal hlavně za vedení chrámového sboru. Jak
sbor vznikl?
První pohnutky jsem měl už od 14 let, kdy jsem hrál jako varhaník. Na
kůru byla vyšlapaná podlaha a vzadu plná skříň not. Takhle nějak se zrodila
myšlenka něco v tomto směru podniknout. Zprvu byla snaha dát sbor do-
hromady z lidí v kostele, což se nám nepodařilo. Až potom v roce 1990,
kdy tam přišli mladí, skrze náboženství a agitaci ve škole. Tak jsme zalo-
žili dětský sbor. Pak tam bylo i pár dospěláků, paní Fořtová, Eva Nová,
paní Oščiatková. Na kůru jsme měli i zkoušky, bylo nás možná 15 nebo
20 a první Vánoce jsme už dělali pro školy vánoční vystoupení. 
Vlastně už od roku 1982 jsme tady konali Rybovu mši vánoční a každo-
ročně tu byl vánoční koncert. Zpočátku to bylo několik let ještě při mši
svaté a pak se hrálo samostatně. To už jsem měl představu chrámového
sboru, ale s dětmi se nedala naplnit a uskutečnit. Až potom po nějakém
čase, už si nepamatuji přesně kdy, jsme udělali masivní kampaň mezi zná-
mými v Hrádku, že bychom dali sbor dohromady. Děti nás opustily, a tak
jsme se pokusili sbor nějak vzkřísit ze starších, což se podařilo. Horko těžko
jsme zpívali dvojhlasně a posléze čtyřhlasně. Každé začátky jsou těžké.
Nicméně byl to začátek chrámového sboru jako takového. Pak se jelo dál
a přicházeli další a další…
Co si myslíte, že je příčinou toho, že na malém městě, jakým
Hrádek je, vznikl velmi solidní sbor?
Třeba v Liberci není vůbec překvapující, že tam sbory jsou. Je tam 
hudební škola, Severáček. Děti, co potom odrostou, i když založí rodiny,
tak tíhnou k sboru a k hudbě, a proto tam je sborů tolik. U nás, kromě
toho, že měl pan Jakubec dětský sbor kolem roku 1968, ze kterého je třeba
Eva Nová a Luděk Vele, tak bych řekl, že je to takový zázrak, že se dali lidé
dohromady a že sbor vznikl. Je to postavené „na zelené louce“. Někteří
z členů mají nějaké hudební vzdělání, ale převážná většina ne, takže je
to taková mravenčí práce, jiná, než kdyby to byli hudebníci.
Kromě vedení sboru se také léta staráte o kostel. Někdo by si
mohl říct, jak můžete takovou dobu dělat v takovém zápřahu.
Hrajete nejen každou neděli, ale také ve všední dny a k tomu
ještě nedělní hraní v Chrastavě…
Jednak je kostel odkaz předků a máme ho tady a je třeba se o něj starat.
A to musí člověk cítit, že je potřeba přiložit ruku k dílu. Samozřejmě pak
si to taky zamilovat. Také je v tom trošku zdravý patriotismus. Člověku to
není lhostejné a není mu to jedno.
Možná že s tím souvisí i úspěšnost sboru. Jezdíte na přehlídky
a sbor je poměrně žádaný. Spousta lidí vás zná jako skromného
člověka, který moc emocí neprojevuje. Těší vás taky úspěch a je
pro vás jakýmsi motorem?
Určitě ano. Samozřejmě jsem rád, že to tak je. Pořád vidím spíš ty druhé
lidi, aby se i oni cítili dobře a v rámci možností a aby sbor fungoval co
nejlépe. Samozřejmě, je tam spousta překážek, které se musí překonávat,

Ke sboru se vût‰inou pfiidá i celá rodina…
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jako třeba pravidelné zkoušky, které jsou téměř pracovní a někdy nejsou
úplně vydařené, jak by si člověk představoval. Třeba Rybovka je taková
třešinka na dortu. Také je to o lidech, kteří chodí do sboru. Někdy nemů-
žou nebo jsou nemocní, mají pracovní směny, sejde se málo lidí, nedá se
zkoušet v takovém rozsahu nebo se musí vícekrát opakovat. Zkoušky 
někdy nejsou takové, jak bychom si přáli. Ale samozřejmě mě ta práce
těší. Asi nejvíc mě těší dávat lidi dohromady a pak, že ta parta drží takhle
pospolu a když se na něco připravujeme a o něco nám jde, tak všichni 
zatnou a dají se dohromady. 
Sbor nyní zkouší každé pondělí v půl sedmé v Klubu důchodců.
Co chystáte?
Začali jsme úplně nové věci a nový repertoár. Přišli dva noví pánové 
a samozřejmě bychom rádi, aby se osmělil i někdo další z Hrádku a přišel
mezi nás. Když jen trochu cítí hudbu a tuší, že by se mu to líbilo, tak je
velmi srdečně vítán. Rádi ho uvidíme a přijmeme mezi sebe, protože 
potřebujeme nové síly a takový optimální stav by bylo 30–45 členů. To
by se muzika dělala úplně jinak. Také se připravujeme na divadelní podzim
a budeme zpívat 14. května v Žitavě na slavnostech (Žitavská středověká
noc).
Ve sboru nejsou všichni hudebníci a ne všichni jsou věřící. A pře-
sto je to chrámový sbor.
Ti lidé, i když nemají hudební vzdělání, tak zpívají rádi a cítí to. A je dů-
ležité, že tam je to srdíčko. Ač převážná většina lidí nechodí pravidelně
do kostela, nikdy se nestalo, že by někdo nešel, když se řeklo, že se zpívá 
v kostele. Vždycky všichni šli. Nikdy jsem nezaznamenal žádný protest.
Na druhou stranu vím, že se trochu vymykáme z klasických chrámových
sborů, protože zpíváme i světskou hudbu a snažíme se zpívat i při jiných
příležitostech. Máme zakomponované i národní písně. Repertoár je velmi
pestrý a to taky hodně pomáhá. 
Zpíváme více na kůru, kde jsou všichni jaksi schovaní. Když zpíváme na
jevišti, musíme mít stejné šaty, jinou sborovou disciplínu a úplně jiné 
chování, a tak jsme se to museli naučit. Ale tréma tam je vždycky.
Víte o nějakých předchůdcích, kteří by vedli sbor nebo případně
varhaničili?
Po válce pan Hostonský, to byl velmi kvalitní muzikant, klavírista a var-
haník. Po válce tady byla spousta muzikantů, několik dechovek a přišli
sem i velmi kvalitní hudebníci. Když byly plesy v Besedě, v Dělnickém
domě, v Oldřichově, na Suché, tak všude hrála muzika. Ale časem ti lidé
odcházeli. I můj učitel, pan Mozik, měl svoje kvarteto. 
Co se týká varhaníků, tak ještě před paní Hortigovou tady pomáhala paní
Pluhařová. Byla varhanicí vedle v kostele u pana faráře Kláska staršího 
a chodila hrát i k nám. Paní Hortigová hrála ve všední den. 
Jak začínala Rybova mše vánoční, bez které si dnes řada oby-
vatel nedokáže Vánoce v Hrádku představit?
První Rybovka byla taková, že to bylo v malém obsazení, a přesto jsme
měli velkou radost, že se to podařilo. Tenkrát ještě s kamarádem z Hrádku, 
s Petrem Holým, který byl studentem teplické konzervatoře, jsme dali 
dohromady první Rybovku, která byla složená z posluchačů teplické kon-
zervatoře. Bylo to úplně jiné a s tím dnešním provedením se to nedá 
vůbec srovnat. Ve sboru byli tehdy 4 lidi. A hudebníků bylo možná 10,
15. Hrál tam s námi také Láďa Pecháček z Železného Brodu, což byl hous-
lista od Ondřeje Havelky. Bylo to za tehdejšího režimu a vzadu v kostele
stáli pánové s rukama za zády… Ale neměli jsme v tomhle nikdy problémy.
Pak jsme se zkontaktovali s panem Eliášem, který přijel se sborem z Liberce,
a dali jsme dohromady orchestr. V roce 1995 nebo 1996 se začlenil i náš
sbor. 
Vloni jsme se vrátili zpátky na kůr, udělali jsme stupňovitou podlahu. Sbor
se trošku rozdělil na „horňáky“ a „dolňáky“. Na ty, co chtěli zpívat dole
a na ty, co připustili jít nahoru. Nakonec jsme se vrátili na kůr. A zpívalo,
se nám tam lépe. Dole jsme zpívali ve volném prostoru a zpěváci neměli
za sebou tu opornou zeď, kdežto nahoře to bylo kompaktnější. A znělo
to lépe. I když dole byli posluchači ochuzeni o pohled na nás.
Vánoční koncert má ale i své zákulisí, které je neméně zajímavé.
Zatímco se většina lidí na Vánoce schází v úzkém kruhu rodin-
ném, tady se sejde okolo stovky lidí a tráví společně jeden ze
svátků vánočních…
Sbor jsou vlastně všechno lidé od rodin a Vánoce pro nás znamenají 
nejvíc práce. Začíná to už předvánočními koncerty, betlémským světlem,
půlnoční a pokračuje přípravou pohoštění po Rybovce a následným uklí-
zením. Za to patří velký dík všem členům sboru. Když pak přijde někdo
nový, tak nejdřív přijde zpravidla sám nebo na Vánoce nezpívá, s ohledem
na svou rodinu. Ale za rok rodinu přemluví a přivede ji celou.

Vít Štrupl

polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
lednu 2007 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.

70 let Jiřina Bláhová
80 let Erika Urbanová, Miloslav Kolouch
81 let Josef Maděra
82 let Božena Šuláková, Marie Chládková,

Zdeňka Koldovská
83 let Emilie Kopejsková
84 let Josef Štekl, Jaroslav Valeš, 

Zdeňka Šmídová
85 let Ervín Scholze, Miroslav Prošek
86 let Jaroslav Krejčí
87 let Hedvika Suchardová

Marie Zimová, SPOZ

Starosta pfiedal ocenûní ‰esti 
obyvatelÛm mûsta

Pokračování ze strany 1
V loňském roce darovala firma KSM Castings CZ 200 000 Kč mateřské
škole Liberecká na vybudování nových prvků v zahradě.

Následovalo ocenění sportovců reprezentujících město: převzali je
mistr republiky v kulturistice Josef Cejnar, mistryně republiky v řecko-řím-
ském zápase Marie Janů a reprezentant ČR v MTB Jiří Novák ml., který se
v loňském roce zúčastnil mimo jiné mistrovství světa na Novém Zélandě
a obsadil zde 39. místo a mistrovství Evropy, odkud si přivezl 21. místo.

Po vyhlášení sportovců roku poděkoval starosta města ještě dvěma
osobnostem roku: letos se jimi stali Jan Krečman, především za úspěšné
obnovení a organizaci Rallye Lužické hory, a Rolf Bartosch za dlouholeté
vedení Chrámového sboru od sv. Bartoloměje. Vít Štrupl
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Budoucí prvÀáãci uÏ
jsou zapsáni

První krok do školy za sebou má devět desítek dětí, které přišly k zápisu
do první třídy. Společný zápis do prvních tříd letos pořádala Základní
škola Lidická a pojala jej trochu jinak, než jsme dosud byli zvyklí. Děti 
s rodiči procházely místnostmi, ve kterých na ně čekaly paní učitelky 
s nejrůznějšími úkoly. Budoucí prvňáčci postupně rozpoznávali tvary, 
počítali, zpívali, povídali si u interaktivní tabule a kreslili. Ve škole už skoro
všechny děti byly, protože všechny tři školy pořádaly den otevřených dveří
nebo na návštěvu pozvaly školky. A tak nebyly nijak moc překvapené.

K zápisu se letos dostavilo 91 dětí. O ZŠ Lidická projevilo zájem 28 dětí
a u dalších 11 rodiče žádají o odklad povinné školní docházky. Na ZŠ T. G.
Masaryka se přihlásilo 20 budoucích prvňáků a u dalších 11 se bude 
jednat o odkladu. Na ZŠ Donín se přihlásilo 16 dětí a 5 rodičů požaduje
odklad.

Několik dětí se také k zápisu v hrádeckých školách nedostavilo. Buďto
budou chodit do školy v Chotyni (některé děti z Václavic a Suché) a u ně-
kterých rodiče nenahlásili změnu bydliště a dnes už v Hrádku nebydlí. 
27 žádostí o odklad povinné školní docházky je dosud nejvíc, je to téměř
třetina zapsaných dětí. Hádankou zatím je, kolik z těchto žádostí doporučí
k odkladu odborníci z pedagogicko-psychologické poradny. V loňském
roce se poprvé stalo, že větší množství žádostí bylo zamítnuto a děti 
musely nastoupit v září do školy. Jedná se především o případy, kdy se
nepředpokládá, že by odklad školní docházky dítěti nějak pomohl. 
Konečné počty prvňáků tak budou známy někdy v červnu.

Vít Štrupl

Novoroãní setkání
s primátorem

Tradičního novoročního setkání s primátorem Žitavy Arndem Voigtem se
na začátku ledna zúčastnily tři desítky dětí z hrádeckých základních škol.
Čekalo je odpoledne plné her a soutěží, při kterých se sbližovaly ve skupi-
nách německé, české a polské děti.

Jak pokraãují 
spolupráce

I letošním rokem pokračují velmi dobré a přátelské vztahy mezi naší mateř-
skou školou a základní školou v Doníně. Moc rádi se s učitelkami a dětmi
setkáváme i v průběhu roku, nejen před zápisem do prvních tříd. Při vy-
cházkách kolem školy často zamáváme kamarádům do oken. Inspirujeme
se zajímavými výstavkami z keramiky. Některé děti nás i samy navštěvují.

Během školního roku býváme pozvání na pohádková představení, která
nacvičí děti v dramatickém kroužku. V loňském roce na akci ,,Rozloučení
s předškoláky“ pod vedením paní učitelky Trnkové nám zahrály pěknou
pohádku.

Velkou radostí a dnes již téměř tradicí jsou pro nás návštěvy školáků
30. června, kteří na svou mateřskou školu a na své učitelky nezapomenou
a přijdou se pochlubit vysvědčením.

Naším zajímavým dopolednem a velkým zážitkem byl čtvrtek 11. ledna
2007. Přijeli k nám na pravidelnou návštěvu kamarádi z hartavské školky.
Chtěli jsme toto dopoledne pojmout jako pravé zimní radovánky a za-
sportovat si na sněhu. Bohužel, příroda nám letos tyto plány hatí, a tak
jsme se domluvili s paní ředitelkou Brandovou, která nám velice ochotně
zapůjčila tělocvičnu. Zde jsme se opravdu náležitě ,,vyřádili.“ Pěkné 
prostředí, dostatek místa a spousta nářadí a náčiní, které děti lákaly 
vyzkoušet si to, co v mateřské škole nemohou. Ze školy se nikomu moc
nechtělo. Proto chceme poděkovat paní ředitelce Brandové a jejímu 
kolektivu za ochotu a výbornou spolupráci.

Hana Valecká a děti z MŠ v Doníně
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âtvrÈáci z Donína v Praze
V prosinci jsme jeli na výlet do Národního muzea. Jeli jsme nejdřív vlakem,
pak autobusem, nakonec metrem. U muzea byla velká mačkanice, čekali
jsme dokonce pod schody, a ještě než otevřeli dveře, paní učitelka nám
dala instrukce, jak se co nejefektivněji dostat dovnitř. Samozřejmě nená-
padně! Sabina podlezla lešení, Petr využil volných míst, já se začal mačkat
mezi lidi. Do muzea jsem se dostal první já. Později jsme se šli podívat na
Věstonickou Venuši, vtom nám volal Daniel, že se ztratil. A on byl za rohem.
Dál jsme viděli např. sekeromlaty, pazourky a jiné pravěké nástroje. 
Pak jsme viděli ryby, slony, tygry, ptáky, antilopy, bobry a další vycpaná
zvířata. 

Potom jsme se šli podívat na vánoční trhy a pražský orloj. Na Staroměst-
ském náměstí jsme bez problémů stihli utratit i celé kapesné. Nakonec
jsme jeli metrem, autobusem a vlakem domů. Krásný zážitek!

Roman Korpoš a Mgr. Olga Marešová

âistím zoubky fiízy, fiízy, aÈ
jsou bílé jako bfiízy…

Poděkování patří všem z ordinace pana doktora Sekvarda za to, že se sta-
rají o zoubky našich dětí. Dvakrát do roka přijde pan doktor se sestřičkou
k nám do školky a udělají preventivní prohlídku všem dětem. Zrcátkem
vidí i ten zoubek úplně vzadu a pozná, jak se kdo o zoubky stará. To potom
hodně chválí a rozdává dárky. Komu najde kaz, musí přijít s maminkou
do ordinace, ale po zkušenosti ze školky se už nikdo nebojí!

MŠ Liberecká – „Beruška“

Rosniãky ve ‰kole
v Donínû

Maminko, tatínku, dnes jsme byli ve škole v Doníně a dělali tam úkoly a já
jsem řekl úplně všechno. Je tam moc hezky, viděl jsem tam bráchu, i když
jsem si myslel, že tam nebude. Úkoly nebyly těžké – vybarvit šaška z ge-
ometrických tvarů, najít obrázek, co nepatřil mezi ostatní, počítat, ozdobit
květináčky a cvičit. To mi šlo. Už mám i první jedničky.

Takto nějak vyprávěly své dojmy děti z mateřské školy v Doníně rodi-
čům po návštěvě školy.

Ve čtvrtek 25. ledna jsme se byli podívat ve škole v Doníně. Už před
školou nás vítali kamarádi, kteří trávili velkou přestávku dováděním a kou-
lovačkou na školním dvoře. V první třídě nám školáci ukázali, co už
všechno umí. Potom si děti ze školky vyzkoušely, jak se sedí v opravdové
školní lavici, prohlédly si, co mají kamarádi všechno v penále, a hned 
potom plnily úkoly od paní učitelky A. Syrové. V lavicích se s kamarády 
z první třídy střídaly a paní učitelka zaměstnávala střídavě obě skupiny
dětí. Ti mladší se snažili plnit pokyny co nejlépe a starší s radostí ukazo-
vali, jak už všechno správně dovedou. Našich dětí z mateřinky bylo 19 
a prvňáčků byla také plná třída, ale zajímavý a dobře připravený program
všechny děti plně zaměstnal. Nakonec si mladší kamarádi s pomocí těch
starších ze školy ozdobili květináčky. Na pomoc jim přišla p. ředitelka 
M. Brandová, naplnila jim je hlínou, a už chyběla jen semínka řeřichy 
a hrášku. Posledním domácím úkolem je postarat se o semínka, aby vyrostla.
Ještě si všichni zacvičili a zahráli v tělocvičně na sochy a čepičky a už nezbylo
nic jiného než se rozloučit.

Toto dopoledne se nám moc líbilo a touto cestou chceme poděkovat
p. ředitelce a p. učitelce za pozvání.

Je dobře, že v našem městě máme čtyři základní školy a každá je svým
programem, umístěním a vybavením tak odlišná, že má svým žáčkům
hodně co nabídnout.

Hana Valecká a děti z MŠ Rosnička

Projektov˘ den v Donínû –
Vánoce

Tento den byl připraven tajně, děti nesměly nic tušit. Mělo to být pro ně
velké překvapení. Den předtím, po vyučování, musela být škola vánočně vy-
zdobena. Nechyběly rozsvícené vánoční stromky ani světýlka na chodbách.

Ráno vstupovaly děti do školy, všude tma, jen desítky malých lampi-
ček jim ukazovaly cestu a všude po škole byly slyšet vánoční koledy. Děti
ztichly úžasem a pospíchaly do tříd. Tam se dozvěděly, že se celý den 
nebudou učit. To bylo radosti! Potom se všichni sešli ve vyzdobené 
tělocvičně a poslechli si, co se bude dít. 

Každá třída dostala za úkol připravit si vánoční program, který na konci
dne všem předvedla. Úkolu se zhostili všichni žáci na výbornou. Prvňáčci
zazpívali koledy, druháčci přednesli vánoční básničky, třeťáci si připravili
pranostiky, čtvrťáci zimní pohádku Mráz a Mrazík a páťáci zahráli příběh
z Betléma o narození Ježíše Krista.

Během dne si děti stihly společně zazpívat koledy, popovídat si o vánoč-
ních tradicích u nás i v jiných zemích, některé zvyky si vyzkoušet a vyrobit
si něco pěkného na Vánoce. V každé třídě děti také měly svou vánoční 
besídku s nadělováním dárků svým kamarádům. 

Tento výjimečný den všem rychle uběhl, byl plný dojmů a krásných 
zážitků. Na jaře se děti mohou těšit na další projektový den.

Olga Marešová
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V Donínû se hrají zimní
turnaje

V průběhu února a března se na hřišti s umělým povrchem v Doníně hrají
turnaje v kopané pro dorost i dospělé. Přinášíme první výsledky. V kalen-
dáři na poslední straně HRÁDECKA najdete rozpis dalších kol turnajů.

11..  kkoolloo  zziimmnnííhhoo  ttuurrnnaajjee  ddoorroossttuu
Hrádek ml. – Rapid Pavlovice 1:7 (1:3)
Góly: Kopejsko – Kohl 3, Marek, Pabiška, Lukáč, Petruš

Chrastava – Habartice 5:3 (2:1)
Góly: Pinc, Bartoš, Sochor, Holynský, Žemlička – Huňka, Pavlů, vlastní

Nová Ves – Stráž nad Nisou 0:5 (0:1)
Góly: Tvrzník 2, Budský 2, Šlambor

22..  kkoolloo  zziimmnnííhhoo  ttuurrnnaajjee  ddoorroossttuu
Hrádek st. – Hrádek ml. 1:1 (1:0)
Góly: Poláček z penalty – Balázs

Chrastava – Rapid Pavlovice 1:2 (1:2)
Góly: Perný – Gadas, Lukáč

Nová Ves – Habartice 6:3 (5:1)
Góly: Kopinický 2, Kučera 2, Mráček, Zenišek – Zimák, Rybenský, Huňka

11..  kkoolloo  zziimmnnííhhoo  ttuurrnnaajjee  ddoossppěěllýýcchh

Hrádek B – Bílý Kostel 5:2 (1:1)
Góly: Kozák 3, Šulc, Farský – Černý, Torda

Rynoltice – Dubnice 6:0 (3:0)
Góly: Zeidler R., Zeidler T., Pleštil, Spurný, 2 x vlastní

Jablonné v Podještědí – Oldřichov v Hájích 3:1 (2:0)
Góly: Vejskrab 2, Liebezeit – Hájek

Dne 20. ledna 2007 bylo v rámci programu využití volného času mládeže
pořádáno DDM Drak, městskou policií a ORLEM Hrádek sportovní dopo-
ledne na bruslích.

Akce se konala na veřejném kluzišti areálu OREL a zúčastnilo se jí 16 dětí,
k nimž se přidalo 6 „dospěláků“.

Soutěžilo se v těchto disciplínách: slalom na bruslích, jízda zručnosti,
jízda pružnosti a ohebnosti, jízda na čas a střelba pukem na branku.
Všichni přítomní byli rozděleni do věkových kategorií – mateřské školky,
1.–3. třída, 4.–6. třída, 7.–9. třída a „dospělci“.

VVííttěězzoovvéé  ddllee  vvěěkkoovvýýcchh  kkaatteeggoorriiíí::
Mateřské školy Sebastián Sitte
1.–3. tř. děvčata Karolína Novotná 

chlapci Kalaš Radek
4.–6. tř. děvčata Lucie Palasová a Nikola Jarošová 

chlapci Jakub Štěpek
7.–9. tř. děvčata Lucie Štěpková

chlapci Tomáš Palas
„dospělci“ Peuker Petr

Pořadatelé děkují sponzorům, organizátorům celé akce, a to zaměst-
nancům DDM Drak, SKS, s. r. o., Marius Pedersen, pobočka Hrádek nad
Nisou, členům Jednoty OREL, všem přítomným soutěžícím, fanouškům,
a těší se na další spolupráci.

Sponzory soutěže jsou DDM Drak, HC Bílí tygři a město Hrádek nad
Nisou.

Tato akce byla pořádána s podporou města Hrádek nad Nisou.

Mgr. Ladislava Jurková – DDM Drak
Pavel Weiss – městská policie

Na bruslích soutûÏili malí i velcí

Na karnevalu bylo
opût plno

Dětský maškarní karneval patří každoročně mezi akce s velikou účastí, ani
letošní nebyl výjimkou. Většina dětí předvedla pěkné, nápadité masky,
které vytvořily šikovné ruce jejich maminek. Děti s chutí tančily, soutěžily
a odměnou jim byly sladkosti od sponzorů.

Výkresy, které zde děti namalovaly, budou vystaveny v prostorách 
knihovny.

SSppoonnzzoorrsskkýýmm  ddaarreemm  nnaa  aakkccii  ssee  ppooddíílleellii::
AHOLD CZECH REPUBLIC, a. s., Albert Hrádek nad Nisou, Spotřební

družstvo JEDNOTA Hrádek nad Nisou, V. I. P. HRÁDEK n. N., s. r. o., 
Donín – Pavel Uhl, Alexandr KENDIK JUNIOR, PRODEJNA POTRAVIN 
Č. 5 Hrádek nad Nisou, Smíšené zboží – Dana Vojáčková, Loučná.
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26. prosince se uskutečnil v Hrádku nad Nisou vánoční halový závod dvo-
jic v biketrialu. Organizátory závodu byli jezdci biketrial klubu Česká Lípa
Martin Šimůnek a Honza Sladký. Trať závodu byla postavena ve staré 
tovární hale, naproti rybářskému domu, kde se kluci připravují v průběhu
roku na závody mistrovství České republiky a světa.

Samotné překážky byly postaveny z přepravních palet, dřevěných klád,
beden, velkých dřevěných cívek atd. Celkově tedy pět velice zajímavých
překážek, které nebylo lehké projet. Očekával se příjezd ukrutných skokanů,
jako Vlasty Čiháčka, Kuby Vencla, Ivoše Husineckého a dalších…, a tak
kluci při stavbě trati trochu přitvrdili, aby nikdo nepomlouval, že to bylo
lehké. Ale jak se ukázalo, bylo to docela dost tvrdé… Přece jen vánoční
svátky – nikomu se moc jezdit nechtělo, ale nakonec se každý rozjezdil 

a všichni jeli jako o život. I když se všechno nedalo projet s prstem v nose,
závod to byl hodně kvalitní a v zimním období byl každý rád, že se mohl
projet a trochu si zazávodit. Šlo hlavně o zábavu, takže nikdo nijak hodně
nenadával. Dokonce už je pár zájemců na společné nedělní tréninky 
v této super hale.

Na závod dorazilo 11 soutěžních dvojic, takže lidí tak akorát, co se 
do haly vešlo (Praha, Březová, Mělník, Říčany, Děčín a dokonce i jezdci z
Blanska).

Nakonec se ukázalo, že nejlepší formu měl Vlasta Čiháček a Petr Jeři-
cha, i když Martin Šimůnek a Hynek Rejtar nechtěli dát kůži zadarmo. 
Ale několikaměsíční flákání Hynka Rejthara, plus našlapání 40 trestných
bodů, nedalo víc šancí než na stříbro.

VVýýsslleeddkkyy::
1. Čiháček, Jeřicha (Praha) – 17 + 17 t. b., celk. 34 trest. bodů
2. Šimůnek, Rejthar (Česká Lípa, Děčín) – 8 + 40 t. b., celk. 48 
3. Čedík, Husinecký (Sokolov) – celk. 60 t. b.
Bohužel, akci se nevyhnuly drobné úrazy! Už při přípravě na tento 

závod nevydržel kotník Honzy Sladkého, a tvrdé tréninkové metody Mar-
tina Šimůnka se tedy nevyplatily. Martin sice tvrdil, že se jeho metody
musí někde projevit, což byla nakonec pravda, bohužel se ale projevily
na zdraví. Honza cestoval hned z tréninku do sádrovny v Liberci, a byl
tedy vyškrtnut ze startovky. Dalším, kdo to odnesl kotníkem, byl Kuba
Vencl, který špatně odskočil při nepovedeném výskoku na hromádku
pneumatik hned v prvním kole, a také jeho kotník nevydržel. No a do tře-
tice sám stavitel trati Šimůnek při jednom z odskoků z překážky taky špatně
dopadl a odnesl to taky kotník. Závod sice dojel, ale dodnes kotník léčí 
a maže. J. Sladký

Mrazík 2007
Dlouho jsme si mysleli, že třetí ročník noční hry pro otrlejší dospělé letos
pojmenujeme Teplík. Účastníci, kterých se letos sešel rekordní počet (22),
mi ale jistě dají za pravdu, že to s tím teplem nebylo až tak zlé.

Hra, při které jsou skupiny hráčů rozvezeny do noční přírody s úkolem
ve zdraví se podle mapy vrátit na základnu a přitom splnit pár úkolů, se
letos konala z 2. na 3. února. Sice nebyl mráz ani sníh jako v předchozích
letech, zato ale bylo bahno, pršelo, na Výhledech a Vítkově byla mlha, že
by se dala krájet, a atmosféru okořenil vítr.

Výsadkáři (tak se účastníkům říká proto, že hra je obdobou nočního
výsadku) letos sbírali indicie, které jim pomohly odkrýt tajenku v podobě
skrytého obrázku. Dorazili v pořádku, pokud nepočítáme drobné trable
v podobě bláta do poloviny stehen a promáčených bot. Vítězem se 
nakonec stala trojice libereckých amatérů, kteří, ač neznalí místního 
terénu, uhodli tajenku jako první. Zklamání si prožili pravidelní účastníci
z Hrádku, kterým k výhře chyběly tři minuty. Ale zase mají motivaci pro
další ročník.

Hra se pomalu dostává do podvědomí dobrodruhů, a to nejen mlad-
ších. Letos bylo na startu rekordních 22 účastníků a soudě podle jejich 
odhodlání za rok se s nimi sejdeme znovu. Vít Štrupl

Vánoãní závod biketrialistÛ
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