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Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: zpravy@hradeknadnisou.cz, tel./fax: 482 720 170
nebo písemně na MÚ paní Půtové. Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ. Internetová
podoba časopisu vychází na www.hradek.cz. Uzávěrka květnového čísla je 27. 4. 2007. Časopis se 
objeví na pultech prodejen okolo 6. 4. 2007.

V dubnovém čísle:

— Upozornění pro stavebníky
— Označování ulic
— Rychlostní silnice
— Grabštejn
— Festival Jeden svět
— Hrádecké školky
— Jiří Novák
— Příloha – Krajina skal

Přípravy na turistickou sezónu vrcholí a rekreační areál Kristýna není výjimkou. Vedení společnosti Kris-
týna se snaží každým rokem areál vylepšovat a několik novinek chystá i na letošní rok. Areál ale čekají 
i dvě zásadní investice: odkanalizování a výstavba nových chatek.

Ohlédnutí za minulou sezónou
Už jen pohled na statistiku návštěvnosti areálu připomíná, jaké bylo loňské léto z hlediska počasí. V čer-
venci si vstupenky do areálu zakoupilo přes 33 tisíc lidí, což v průměru znamená téměř 1100 lidí denně.
V červnu a v srpnu dohromady bylo prodáno něco přes 9 tisíc vstupenek, a to ještě většina v červnu. Je
vidět, že ráz počasí má na úspěch sezóny velký vliv. Podobné výkyvy jsou i u počtu ubytovaných ve sta-
nech. Oproti roku 2005 vzrostl počet návštěvníků, kteří si kupují vstupenky (o 53 %), i počet ubytovaných
ve stanech a v karavanech (o 71 %). Velký zájem je o ubytování v chatkách, jejichž kapacita je prakticky
vyčerpána. Ve stanech a v karavanech bylo ubytováno celkem 4851 osob, v chatkách bylo na rekreaci 
1764 osob, dalších 680 se zde ubytovalo při různých akcích. 

Plány do blízké i vzdálenější budoucnosti
Největším úkolem, který před vedením společnosti stojí, je zajistit odkanalizování severní i jižní části areálu.
Původní záměr postavit vlastní čističku odpadních vod s přepadem do Nisy nenašel podporu u přísluš-
ných orgánů, zejména Povodí Labe. Areál tedy bude napojen tlakovou kanalizací do městské stoky C, 
rekonstruované nedávno. V současné době již probíhá územní a stavební řízení, takže stavba kanalizace
by měla být dokončena v letošním roce. Stavba bude mít i ekonomický přínos: vývoz fekálií stál společnost
ročně 600 tisíc Kč, náklady se po odkanalizování sníží na polovinu.

Pokračování na straně 7

Na Krist˘nû pfiipravují
znaãné investice

Vlajka pro Tibet
v Hrádku popáté
Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou
se svým usnesením (pro 16, proti 1, zdr-
želi se 3) přihlásilo k akci Vlajka pro Tibet,
kterou si každoročně demokratický svět
připomíná výročí potlačení povstání 
tibetského lidu v roce 1959. Tibetská
vlajka zavlála před radnicí v Hrádku nad
Nisou již popáté, tentokrát byla slav-
nostně vztyčena již v pátek 9. 3. 2007 
v 15.00 za účasti starosty města Martina
Půty a místostarosty Josefa Horinky. 

Na otázku, proč se město Hrádek nad
Nisou k celé akci připojuje, odpovídá
Martin Půta následovně: „Domnívám se,
že vztah Číny k Tibetu je paralelou 
k českým a československým dějinám. 
Ve 20. století jsme byli hned dvakrát 
obětováni v zájmu světového míru. 

Pokračování na straně 3
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
55..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
5. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 28. 2. se zabývala těmito
záležitostmi:
— na základě výběrového řízení schválila dodavatele rekonstrukce střeš-

ního systému v kombinaci Bramac + CU na MŠ Oldřichovská, a to 
firmu A-Construct, s. r. o., Hrádek nad Nisou za cenu 886 304 Kč 
vč. DPH

— rada města Hrádek nad Nisou požaduje posouzení k záměru „Rozší-
ření provozu KSM Castings CZ, a. s., v Hrádku nad Nisou a zvýšení 
kapacity výroby“ a doporučuje zaměření na hlukové a emisní zatížení
na Oldřichovské ulici

— schválila bezplatný pronájem místností na městském úřadě a ploch ve
městě pro akci Rallye Lužické hory 2007 a uložila starostovi města pro-
jednat návrh tras s osadními výbory na Dolní Suché a na Dolním Sedle

— uložila starostovi města zahájit jednání o narovnání vlastnických
vztahů pozemků v areálu Kristýny

— vzala na vědomí informaci místostarosty města o konání mistrovství
ČR v dálkovém plavání na Kristýně a uložila předsedovi představenstva
zajistit potřebnou součinnost s pořadatelem

— vzala na vědomí stanovisko společnosti Trelleborg Hrádek nad Nisou
k odprodeji kanalizační stoky nutné pro výstavbu průmyslové zóny na
Oldřichovské ulici a uložila starostovi města připravit majetkoprávní
úkon pro jednání zastupitelstva města

— vzala na vědomí stanovisko a. s. Vulkan k ceně věcného břemene pro
stavbu kanalizace a uložila starostovi města projednat tuto alternativu
výstavby kanalizace v průmyslové zóně na Oldřichovské ulici

— schválila účast starosty města na twinningovém programu ve Španělsku
v rámci projektu Partnerství pro Liberecký kraj

— souhlasila v rámci stavebního řízení s umístěním 10 bungalovů na 
p. p. č. 1560/1 v areálu Kristýna v Hrádku nad Nisou

— vzala na vědomí žádost f. Zahradnické služby Jindřich Bursík o prodej
nebo pronájem zahradnictví v Hrádku nad Nisou a uložila místosta-
rostovi žádost projednat a informovat radu města

— vzala na vědomí informaci starosty města o jednáních ohledně stížnosti
občanů na hluk na Oldřichovské ulici a uložila starostovi města jednat
s f. Trelleborg ve smyslu závěru Krajské hygienické stanice

— po projednání schválila směrnici rady města č. 2 o zadávání veřejných
zakázek města Hrádek nad Nisou, příspěvkových organizací a organi-
zací, které čerpají finanční prostředky z rozpočtu města Hrádek n. N.

— vzala na vědomí informaci Ing. Jindry o nutnosti změny dodavatele
PHM pro potřeby města a uložila starostovi města projednat podmínky
smlouvy vč. množstevní slevy 

— vzala na vědomí dendrologický průzkum f. Zahradnické služby Jindřich
Bursík a uložila OSa ŽP zpracovat plán prořezu stromů v rámci rozpočtu
města na r. 2007

— rozhodla o zrušení výběrového řízení na údržbu veřejné zeleně ve
městě Hrádek nad Nisou v souladu se stanoviskem společnosti Compet
Consult s tím, že žádný z pěti uchazečů nesplnil všechny požadované
podmínky výběrového řízení. Rada města v souladu se směrnicí RM 
č. 1 o zadávání veřejných zakázek uložila ORM zajistit výběr dodava-
tele pro první letošní seč na pozemcích města včetně sběru trávy. Rada
města uložila ORM ve spolupráci se společností Compet Consult 
připravit vypsání nového výběrového řízení na údržbu veřejné zeleně
ve městě Hrádek nad Nisou.

— uložila ORM vypsat výběrové řízení na zpracování projektové doku-
mentace pro akci rekonstrukce historického centra města Hrádek nad
Nisou a schválila komisi pro otevírání obálek ve složení: Martin Půta,
Josef Horinka, Jana Válková 

— pověřila ředitele ZŠ Lidická Mgr. Jaroslava Poláčka řízením české části
mezinárodního Parlamentu dětí a mládeže Euroregionu Nisa

— schválila podání žádosti o příspěvek do grantového programu Libe-
reckého kraje na přípravu projektové dokumentace Úprava křižovatky
Hrádek nad Nisou – Dělnický dům

— schválila zástupce města Hrádek nad Nisou do Rady Svazku tří měst
ve složení: Martin Půta, Josef Horinka, Václav Krejčík, ThMgr. Hedvika
Zimmermannová, Petr Dlouhý, náhradníci – Mgr. Ladislava Jurková,
Petr Vinklárek

— po projednání schválila směrnici rady města č. 1 o přidělování byto-
vých jednotek

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
22..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
2. zasedání zastupitelstva města v roce 2007 konané dne 21. 2. se zabý-
valo těmito záležitostmi:
— projednalo zprávu kontrolního výboru zastupitelstva města a uložilo

paní tajemnici provést komplexní kontrolu nad dodržováním zákona
č. 101/2000 Sb. a č. 106/1999 Sb. a zjištěné nedostatky neprodleně 
napravit. Dále ZM uložilo paní tajemnici určit zaměstnance odpověd-
ného za zveřejňování usnesení ZM a RM na úřední desce a webových
stránkách města, a to tak, že bude zpracována forma omezeného zve-
řejnění osobního údaje (zkratka jména a celé příjmení, např. J. Novák)
se souhlasem subjektu osobního údaje, kde bude přesně stanoveno,
jak bude s omezeným osobním údajem zacházeno.

— schválilo podání žádostí o převod pozemků z Pozemkového fondu ve
vlastnictví města Hrádek nad Nisou v k. ú. Hrádek nad Nisou, Donín,
Loučná, Sedlo, Oldřichov na Hr., Dolní Suchá

— schválilo záměr regenerace panelového sídliště Liberecká a záměr 
regenerace panelového sídliště Pod Tratí

— po projednání schválilo příspěvkový program města na rok 2007 dle
důvodové zprávy. Schválilo výši příspěvků na členy 30 Kč/dospělí, 
200 Kč/děti a mládež. Zastupitelstvo města schválilo hodnotící komisi
ve složení: J. Horinka, Mgr. L. Jurková, J. Válková, V. Půtová, Ing. M.
Jindra, S. Kábele, P. Vinklárek.

— schválilo realizaci projektu z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa
z programu INTERREG IIIA (ČR-Sasko), „Malý trojúhelník – spolupráce
měst, slavnosti Trojzemí a vytvoření komunikačního a prezentačního
modelu mezinárodní spolupráce“. Schválilo realizaci projektu z Česko-
německého fondu budoucnosti „Malý trojúhelník – spolupráce měst,
slavnosti Trojzemí“.

— souhlasilo s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Grantového fondu
Libereckého kraje na projekt „Hasiči – dýchací technika“

— po projednání souhlasilo s připojením města Hrádek nad Nisou k akci
na podporu kampaně Vlajka pro Tibet dle důvodové zprávy

— vzalo na vědomí cenu mostu na silnici „I/35 Hrádek nad Nisou – státní
hranice“ dosaženou ve výběrovém řízení Ředitelství silnic a dálnic ve
výši 8 123 043 Kč včetně DPH a 10 % rezervy. Zastupitelstvo města 
uložilo starostovi města předložit návrhy financování výstavby mostu 
a informovat o přípravě výstavby Průmyslové zóny Oldřichovská do 
31. 4. 2007.

— projednalo žádost spol. Vija, spol. s r. o., o prodloužení termínu trvání
stavby prodejních kiosků u restaurace Lidový dům na Žitavské ulici 
a po projednání tuto žádost neschválilo.

Upozornûní pro stavebníky
V souvislosti se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) bych vás chtěl
upozornit na několik ustanovení zákona, která se vztahují na vás jako 
potenciální stavebníky. 

Tento příspěvek, vzhledem k omezenému prostoru, je pouze informa-
tivní, upozorňující pouze na ty povinnosti, které jsou povinnostmi 
stavebníka, popř. vlastníka stavby. Podrobnější informaci najdete na
www.hradeknadnisou.cz. nebo přímo v zákoně č. 183/2006 o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Stavebník je povinen:
— zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená 

dokumentace stavby a všechny doklady týkající se stavby nebo jejich
kopie (a další ustanovení § 152 SZ)

— umožnit kontrolní prohlídku stavby a, pokud tomu nebrání vážné 
důvody, této prohlídky se zúčastnit (§ 154 a § 172 SZ)

— při provádění staveb vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení 
stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník (§ 157 SZ)

— u stavby pro bydlení nebo u změny stavby, která je kulturní, je stavebník
povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím 
(§ 160 SZ), nestačí stavební dozor 

— zcela novým jsou ustanovení zákona č. 309/2006 – § 14, 16, 17 a násle-
dující stavební zákon ukládá stavebním úřadům dodržování těchto
ustanovení kontrolovat.
Nakonec bych chtěl upozornit, že velké množství staveb bude podléhat

řízení o umísťování staveb, a to i tam, kde to dřív nebylo zvykem.
Dušan Kopecký, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
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Cílem rady města je vytvoření transparentního a otevřeného systému 
zadávání veřejných zakázek města a jeho příspěvkových organizací. V po-
sledních dvou letech byly v tomto směru učiněny úvodní kroky, jdoucí
hlavně v zakázkách malého rozsahu do 2 mil. Kč výrazně nad požadavky
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zakázky nad 20 000 korun
jsou zveřejňovány na webových stránkách města, kde je možné také 
získat informace o vyhodnocení výběru dodavatele. Veškeré kroky jsou

prováděny s ohledem na principy zákona – „zadání a průběh výběrového
řízení musí být transparentní a nediskriminační“. Jsme a vždy jsme byli
připraveni používaný systém veřejných zakázek ve městě zlepšovat také
na základě námětů a konkrétních připomínek  členů zastupitelstva města.

Při rozhodování o výběru dodavatelů se na malém městě vždy objeví
nabídky místních firem a podnikatelů, tedy logicky lidí, kteří jsou členům
rady města osobně známi. Rozhodování rady města se ale nikdy neode-
hrává v rovině osobních a přátelských vztahů, hodnocena je výhodnost
nabídky a její srovnání s konkurencí. Ostatně můžete to sami nad výsledky
výběrových řízení posoudit.

Prohlašujeme, že stejným způsobem byly posuzovány nabídky při hle-
dání dodavatele na veřejnou zakázku „Údržba veřejné zeleně“. Vzhledem
k tomu, že rozhodnutí rady města bylo jedním z uchazečů zpochybňo-
váno a někteří členové rady města byli  obviněni z podjatosti, rozhodla
rada města dne 14. 3. 2007 projednat celou záležitost veřejně – na 
zastupitelstvu města. To 21. 3. 2007 rozhodlo o tom, že další průběh 
zakázky bude organizován komisí, kterou zastupitelstvo města zvolí na
svém dubnovém jednání. Členové rady města se rozhodli do této komise
nekandidovat. Tento mimořádný krok má za cíl zamezit dalšímu zpochy-
bňování města Hrádek nad Nisou jako subjektu zadávajícího veřejné 
zakázky.

Petr Dlouhý, Josef Horinka, Vladimíra Jurková, Václav Krejčík, Martin
Půta, Petr Vinklárek, Hedvika Zimmermannová
Poděkování
Poděkování patří panu Havelkovi, díky kterému se v městském parku 
objevily nové velmi pěkné ptačí budky.

Zaãalo oznaãování ulic
Většina ulic v Loučné nese od března svá jména. Tabulky se jmény ulic
přibudou v dalších dnech i do ostatních částí města. Postupně bude 
instalováno okolo 200 tabulek. Také do míst, kde se ulice pojmenovávaly
již dříve, ale označení chybí. Označníky dodává Smaltovna Tupesy za cenu
583 Kč za kus.

Přesto, že tabulky jsou na domech teprve krátce, někteří obyvatelé se
pravděpodobně nedokáží s novou adresou smířit. Příkladem je označení
Hartavská ulice u mostu v Loučné.

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

Prohlá‰ení ãlenÛ rady mûsta k zadávání 
vefiejn˘ch zakázek

Vlajka pro Tibet v Hrádku 
popáté

Pokračování ze strany 1
Dvakrát jsme mohli zažít situaci národa, který je příliš malý na to, aby se
ho někdo zastal, a příliš bezvýznamný na to, aby hrál větší roli v geopo-
litických hrách velmocí. Tolerance okupace Tibetu a potlačování lidských
práv nejenom v Číně, ale i jinde ve světě je dnes směňována za obchodní
zájmy nadnárodních společností. Považuji proto naši podporu akci Vlajka
pro Tibet za připomenutí faktu, že svoboda a lidská práva jsou univerzální
hodnota a obchodování s nimi ohrožuje existenci těchto hodnot i v naší
části světa.“

Seznam radnic, které podporují akci Vlajka pro Tibet, můžete nalézt na
www.tibinfo.cz. Další informace o historii a současnosti Tibetu jsou k dis-
pozici na www.lungta.cz.
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Mûsto Hrádek nad Nisou oznamuje pofiádání
mobilního svozu komunálního odpadu
1199..  55..  22000077
SEDLO, OLDŘICHOVSKÁ, OLDŘICHOV N. HR.
8.00 Horní Sedlo – kaplička

po hlavní silnici na D. Sedlo, dále Oldřichovská ul. a Oldřichov na
Hranicích

2266..  55..  22000077
VÁCLAVICE, UHELNÁ, D. SUCHÁ
8.00 Václavice – Nedorost

po hlavní silnici na Uhelnou, dále do „dolních Václavic“, Dolní
Suchá
po hlavní silnici k bytovkám, Kančí roklí ke hřbitovu a okolo 
bývalé školy k hlavní silnici

22..  66..  22000077
DONÍN
7.35 Donín, býv. STS
8.00 ZŠ
8.25 rozcestí ul. Souběžná – bývalý Sedmidubský
8.50 park u sběrných surovin
9.15 plocha u Raidla
LOUČNÁ
10.00 rozcestí – Hlůže
10.25 zatáčka u plynoměru
10.50 rozcestí – Bažiny
11.15 bytovky – Praga
11.40 plocha za Korunou
22..  66..  22000077
HRÁDEK NAD NISOU
8.00 H. sídliště – ruská vila
8.25 Zl. výšina – park
8.50 Zl. výšina – bytovky
9.15 parkoviště – býv. ředit. statku
9.40 parkoviště 1. ZŠ
10.05 městský park
10.30 D. náměstí – Hovorkův statek
10.55 Václavská – plynárna
11.20 Starý dvůr – stavebniny

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU PROBĚHNE DNE 9. 6. DLE ROZPISU
UVEŘEJNĚNÉHO NA OBVYKLÝCH MÍSTECH.

MnoÏství vytfiídûného odpadu
se zdvojnásobilo

Od roku 2002 se každoročně dařilo městu (míněno hlavně jeho obyvate-
lům) zvýšit podíl vytříděných odpadů ve všech sbíraných komoditách.
Nejúspěšnějším lze označit rok 2006, kdy se oproti předchozímu roku více
než zdvojnásobilo množství separovaného papíru, Pet lahví a tetrapaků.
Nejlépe o výsledcích z předchozích let hovoří tabulka.

22000022 22000033 22000044 22000055 22000066 nnáárrůůsstt  oopprroottii  22000055

PPaappíírr 4,32 48,33 70,47 127,71 264,15 106,84%
PPEETT  llaahh.. 2,95 8,61 9,51 15,64 32,28 106,40% 
SSkklloo 6,7 20,95 21,69 34,84 54,72 57,06% 
NNáápp.. kkaarrttoonnyy 0,42 0,85 102,40%
SSmměěssnnýý  ppllaasstt 0,06

Svůj podíl na tom má určitě dostupnost kontejnerů na PET lahve, papír
a sklo, stanoviště jsou po celém městě i v jeho okrajových částech. Od loň-
ského roku probíhá také sběrová soutěž pro školy, jejímž cílem je kromě
jiného vypěstovat povědomí o naprosté samozřejmosti odpad třídit. Na
odměny pro nejlepší sběrače z řad jednotlivců i třídních kolektivů bylo
věnováno 20 tisíc korun.

Třídění odpadu má pro město ještě další efekt, a to finanční. Společ-
nost Ekokom vyplácí městu příspěvek za tříděný odpad. V loňském roce
takto město obdrželo 447 063 Kč, které putovaly v rozpočtu města do 
kapitoly odpadového hospodářství. Daří se tak alespoň částečně snížit
schodek, který každoročně v této kapitole je.

V roce 2006 bylo vybudováno 11 zpevněných ploch ze zámkové dlažby
pod stanoviště kontejnerů. Letos budou budována další, některá možná
dostanou lehké přístřešky.

I letos pokračuje sběrová soutěž pro školy, rozpočet na odměny byl 
navýšen na 30 tisíc Kč. Stejně jako v předchozích letech zmizí další černé
skládky. Novinkou bude 10 kontejnerů na tetrapaky, které usnadní třídění
této komodity. Stále je ale možnost tetrapaky ukládat do oranžových pytlů
a směsný plast do žlutých pytlů, které jsou sváženy společností SKS. Řada
obyvatel města naplněné pytle sama odváží do sběrného dvora, kde je
možnost si zdarma vyzvednout pytle nové.

Vít Štrupl

Vakcinace bude probíhat v době od 17. dubna do 22. dubna shozem 
návnad z letadla. Cílem této akce je vytvořit v liščí populaci na širokém
území imunitu proti vzteklině a tím zabezpečit ochranu zdraví lidí. Lišky
jsou nejvýznamnějším šiřitelem vztekliny.

Návnady jsou vyrobeny z rybí moučky a tuku, mají okrouhlý tvar o prů-
měru 3,5 cm a výšce 1,7 cm, hnědozelenou barvu a silně zapáchají rybi-
nou. Uvnitř je zalisována ampule z umělé hmoty a hliníku, která obsahuje

oslabený virus vztekliny, za běžných situací pro člověka a zvířata neškodný.
Nelze však úplně vyloučit jisté riziko při jeho kontaktu se sliznicí úst, 
spojivky a při vniknutí do čerstvé rány.

Proto je potřeba v místech shozu návnad dodržovat jistá pravidla: 
nedotýkat se návnad, nenechat volně pobíhat psy, nepoužívat k výkonu
práva myslivosti lovecké psy po dobu tří týdnů po vakcinaci. V případě
potřísnění kůže očkovací látkou je potřeba omýt zasažené místo mýdlem
a vodou a dezinfikovat. Pokud se očkovací látka dostane do oka, úst či 
čerstvého poranění, je nezbytně nutné okamžitě vyhledat lékaře.

Nová telefonní ãísla hrádecké po‰ty
vveeddoouuccíí:: 482 756 020, ppookkllaaddnnaa:: 482 756 021

lliissttoovvnníí  ppřřeeppáážžkkaa:: 482 756 014

Podûkování
V neděli 18. 3. 2007 zahrál Dětský loutkový soubor z Ranče Wlkana 
z Českého Dubu pohádku „O veliké řepě“, která byla určena především 
nejmenším divákům. Pro její komorní zaměření bylo proto využito prostor
v klubu FLORIÁN. Děkujeme tímto hrádeckému Sboru dobrovolných 
hasičů za jejich ochotu a vstřícnost při konání této akce.

Vakcinace li‰ek proti vzteklinû
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V dubnu se zaãne stavût 
silnice na hranice

Dlouho očekávané spojení českých a německých rychlostních silnic 
v Trojzemí se posune v dubnu o něco blíže k realizaci. 13. dubna 
proběhne v místech budoucí okružní křižovatky na Oldřichovské ulici 
slavnostní zahájení stavby českého úseku, zahrnujícího právě okružní 
křižovatku a úsek ke státní hranici.

Výstavba německého úseku je již dále. V okrajové čtvrti Žitavy Weinau
se staví od loňského roku. Stavbaři nyní budují silniční most pro silnici do
Görlitz. Na náspu, který je vybudován až k místu, kde silnice protne 
polsko-německou hranici na Nise, je již položen štěrk pod budoucí 
vozovkou. Německý úsek bude dokončen na podzim letošního roku.

Otazníky stále zůstávají nad úsekem přes Polsko, i když polská strana
stále potvrzuje termín dokončení do konce roku 2008. Vít Štrupl

SSMMEETTAANNOOVVAA  9911,,  446666  0011  JJAABBLLOONNEECC  NNAADD  NNIISSOOUU

ččlleenn  mmeezziinnáárrooddnníí  sskkuuppiinnyy  MMaarriiuuss  PPeeddeerrsseenn

Hledá pro posílení svého t˘mu
(provozovna – Hrádek n. N.)

dûlníka

OOččeekkáávváámmee::
loajalitu, pracovní nasazení, přizpůsobivost, dobrou orientaci ve

městě Hrádek nad Nisou, řidičský průkaz sk. B, C, T vítán, 

není podmínkou

NNaabbíízzíímmee::  
zázemí silné společnosti, solidní mzdové podmínky,

dobré pracovní prostředí 

Pokud Vás naše poptávka oslovila,

kkoonnttaakkttuujjttee::  KKrreejjččííkk  VVááccllaavv  ––  vveedd..  pprroovvoozzoovvnnyy

tteell..::  448855  114400  115599,,  660022  113311  227788

ee--mmaaiill::  vvaaccllaavv..kkrreejjcciikk@@mmaarriiuussppeeddeerrsseenn..cczz

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

Hrádek nad Nisou. 

TTeerrmmíínn  nnáássttuuppuu  ddllee  ddoohhooddyy..
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V Hrádku se se‰la rada 
Malého trojúhelníka

V úterý 6. března 2007 se již poosmé sešla Společná rada svazku měst
Malý trojúhelník, tentokrát v Hrádku nad Nisou. Společné rady se 
zúčastnili představitelé všech tří měst Malého trojúhelníku: M. Půta –
starosta Hrádku n. N., Andrzej Grzmielewicz, prezident svazku měst pro
rok 2006 a starosta Bogatynie, Arndt Voigt – primátor města Zittau. A také
představitelé politické a hospodářské sféry a členové jednotlivých pracov-
ních skupin.

V nabitém programu zazněly prezentace jednotlivých pracovních 
skupin, které seznámily přítomné s dosaženými úspěchy i se slabými 
stránkami své dosavadní činnosti. Záběr pracovních skupin je opravdu 
široký, zahrnuje oblast kultury, školství, informací, průmyslu, dopravy,
společného života a zazněl i příspěvek představitelů mezinárodního 
parlamentu dětí a mládeže.

Důležitým bodem jednání společné rady bude představení výsledků 
i budoucích cílů tří velkých společných projektů. V prvé řadě dokonče-
ného projektu „Management sídelních ploch“, který si dal za úkol vytvořit
společný katalog ploch všech tří měst se základními informacemi 
o ploše (velikost, napojení na sítě, určení, stav), a v současné době se
jedná o možnosti společné internetové presentace tohoto katalogu. 
Druhým důležitým a v současnosti ještě probíhajícím projektem je projekt
„Regio Sustain – od biomasy k energii“, který se zabývá možnosti využití
biomasy v regionu Trojzemí. K tomuto tématu  zorganizoval svazek měst
i dvě konference. Jedna proběhla na konci února ve spolupráci s Libe-
reckým krajem a zúčastnilo se jí přes 90 odborníků a zájemců o pěstování
biomasy a druhá proběhla v březnu v Žitavě. Třetí projekt, se kterým měli
možnost se účastnící konference seznámit a který je na svém začátku, si
klade za cíl vytvoření internetového portálu, kde by byly informace ze
všech tří měst z oblasti zájmové činnosti spolků, informace o kultuře, ale
i informace o prodeji pozemků a informace pro investory v průmyslové
zóně. Tento projekt navazuje na evropskou soutěž EUROPAN 8, kde vznikl
návrh tohoto projektu pro Malý trojúhelník.

Společnou radou svazku měst byl odsouhlasen nezbytný finanční plán
na další rok, plán práce na rok 2007 i projekty hrazené z prostředků 
Evropské unie.

V plánu práce na letošní rok je pamatováno na pokračování spolupráce
měst na politické a správní úrovni, na udržitelný rozvoj regionálních přes-
hraničních průmyslových zón, vytvoření spojení zemí přemostěním na
„Bodu Trojzemí“, na vytvoření turisticko-rekreační infrastruktury, na jazy-
kové vzdělávání i na spolupráci škol. Zástupci měst obdželi seznam 
plánovaných projektů, které vycházejí ze společného rozvojového plánu
svazku měst.

Na závěr předal prezident svazku měst Andrzej Grzmielewicz prezi-
dentskou funkci A. Voigtovi – primátoru města Žitavy – a patronaci nad 
Malým trojúhelníkem na rok 2007 převzali němečtí partneři. Slavnosti
Trojzemí – společný svátek všech tří měst – se uskuteční v tomto roce 
v červnu v Hrádku nad Nisou a Hrádek nad Nisou má v tomto roce 
i patronát nad Mezinárodním parlamentem dětí a mládeže.

Spoleãnou cestou
V sobotu 5. 5. 2007 se koná za přítomnosti obyvatel České republiky, 
Polska a Německa již tradiční oslava v Bodě Trojzemí pod názvem 
„Společnou cestou“. Slavnost začíná ve 14 hodin na české straně, kdy se
můžete zúčastnit společného pochodu okolím Trojmezí po všech stranách
hranice. Pochod je v nenáročném terénu a bude dlouhý cca 8 km. Startuje
se v Bodě Trojzemí, první kontrolní bod je u restaurace Jih a pokračuje se
dále podél Nisy až na Bod Trojzemí. Odměnou za váš výkon bude but-
ton s logem slavností a turistické razítko do plánku, který každý účastník
obdrží na startu pochodu. Pokud se rozhodnete nevyužít této příjemné
procházky, je pro vás na Trojmezí připraven nejen program (hudební 
skupina PONTIAC hrající country), ale také stánky s občerstvením.

V 16 hodin bude na české straně starosty tří měst zahájen oficiální pro-
gram proslovy. Poté za doprovodu hudby a mažoretek přejdou všichni 
k obelisku na polské straně, kde budou položeny květiny a vypuštěny 
balonky. Další program bude pokračovat zhruba v 16.30 hodin opět na
české straně, kde vystoupí hornická dechová kapela TUROW, dále násle-
duje vystoupení hudební skupiny ze Žitavy a po ní bude pódium patřit
hudební skupině Pontiac. Pro dětské návštěvníky jsou od 16.30 hodin 
připraveny soutěže na 12 stanovištích, na jejichž organizaci se podílejí
všechny tři země. V 19 hodin budou zapáleny ohně na všech stranách
Trojmezí a pokračuje program hudební skupiny Pontiac. Večer bude ve
21 hodin zakončen velkolepým ohňostrojem s hudebním doprovodem.
Těšíme se na setkání a přejeme vám příjemně strávené odpoledne.

Na cestû od ãerného 
k zelenému regionu Trojzemí
Region Trojzemí zažil od uzavření některých povrchových dolů a tepelných
elektráren značnou proměnu. Dnes se ale navíc stále více mluví o využití
obnovitelných zdrojů energie v souvislosti s tím, jak si uvědomujeme, že
zásoby ropy a uhlí nejsou nekonečné a že Zemi hrozí změny klimatu s kata-
strofálními následky. Ochrana zdrojů a klimatu se nyní více než kdykoli 
předtím týká nás všech. Nasazení obnovitelných zdrojů energie má v této
souvislosti stále větší význam, jednak vzhledem k ochraně klimatu, ale také
jako dodatečný zdroj příjmu pro zemědělství a lesní hospodářství. 

Tři roky probíhá mezinárodní projekt RegioSustain – od biomasy k ener-
gii, podporovaný z prostředků Interreg IIIC. Byly již analyzovány možnosti
pro výrobu a energetické využití biomasy v regionu „Malý trojúhelník“ při
současném zohlednění již dříve existujících iniciativ. Na základě výsledků
této analýzy byly vypracovány detailní studie proveditelnosti a koncepce
pro vybrané individuální projekty, jako například vybudování sítě ener-
getického dřeva v regionu, využití skládkového plynu nebo přestavba top-
ného zařízení na spalování dřevěných štěpků. Konkrétně v Hrádku n. N.
přichází v úvahu projekt vytápění budovy školy v Loučné biomasou.

Na projektu REGIOSUSTAIN spolupracuje celkem 14 partnerů z Ně-
mecka, Rakouska, Polska, Slovinska a České republiky, mimo jiné také 
magistrát a veřejné služby města Zittau, jakož i městské úřady Bogatynie
a Hrádku nad Nisou. Již na začátku projektu v roce 2004 byla založena
regionální pracovní skupina, která se v pravidelných intervalech setkává
na Vysoké škole Zittau – Görlitz – v Centru pro aplikovaný výzkum, aby
podporovala realizaci projektu a diskutovala o nových iniciativách. 

V rámci projektu se uskutečnily v minulých dnech v regionu Trojzemí
dvě konference (v Liberci a Žitavě), které měly přiblížit tuto problematiku
širší veřejnosti. Na konferencích byli přítomni starostové měst a obcí, 
zástupci agrární komory i zemědělci, euromanažeři a projektoví manažeři,
zabývající se projekty především pro venkovské oblasti Libereckého kraje,
zástupci pracovní skupiny udržitelného rozvoje v Libereckém kraji, odbor-
níci v oblasti obnovitelných zdrojů i zahraniční investoři a v neposlední
řadě zástupci médií. Cílem těchto konferencí bylo zprostředkovat informace
o možnosti realizace využití obnovitelných zdrojů energií v regionu 
Trojzemí – například vhodnosti jednotlivých druhů biomasy a také 
možnosti získání dotací v této oblasti. Obě konference spolupořádala
města Malého trojúhelníku.

Tyto dokumenty byly vytvořeny za finanční pod-
pory 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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Den aktivní turistiky na Krist˘nû
Rekreační areál Kristýna se zapojil také do projektu Aktivní turistika.

Je tak jedním z 25 areálů po celé republice, které se snaží nabízet ucelenou nabídku pro pestrou dovolenou.

ZZvveemmee  vvššeecchhnnyy  ppřříízznniivvccee  aakkttiivvnníí  ttuurriissttiikkyy  nnaa  „„OOtteevvíírráánníí  sseezzoonnyy  nnaa  kkoolleeččkkoovvýýcchh  bbrruussllíícchh““  vv  rreekkrreeaaččnníímm  aarreeáálluu  KKrriissttýýnnaa..

Zabruslit si může přijít každý od 0 do 100 let. Pojedeme v kategoriích: děti do 10 let, teenageři, ženy a muži.
Speciální závod bude pro jezdce s kočárky, kde věk bruslaře není nijak omezen.

K dobré náladě přispěje country skupina VOBUTÝ. Závodníci se budou moci posilnit připraveným občerstvením.

1122..  kkvvěěttnnaa  1133––1166 hhooddiinn
Přijďte si i Vy zasportovat, zasoutěžit nebo se jen tak pobavit.

Pokračování ze strany 1
Dalším problémem Kristýny je nedostatečná kapacita chatek. Největší 
zájem mají hosté o plně vybavené chaty s WC, koupelnou a kuchyňkou.
V letošním roce, pokud nenastanou komplikace ve stavebním řízení, by
mělo být postaveno 10 nových chatiček. Záměrem samozřejmě je, aby
byly k dispozici již pro letošní sezónu. Téměř před dokončením je také 
rekonstrukce chatičky postavené přímo nad jezerem.

Na obě investice si akciová společnost Kristýna peníze půjčí u České
spořitelny. Splácení úvěru ve výši 3,2 mil. Kč by nemělo nijak výrazně 
zatížit rozpočet společnosti, protože dojde jednak k úspoře za likvidaci
fekálií a bude navýšen i příjem společnosti za chatičky (očekává se, že asi
o půl mil. korun).

V letošním roce by také mělo v zátoce v jižní části areálu vzniknout
druhé menší brouzdaliště a z iniciativy společnosti budou vyznačeny
okruhy a trasy pro jízdu na kolečkových bruslích.

Rekreační areál splnil v letošním roce kritéria pro udělení certifikátu
Cyklisté vítáni, který říká především návštěvníkům – cyklistům, že je pro-
vozovatel kempu schopen nabídnout jim potřebné zázemí. Přes rozmach
cykloturistiky to zatím stále není běžné. V loňském roce se kromě jiného
podařilo v tomto směru vyjít cyklistům vstříc výstavbou úschovny kol, 
navazující na zrekonstruovaný objekt recepce.

Na Krist˘nû pfiipravují znaãné investice
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1. dubna se otevírají brány většiny našich památek. Doslova za humny
máme hrad Grabštejn, kterého se to také týká. Co je do té doby zapotřebí
stihnout? Co se na hradě dělo celou zimu? Čím se v této době zabývají
lidé zaměstnaní na hradě? 

Začneme pěkně od podzimu, kdy je potřeba hrad zazimovat. Obvykle
se začíná květinami. Ty se zimují na celé řadě míst. Záleží to jednak na
druhu, ale i na váze květiny. Třeba obrovské oleandry nechce nikdo 
tahat daleko. Dále se pokračuje rekonstrukčními pracemi, na které se 
nedostalo v létě. Doba před příchodem zimy je vhodná zejména tam, kde
by se jinak návštěvníci s řemeslníky rušili.

Zazimovávat se musí také některé sbírky. Speciální péči potřebuje cín,
některé dřevěné předměty apod. Vůbec nejchoulostivější věcí na hradě
jsou varhany. Obsahují jak cín, tak i na péči náročnou kůži. „Dlouhole-
tými zkušenostmi a na základě dlouhodobého denního měření vlhkosti
a teploty venku i uvnitř objektu již víme, kdy se musí utěsňovat které
okénko a který průduch. Postupně tak uzavíráme téměř všechny otvory.
Zároveň je ale zapotřebí nezamezit proudění vzduchu úplně,“ vysvětluje
přípravu hradu na zimu, která by se na první pohled mohla zdát jedno-
duchá, kastelán Jan Sedlák. A aby to bylo ještě o něco složitější, je potřeba
respektovat požadavky ochránců přírody, kteří se zabývají ochranou ne-
topýrů. Na hradě se jich v průběhu zimy vystřídá několik druhů. Netopýři
navíc mění svá zimoviště, trochu se podle nich dá usuzovat další vývoj
počasí. 

Po celý podzim také nepřestávají jezdit brigády dobrovolníků. Ty se 
v tomto období věnují zejména údržbě parku a přípravě dřeva na dlou-
hou zimu. Na hradě se totiž topí dřevem. „Jedinou zimu před mnoha lety
jsme zkoušeli uhlí, ale během několika dní byl celý hrad tak zalepen mast-
nými sazemi, že jsme si to raději již nikdy nezopakovali,“ vzpomíná na
nepříjemnou zkušenost kastelán. Rekonstrují se také po sezóně totálně
zdupané travnaté plochy. I během zimy je zapotřebí neustále dohlížet na
celý objekt. Jenom v jediné věci mají zaměstnanci hradu výhodu oproti
obyvatelům většiny moderních staveb. Šikmé střechy nejsou tolik náročné
na prolomení pod tíhou namrzajícího sněhu a ledu. „Dotaz kterési komise,
která během jedné zimy sledovala, jak jsme připraveni na přívaly sněhu,
byl tak poněkud komický. Na památkách není pro objekt nebezpečný ani
tak sníh na střechách, ale kolem pat domů. Tam se musí po celou zimu
odklízet, aby zde neroztrhal zdivo. Neustále se musí čistit i odtokové 
kanály, voda z tajícího sněhu by mohla také pěkně škodit, odhaluje jiná
specifika Jan Sedlák.

Hrad je potřeba již dlouho před začátkem sezóny propagovat u nás 
i v cizině. K tomu je potřeba mít dostatek materiálů. „Dnes již nevysta-
číme jenom s letáky, dlouho dopředu se natáčejí filmy, fotí fotografie 
a kompletují a překládají texty. Samotný hrad by dnes asi moc lidí neo-
slovil, nabídka je v rámci celé Evropy a vlastně celého světa obrovská.
Proto se připravují i tzv. produkty, tj. ucelené programy pro potenciálního
návštěvníka, které obsahují informace o ubytování, stravování, doplňko-
vých službách, ale hlavně to základní – tedy přírodní a krajinné paměti-
hodnosti v širokém okolí. Dnes se totiž tak trochu předpokládá, že služby

budou fungovat všude poměrně standardně,“ říká Jan Sedlák. Lze říci, 
že tomu tak ale není všude. Kupříkladu Grabštejn dosud nemá pořádné
parkoviště a ani síť turistických cest a stezek není dosud úplně optimální.
Tím, že zde potřebné komunikace nejsou, se hradu výrazně snižují tržby
z turistického ruchu. „Místo aby návštěvník přijel a zůstal zde co nejdéle,
často odjede dřív, než vystoupí z auta, aby se již nikdy nevrátil. Je to škoda
nejen pro hrad, ten tu asi bude stát i bez turistů, ale zejména pro mnoho
lidí, kteří tak musejí dojíždět za prací zbytečně daleko, nebo práci vůbec
nemají. V cestovním ruchu by se zde mohlo uživit o několik desítek lidí
více,“ míní kastelán.

Pojďme zpět na Grabštejn. Zima je za námi a na jaře čekají další práce.
Je zapotřebí vyhrabat veškeré listí a ulámané větve, pokácet a prořezat
řadu stromů v letos mimořádně poškozeném parku, poopravit vymleté 
a poškozené komunikace, ostříhat keře a živé ploty a znovu vyhrabat 
trávníky. V hradu se pořád drží neskutečná zima, ale ti, kteří se o něj starají,
sem musí stejně. Opravují se elektrorozvody, konzervuje a restauruje se
nábytek, čistí a pastuje téměř vše. Mezitím jezdí pracovníci na nezbytná
školení, jak se k vzácnému mobiliáři chovat, na hrad jezdí odborníci, aby
metodicky a odborně řídili nezbytné konzervační zásahy. Uvažuje se také
o smyslu a cílech celé té poměrně náročné práce. Udržovat starý dům je
totiž neuvěřitelně nákladné a musí se proto vymyslet, jak celou tuto práci
představit veřejnosti. „Musíme si i sami ujasnit, proč to vše děláme, určitě
by bylo mnohem jednodušší nechat celé návrší zarůst šípkovými keři. Ale
přece se tak nakonec nestalo, i když k tomu před řadou let již mnoho 
nechybělo,“ odůvodňuje snahu Jan Sedlák. 

Když se otevřou brány Grabštejna nejen pro zaměstnance, dodavatele,
partnery a dobrovolníky, ale také pro návštěvníky, lidé se ptají, co je na
hradě nového. „My většinou odpovídáme, co starého jsme kde po celé
zemi našli, vyčistili, zrekonstruovali a zrestaurovali. Máme rozeseté sítě

Grab‰tejn opût otevírá své brány
(aneb putujme za renesancí)
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špionů a detektivů, kteří neúnavně prohledávají staré knihy a zákoutí 
starých domů. Čas od času skutečně něco objevíme. Od objevu do 
expozice to ale obvykle ještě trvá i několik let. Dokonce lze říci, že byť 
jenom udržení současného stavu je teoreticky i prakticky zcela nemožné.
Vždy spíš něco ubude, ona historická paměť bude opět o něco chudší.
Autentická podstata památky, tedy to, co lze nepřesně nazvat původní
hmotou památky, každým rokem nezadržitelně ubývá. Tato zákonitost je

úplně stejná jako v lidském životě. I památky, stejně jako živé organismy,
nezadržitelně stárnou,“ odpovídá na častou otázku kastelán.

Během poměrně krátké doby byl přesto mobiliář hradu výrazně 
obohacen. V expozicích se objevila zrestaurovaná panó, obrovské obrazy, 
o jejichž existenci neměl desítky let nikdo ani tušení. Našly se zastrčené
a poničené v jednom zámku ve středních Čechách. V kapli se objevila
řada věcí z původního mobiliáře. Nejvýznamnější změnou je instalace
unikátních varhan, o jejichž existenci se téměř nevědělo. Každým rokem
přibývají nové obrazy. Z nečitelných tmavých kusů pláten postupně 
vyvstávají prvky starých, dávno zapomenutých příběhů. Některé zres-
taurované obrazy byly původně několika kusy roztrhaného plátna. 

Postupně se restauruje i nábytek. Největší problém je se židlemi a stoly.
Původní sedací nábytek byl totiž rozmístěn na zastupitelské úřady naší
republiky doslova po celé zeměkouli. Řada věcí je tak takřka nenávratně
nedostupná v daleké cizině. Kdybyste někdo jel třeba na Nový Zéland,
nebo i někam jinam, podívejte se pod stůl či pod židli, jestli tam není 
nenápadná značka Gr a číslo…

Ke každému hradu neodmyslitelně patří kulturní akce. Nejinak je tomu
i na Grabštejně. I když je hrad v rekonstrukci a zatím nemá vhodný 

společenský sál, výjimečně lze v hradní galerii něco uspořádat. Nejčastěji
jsou to svatby, ale i koncerty apod. Samozřejmě se již asi všichni těší na 
východní křídlo zámku, kde bude základní náplní právě organizování 
kultury.

Většina akcí se tak zatím koná pod širým nebem. Grabštejnské čaro-
dějnice, operní Benefiční koncert pro Grabštejn nebo Grabštejnské léto,
Worldfest navštěvují tisíce lidí. Převážně nejde o místní obyvatele, přijíž-
dějí hlavně lidé ze vzdálenějších míst Čech, ale i ciziny.

„Letos jsme pro případné návštěvníky připravili i celé putování naším
krajem. Vedle hradu tak mohou navštívit i další jedinečnosti našeho 
regionu. Často i ty, které byly stejně jako hrad Grabštejn před pár lety tak-
řka zcela neznámé. Putování se obrací k renesanci. Tedy k době, kdy se
Grabštejn změnil do současné podoby. Podobně to bylo i s tváří celé 
krajiny. V této době se zde odehrávaly největší hospodářské počiny, když
nebudeme počítat samotné osidlování země. Stopy na toto počínání
hlavně v oblasti dolování jsou na krajině patrné dodnes. Městečka, dnes
spíše vesnice, Andělská Hora, Panenská Hůrka, Kryštofovo Údolí zazna-
menaly rozkvět právě v této době. Jejich původní rozmach je ale přece
jenom zaklet především v jejich půdorysech. V této době také vznikla 
dědičná štola. Na svoji dobu mimořádné dílo. Podnikatelé té doby 
nehleděli na okamžitý výsledek, ale investovali své peníze do díla, které
přineslo užitek až za několik generací. Několik generací podnikatelů dílo
investovalo, několik generací havířů našlo obživu místo na kamenitých
políčkách Krušných hor v podzemí poblíž Grabštejna. Štola pak začala
odvádět vodu z dolů pod Panenskou Hůrkou. Havíři již nebyli nuceni vodu
čerpat ručně, ale voda odtékala sama přímo do Nisy.“ Tak představuje
právě realizovaný projekt Putování za renesancí Jan Sedlák. A hned 
pokračuje: „Na Hrádecku máme ještě několik jedinečností. Nikde u nás
není, či spíše nebylo, tolik zděných větrných mlýnů. Mlýny jsou okrouhlé
kamenné stavby, s otočnou střechou, která byla opatřena velkou vrtulí 
s lopatkami a natáčela se po směru větru. Také domy na venkově byly
zcela jedinečné. Část bývala zděná, část roubená a horní část hrázděná.

Jako by se v jediném domě snoubila stavební tradice z jihu Evropy s tra-
dicí evropského západu a východu. To také nikde jinde není. Je jen škoda,
že dnes lidé v těchto stavbách neumějí žít, neumí je ani udržovat a opra-
vovat a tyto doslova evropské jedinečnosti zanikají. Naše putování si ale
dokáže ty nejhezčí prvky, které zatím naší dobu přežily, připomenout.

Mám za to, že kdo jednou, ať již pěšky, nebo na kole, projde historic-
kou paměť našeho kraje, navštíví třeba nějakou kulturní akci v nějaké
památce, nebo kdo někdy nějaké památce pomůže, třeba účastí na bri-
gádě při opravách na Grabštejně, bude hledět na svět přece jenom jinak.
Snad bude mít i větší úctu k (téměř) němým pamětníkům minulosti a tím
i ke světu. Třeba se tím podaří oddálit příští nesmyslnou válku či revoluci
o jediný den. I kdyby se lidé jenom pobavili a strávili v našem kraji 
příjemný den bez shonu, honění se za penězi a bez stresu, nebyla práce
na záchraně hradu Grabštejn zbytečná,“ završuje optimisticky své 
vyprávění dlouholetý kastelán Grabštejna Jan Sedlák.

Projekt putování za renesancí bude široké veřejnosti na Grabštejně
představen 26. 5. 2007. Po celý den zde budou probíhat divadelní a hu-
dební vystoupení v duchu starých časů. „Nemáme příliš obavu, že si ho
nenajdou lidé ze vzdálených krajů, ti jej jistě budou využívat. Nechceme
ale zapomínat na místní. Zejména pro ně je představení projektu na 
Grabštejně určeno,“ zve Jan Sedlák. 

Podrobnosti o projektu včetně veškerých služeb pro potenciální pout-
níky jsou uvedeny na internetových stránkách www.grabstejn.cz.

Jan Sedlák, Vít Štrupl
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LuÏická padesátka
Klub českých turistů, TJ Slovan Hrádek nad Nisou pořádá 36. ročník turi-
stického pochodu Lužická padesátka. 

Na tratě 15, 25, 35 a 50 km můžete vyrazit 5. května. Start je stejně jako
v posledních letech v jídelně ZŠ T. G. Masaryka (u pošty) v době od 7 do
10 hodin. Popisy tras  obdrží účastníci na startu. Vedou vesměs po zna-
čených cestách Lužických hor.

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

70 let Marie Rotyisová
80 let Jiří Malý, Jan Lysík
81 let Erna Morávková, Josef Bláha, 

Václav Skalický
82 let Františka Černohubová,

Marie Karásková, Karel Míšek,
Ladislav Havel

84 let Zdenka Krejčová
85 let Jarmila Kronová, Jaroslav Morávek
86 let Věra Křížová
87 let Edita Rubnerová, Anna Kovandová
94 let Vlastimila Malíková

Marie Zimová,
SPOZ

ManÏelé Aloisie a Ladislav
Kofiínkovi

z Dolního Sedla oslaví 7. dubna 2007 výročí diamantové svatby.
Gratulujeme a přejeme všechno nejlepší do dalších let společného života!

Po pěti letech se v Hrádku opět promítaly filmy zařazené do programu
festivalu Jeden svět (One World). Zásluhu na tom má především František
Menšík, učitel ZŠ Lidická. Doufejme, že letošní projekce nebyly jen „na
skok“ a za rok se do Hrádku opět vrátí.

Jeden svět je festivalem dokumentárních filmů o lidských právech 
pořádaný od roku 1999 společností Člověk v tísni. V průběhu března se
promítají desítky filmů ve městech po celé republice. Projekce jsou většinou
doplněny debatami. Stejně tak tomu bylo v Hrádku. Zatímco na večerní
projekci filmu Nesdělitelné, který zachycoval vzpomínky pamětníků na
věznění v táboře v Osvětimi, byla hostem pamětnice Marie Kottová, na

ranní projekci filmu AIDS očima mladých se žáci školy setkali s člověkem
nakaženým virem HIV. Své diváky si našla jak obě večerní promítání, tak
ranní projekce pro žáky osmých a devátých tříd.

„Jsem přesvědčen, že dospělí lidé i žáci ve škole jsou ochotni se 
zamyslet i nad vážnými tématy, jako jsou lidská práva, ale v Hrádku 
nebyla dosud ta možnost. Málokdo cestuje za takovými zážitky do Liberce,“
odpověděl mi na mou otázku, proč přivedl festival do Hrádku, František
Menšík. Jeho slova potvrzují i žáci, kteří anonymně odevzdávali po zhléd-
nutí filmů dotazník. Jeden příklad za všechny: „Filmy mě zaujaly. Doma
na televizi bych se na ně asi díval těžko a do kina bych na ně také nejel.“ 

Festival Jeden svût se vrátil do Hrádku
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Pozvednûte slabé
Počtvrté pořádala Nadace Euronisa sbírku Pozvedněte slabé. V Hrádku ji
uskutečňuje ZŠ Lidická a tentokrát aktivně vybírala peníze i ZŠ Loučná.
Zvláštností sbírky Pozvedněte slabé je, že oslovení dárci věnují peníze na
předem známý účel. 

V Hrádku se sbírka jmenovala Integrace Terezky do MŠ. Šek na částku
10 900 Kč, který byl řediteli ZŠ a MŠ v Loučné předán 15. 3., poslouží 
k nákupu kompenzačních pomůcek pro snazší zařazení Terezky do MŠ 
a později do ZŠ.

Vít Štrupl

Hrádecké ‰kolky budou
zcela zaplnûné

Na konci března proběhl ve školkách v Hrádku nad Nisou a ve Václavicích
zápis do mateřských škol pro další školní rok. Předběžná čísla ukazují, že
počet dětí, které jejich rodiče do mateřských škol přihlásili, přesahuje
kapacitu školek.

Proč předběžná čísla? Někteří rodiče navštívili v den zápisu dvě i tři
hrádecké školky. Teprve po schůzce ředitelek školek v prvním dubnovém
týdnu a porovnání seznamů přihlášených dětí se ukáží počty skutečné.

Nejvíce rodičů s dětmi přišlo do Donína. Přihlásilo se zde 45 dětí. 
Odchodem nových prvňáků do základních škol se ale uvolní jen 18 míst.
Na MŠ Liberecká přišlo 33 dětí a i zde je 18 volných míst. Mateřská škola
na Oldřichovské ulici může od září přijmout 16 dětí a stejný počet se sem
i přihlásil. Celkově tedy jen v hrádeckých školkách bylo zapsáno 94 dětí.
V tomto počtu ale jsou některé děti zapsané vícekrát, dále děti, kterým
jsou teprve dva roky, a také řada dětí, jejichž maminky jsou ještě na 
mateřské dovolené s mladšími sourozenci. I k tomu bude přihlédnuto při
rozhodování o přijetí. Jak jsme psali již v minulém čísle HRÁDECKA, 
postupovat se bude podle jednotných kritérií, schválených radou města.

Veskrze pozitivní zpráva je z Václavic, které o udržení své školky usilují.
K zápisu přišlo 14 dětí, spolu s dalšími pěti, které budou v docházce 
pokračovat, je tento počet dostatečný. Důležité je, aby do školky, kterou
od září převezme MŠ Donín, opravdu nastoupily.

Město je připraveno řešit i problém nedostatečné kapacity školek. 
Pokud se po vyhodnocení zápisu na základě kritérií o přijímání ukáže, že
je potřeba umístit do školek i další děti, jsou ve hře podle místostarosty
města Josefa Horinky dvě varianty: otevření školky v Loučné s minimálními
stavebními úpravami, nebo využití školky ve Václavicích s tím, že by sem
ze školky z Donína jezdil autobus. Vít Štrupl
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Školní družina při ZŠ v Loučné dne 3.–4. března 2007 uskutečnila víken-
dový pobyt s výukovým programem na Horním Sedle. Po ubytování na
chatě horolezců nám začalo nádherně sněžit a sypal se sníh až do večera.

V 10 hodin přijíždí Janka Kerdová ze Společnosti přátel přírody „Čme-
lák“ z Liberce na plánovaný výukový program, který začíná hádankou:

„Každý ji zná,
někdo ji využívá, 
někdo po ní jen chodí,
ale všichni ji potřebujeme?“ 
Z úst některých dětí je slyšet „půda“.

Po stručném vysvětlení, co je půda, složky půdy, na co ji potřebujeme,
co se z půdy vyrábí, jsme došli k závěru: že je jedním z hlavních výrobních
prostředků potravinářského průmyslu, domovem pro rostliny a vůbec pro
mnohé další organizmy.

Program byl zpestřen hrou „zjisti, co je v nádobě“.
Rozděleni na 4 skupiny, ze zavázanýma očima, jsme se pustili do pát-

rání.
1. skupina: hlášky dětí: hlína, láme se to, je to mokrý a lepkavý… Co to

bylo? Břidlice.
2. skupina: nějaká hlína, provázky (byly to kořeny rostlin), kamínky…
Výsledek? Kvalitní humusová zem.
Výsledek dalších skupin? V nádobě byla žula a pískovec. 
Odpověď dětí na pocity? Strach sáhnout do nádoby, protože nic 

neviděly.
Pokračováním programu bylo zjišťování vzniku půdy, její vlastnosti,

barva a atd.
Při práci děti použily i lupu.

Další pauza patřila hře „výroba vlastní půdy“. Děti si do připravených
hadrových pytlíčků vkládaly horninu, trus, trávu, listí, dřevo… a to vše
tloukáním zpracovávaly.

Co myslíte, povedlo se nám to? Ne. 
Z pokusu vyplynulo, že „nedokážeme přírodu zastoupit, v některých

věcech je nenahraditelná, neprošla rozkladem, nebyli tam živočichové,
organizmy…“

Další částí programu byla vycházka směr naučná stezka Lužický 
přesmyk a okolí Vraních skal. Formou her a povídání se žáci seznámili se
strukturou a fungováním lesního ekosystému, s významem lesa (les jako
zdroj surovin, místo pro rekreaci, les, který umí zabránit povodni aj.).
V poutavém povídání se dozvěděli mnoho o obyvatelích lesa a o činnos-
tech člověka, který svým zásahem lesy mění. Velice je zajímalo povídání
o ptácích. Překvapení je čekalo na chatě. Vycházka byla ukončená v Horních
skalách, kde jsme vyhodnotili společně celý program.

Papírové vystřihovánky, hurá. To byla nádherná reakce všech malých.
Děti dostaly nůžky a lepidla a práci ukončily až v neděli. Dílo se povedlo. 

Neděle byla oddechová. Před vycházkou do lesa si děti vytvořily 
malířskou paletu, na kterou sbíraly a lepily různé barvy přírody – listy,
jehličí, plody a mnoho dalších přírodnin, a tak zjišťovaly nekonečné ba-
revné možnosti lesa. Během celé vycházky je hlavně zajímalo předválečné
opevnění – řopíky.  

Po vydatném obědě jsme se pěšky vydali do Hrádku nad Nisou, kde
nás na náměstí očekávali rodiče. 

Už se těšíme na další tak bezvadnou akci.
Děkuji všem rodičům za podporu svých dětí v mimoškolních aktivi-

tách, Společnosti přátel přírody „Čmelák“ za nádherný program a panu
řediteli V. Havlovi. Jandalová Eva, vychovatelka ŠD

Kamarádi a hry
patfií k sobû

Ve středu 21. března jsme se setkali v domě dětí Drak se svými kamarády
z mateřské školy ,,V zahrádce“ z Oldřichovské ul. a mateřské školy Beruška
z Liberecké ulice.

Čekala na nás hra ,,Člověče, nezlob se“. Naše malé soupeření mělo
tentokrát jako vítěze děti z mateřské školy ,,Rosnička“ v Doníně, ale štěs-
těna – kostka je velmi vrtkavá, a tak ve hře mezi dospělými to na celé čáře 
prohrála paní učitelka Hanka z ,,Rosničky“, a paní učitelka Maruška z ,,Be-
rušky“ se s velkým předstihem stala vítězkou.

Děti moc fandily jak kamarádům, tak i dospělým. Není důležité vyhrá-
vat, ale setkat se svými kamarády, zahrát si a trochu si zasoutěžit.

Za to, že se můžeme takto setkávat každý měsíc a poměřit své síly a do-
vednosti s dětmi z jiných mateřských škol, chceme moc poděkovat Laďce
Jurkové a jejím ,,Dračicím“ – Jarmile a Petře. Už se moc těšíme na další
setkání! Hana Valecká a děti z MŠ ,,Rosnička“

Poznávání lesa v LuÏick˘ch horách s v˘ukov˘m
programem o pÛdû
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Zaãala druhá polovina 
fotbalov˘ch soutûÏí

Na první jarní utkání krajského přeboru zajíždělo A mužstvo do Českého
Dubu. Zde vyhrálo 3:1. 1. poločas vyzněl jednoznačně pro domácí, kteří
byli ve všem lepším mužstvem, naši hráči byli ve všem až druzí. Ve 2. půli
se ukázalo, že také umíme napadat, ukázala se i zkušenost našich hráčů
v porovnání s českodubským mládím. Zadní řady s přehledem dirigoval
Janáček, dobře obstál i obránce Honza Filip, v záloze odvedl velký kus
práce Horváth a v útoku si dobře počínal Petr Štálík. 

Branky: 13 – Bernát z pokut. kopu (1:0), 40 – Štálík Petr (1:1), 58 – Štá-
lík Petr (1:2), 77 – Janáček Libor (1:3)

Druhé utkání hrál Slovan Hrádek A doma se Železným Brodem a vyhrál
2:1. Zasloužené vítězství, i když po urputném boji, sledovalo cca 
300 diváků, kteří snad mohli být spokojeni ze získání 3 domácích bodů,
s předvedenou hrou už méně. Z našich hráčů je třeba pochválit Libora 
Janáčka, v záloze mladého Hynka a z útočníků Honzu Horvátha. 

Branky: 63 – Štálík Petr 1:0, 67 – Horváth (2:0), 90 – Makula (2:1)

Pozvánka na Speedtrial
Show 2007

21. dubna se na Hasičské louce odehraje soutěž ve sportovní disciplíně,
která je poměrně mladá. Ve speedtrialu jde o souboj dvou jezdců na 
kolech, kteří musí současně projet stejnou trať vytvořenou z náročných
překážek. Vítězí ten, kdo je rychlejší.

Účast na soutěži, pořádané s podporou města Hrádek nad Nisou, DDM
Drak a pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana, plánují
nejlepší jezdci z Čech a Moravy.

Diváky čeká zajímavá podívaná, součástí show bude i krátký dopro-
vodný program.

Raspenava, mûsto
na Smûdé

Tak je pojmenována publikace o městě, které leží až v podhůří Jizerských
hor za Frýdlantem. Pro řadu hrádeckých je ale Raspenava místem, kudy
procházejí při výletech do Jizerských hor, a tak je může celobarevná 
stošedesátistránková kniha zaujmout. 

Autoři Pavel D. Vinklát a D. Filipová se věnují životu v Raspenavě, Luhu,
Lužci a Pekle od jejich vzniku po současnost. Samostatné kapitoly jsou 
věnovány zemědělství, průmyslu, dopravě, školství, spolkovému životu 
a přírodě. Samozřejmostí je řada dobových a současných fotografií, 
pohlednic a dokumentů.

Nûkolika slovy
Od 15. března platí nová směrnice městského úřadu o zadávání veřejných
zakázek. Oproti předchozí směrnici přináší dvě zásadní změny. Hranice,
při které se budou zadání zakázek zveřejňovat na internetu, a zároveň se
budou prokazatelně obesílat alespoň tři potenciální uchazeči o zakázku,
se posunuje z 10 na 20 tisíc korun. O výběru dodavatele rozhoduje rada
města. U zakázek do výše 20 tisíc korun provede výběr dodavatele 
vedoucí příslušného odboru na základě porovnání cen na trhu. Zakázky
s předpokládanou cenou nad 200 tisíc korun včetně DPH bude vyhod-
nocovat alespoň tříčlenná komise schválená radou města. Druhou změnou
je, že tato směrnice platí i pro příspěvkové organizace města (tedy školy,
pečovatelskou službu a zahradnictví).

Václavice jako první okrajová část města využijí možnosti SMS infoka-
nálu rozesílat zprávy jen určenému okruhu osob. Rozesílání krátkých 
textových zpráv o akcích týkajících se Václavic budou hradit z rozpočtu
osadního výboru. Stejnou možnost mají i další okrajové části, ale také
spolky nebo sportovní kluby. Odeslání jedné SMS stojí 1 Kč. Další infor-
mace můžete získat u místostarosty města.
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Jiří Novák, oceněný na lednovém společenském večeru města jako Spor-
tovec roku 2006, je už od dob, kdy jezdil mezi juniory, úspěšným cyklistou.
A jak sám říká, forma stále roste. A protože chuť také, ještě se má na co těšit
on i ti, kteří mu fandí. Dvaadvacetiletý Jiří Novák je z Hrádku nad Nisou,
i když dnes už spíše jenom trvalým bydlištěm, protože většinu času tráví
mimo Hrádek. Pět let studoval v Jablonci na sportovním gymnáziu a teď
žije v Liberci, kde studuje sportovní management. V létě sice nemusí
studovat, ale tráví je na závodech, každý víkend někde jinde.
Jinou otázku asi na úvod našeho povídání nelze čekat: Od 
kolika let jezdíte na kole a od kolika se podle vás musí jezdit,
aby člověk dosáhl nějakého úspěchu?
Podle toho, co považujete za úspěch. Ale čím dřív se začne, tím je to lepší,
protože si tělo lépe zvykne. Cyklistika je docela během na dlouhou trať.
Když začnete v 16, tak už nedohoníte ty lidi, co začali v 10. Ti už jsou
úplně někde jinde. Opravdu vážně jsem začal trénovat, až když jsem 
nastoupil na gymnázium. Ale úplné počátky byly tady s Ivošem Machkem
a Jardou Zelenkou. Jezdili jsme po horách. A ještě dřív mě vozila mamka
tak, že mě tlačila do kopce.

Určitě to znamenalo začít víc trénovat. Jak jste dospěl k rozhod-
nutí, že zrovna cyklistika bude ten pravý sport?
Byl jsem hlavně tlačený tátou, který závodně běhal a pak jezdil na kole.
A cyklistika mě bavila nejvíc ze všech sportů. A ještě jinak: jsem taky 
docela antitalent na míčové hry a podobné sporty. Na gymnáziu to pak
postupně přicházelo samo. Byl tam docela dobrý kolektiv a pak je jedno-
duché touhle cestou jít.
Za tu dobu od začátku studia na gymnáziu jste dosáhl několika
velmi dobrých výsledků i v mezinárodním poli. Jaká tedy byla
vaše dosavadní sportovní kariéra?
Jsem členem týmu KC Kooperativa SG. Nejmladší kategorií jsou kadeti,
pak se přestoupí do juniorů a pak už jsou muži, kteří se ještě rozdělují na
dvě části: kategorie do 23 let a samotní muži. V kadetech, to byly takové
začátky, tam jsem byl vicemistr na silnici v závodu jednotlivců v Jičíně. 
V juniorech jsem se dostal do bikové reprezentace MTB (pro neznalé 
čtenáře horská kola). Hned v prvním roce jsem byl na mistrovství světa 
v Kaprunu, kde jsem byl 24. Pak jsem byl ještě na mistrovství Evropy 

a druhý rok, ten byl nejúspěšnější, jsem byl 10. na mistrovství světa 
v Luganu. 
Docela velký skok je přestup do mužů. Tam je právě ještě ta kategorie do
23 let, protože když jezdíte v juniorech dejme tomu 3 kola a v mužích 
7 kol, tak to znamená ohromná tréninková kvanta a trvá to strašně dlouho,
než se do té úrovně dostanete. Takže tam jsem měl jeden rok takový menší
propad. Druhý rok už docela vyšel. Měl jsem i nějaké zdravotní problémy.
Vloni jsem se už dostal na mistrovství Evropy v italském Alpagu i na mist-
rovství světa na Novém Zélandu. 
Kam všude jste se už podíval?
Byl jsem vloni na Zélandu. A jinak po celé Evropě. Španělsko, Itálie, 
Chorvatsko, Belgie. 
Jak se domluvíte?
Anglicky, učím se německy.
Zmínil jste silniční kolo. Teď už se specializujete na MTB?
Ano. Silniční jenom v rámci tréninku. Když se připravujete na bikové 
závody, tak stejně musíte na silnici sedět z 80 %. Kdybyste jezdil jen na
horském kole, tak ztrácíte rychlost.
Kolik tak ročně absolvujete závodů?
Vychází to prakticky na každý víkend. Od dubna do října. Jezdím jednak
za tým, ale jsem také v reprezentaci, a tak jezdím na mistrovství Evropy 
a světa.
Těšíte se pak na volné dny?
Je to tak, že když je volno po konci sezóny, 14 dní, tak je pak hrozně těžké
se zase dostat do tempa. Letos to plánuju tak, že volno bude kratší, pro-
tože to pak méně bolí. Ale určitě se těším. Když mě to třeba naštve.
V průběhu roku jsou většinou volné pondělky. Soboty nebo neděle jsou
závody a v pondělí se buďto „vyjíždím“, nebo je den regenerace s masáží
a koupelí. Vždycky den po závodě se musím vyjet a pak druhý den je volno.
Jak se dá všechno stihnout – kolo a studium?
Na gymnáziu to bylo jednodušší, protože to je přímo sportovní gymná-
zium, takže tam to fungovalo tak, že jsem nastupoval už v 7.10 do školy.
Pak byly nějaké dvě tři hodiny učení, pak byly 4 hodiny volna na trénink,
oběd a zase dvě, tři nebo čtyři hodiny a pak se skočilo zase na trénink.
Škola je zkrátka sportu přizpůsobená. Po gymnáziu jsem nastoupil do 
Liberce na sportovní management. Přes zimu se to dá zvládnout, ale 
v létě si musím zařídit individuální plán. Plním jiné studijní plány, ale 
zápočty a zkoušky mám stejné jako ostatní. 
Měl jste nějakou krizi? Chtěl jste kolo někdy nechat být?
Zatím není důvod. Forma pořád roste a studuju, takže si myslím, že krize
přijde tak za dva, za tři roky, kdy se budu rozhodovat, jestli má cenu si
sportem i vydělávat, nebo ne. 
Ale je to hlavně o kolektivu. Když v něm jste a máte tam hodně dobré 
kamarády a baví vás to, tak proč z toho vystupovat.
Dá se říct, že na kole vznikne i kamarádství nebo přátelství?
Určitě. Nejlepší kamarády mám na kole a ti jsou prostě nejlepší. Ono když
jedete spolu třeba 7 hodin na kole nebo 14 dní jste na jednom pokoji, tak
to jinak nejde.
Máte pocit sounáležitosti nebo toho, že lidé na kole tvoří určitou
„komunitu“?
Lidé, co jsou cyklisté, nebo se považují za cyklisty, k sobě určitě nějakým
způsobem patří. Cyklisté jsou taková odrůda bláznivých lidí, které to 
nikdy nepustí. I když je někdo profesionál a nechá toho, tak stejně mu to
nedá a za rok nebo za dva na kolo vleze a jezdí dál.
Co vám přináší život v sedle?
Radost a hlavně mám rád cestování. Je to můj život. Mám kolo, vedle kola
přítelkyni a pár dnů volna a to mi bohatě stačí. 
A přítelkyně, že jsem tak smělý, jezdí na kole?
Nejezdí. Já bych nesnesl cyklistku… ale o víkendu se třeba projede. Mu-
sím jiale hodně nutit. Teď jsem ve stádiu, kdy se mnou nechce jezdit ani
taťka ani mamka, že prý nejezdím pomalu. A i když jim slibuju, že pojedu
pomalu, tak stejně nechtějí.
Co obnáší cyklistika z hlediska tréninku?
Tréninkově to je 6 dní v týdnu na kole. Průměrně dvacet hodin týdně. 
A pak vlastně celá zimní příprava je všechno kromě kola. Běhání, lyže, 
posilovna, neoblíbené míčové hry… A samozřejmě regenerace.
Trénujete sám?
Podle toho kdy. V sezóně je lepší některé věci trénovat sám. Když jezdím
třeba intenzity nebo vytrvalosti. Každý má jiná tepová pásma, tak to je
lepší absolvovat sám. 

Cyklisté jsou odrÛda blázniv˘ch lidí…
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Nelákaly vás někdy i jiné disciplíny, jako třeba sjezd atp.?
Třeba biketrial mě neláká, protože to bych nezvládl. Ale sjezd mě láká,
chtěl bych to zkusit. Ale když si vezmu, že bych jedním pádem mohl hodně
ztratit, tak mi to nestojí za to. 
Pády se nevyhnou nikomu. Máte nějaké méně příjemné zážitky?
Mám docela čerstvé zážitky z loňského soustředění na začátku sezóny.
Měli jsme zrovna den volna a nešťastně jsme se zahákli a spadli asi ve 
40 km rychlosti. Já jsem spadl docela blbě na bok. Nebyl jsem si vědom
nějakého zranění. Druhý den jsem šel na kolo a třetí den už jsem asi 
neměl vyjíždět. Měl jsem ohromný výron na boku, který mi sjel postu-
pem času do kolene. To byl takový začátek výpadku. Nohu, kterou jsem
si zničil, jsem méně zatěžoval a poškodil jsem si koleno na druhé noze. 
A následovala ještě větší absence. Ta loňská sezóna byla na pády docela
úspěšná.
A při závodech na obtížných tratích?
Pády jsou hlavně při tréninku, když se najíždí, to se občas stane. V závodě
je to spíš ztrátou koncentrace. Ale stává se to určitě. Jednou jsem během
závodu proletěl okolo dvou stromů, nasedl jsem a jel jsem dál. Ale pak
jsem to musel vzdát, protože jsem na tom byl psychicky úplně špatně,
když mi došlo, co se mohlo stát. Pády na silničním kole, kdy se kloužete
po asfaltu, bolí, ale nejsou tak nebezpečné.
Máte s kolem spojené i nějaké hezké zážitky? Třeba která země
se vám nejvíc líbila?
Nejvíc mě přitahuje Itálie a Švýcarsko. Hlavně kvůli přírodě. Když jsme
byli v Luganu, to je na hranicích Itálie a Švýcarska. Bydleli jsme v Itálii,
ale závody byly ve Švýcarsku. Když jste vyšel z hotelu ven, tak tam byl
všude klid a krásná příroda. Tam bych se chtěl jednou vrátit. 
Je strašná škoda, že máte při závodech omezený prostor podívat se 
kolem dokola, ale většinou jsou závody v opravdu pěkném místě, takže
se na malý okruh podíváte.
Máte třeba i tady v Hrádku nějakou oblíbenou trať?
Spíš to jsou úseky. Nejradši mám Pašeráckou cestu od lavičky u Podkovy

směrem na Dolní Sedlo, pak mám rád Oybin, Popovku a Kohouťák. 
Oybin mám projetý skrz na skrz, ten je úplně výborný a mám ho hodně
rád.
Kdybyste měl možnost jet na dovolenou na kole, na jaké by to
bylo místo? 
Určitě do toho Lugana a pak se mi docela líbí Livigno.
Jak se díváte na kolo v souvislosti se zdravím?
Jsem pro kolo jednoznačně. To má podle mě jen samé dobré účinky. Až
na nějaké ty maličkosti, jako je otlačený zadek. Nemusíte zatěžovat 
kolena a když chcete, aby vás nebolela záda, tak musíte mít nějaký ten
základ přes zimu. Na kole nezatěžujete jenom jednu část těla, ale celek. 
A cíl? Čeho byste ještě chtěl dosáhnout? Kariéra pořád ještě 
začíná…
Mým cílem je dostat se do nějakého profesionálního týmu, abych poznal
tu pravou cyklistiku. Abych nemusel umývat kolo, ale soustředit se  přímo
na výkon a aby o mě bylo postaráno. A taky objet celý světový pohár. Je
toho spousta. 
Když zajedete dobrý závod, tak v cíli víte, že jste na trati nechal úplně
všechno. Je to velký pocit štěstí. Třeba když jsem byl 10. na mistrovství
světa juniorů. V cíli jsem to nevěděl, že jsem 10., tušil jsem možná kolem
20. místa. Startoval jako devadesátý a celý závod byl nádherný od začátku
až do konce. Když jsem přijížděl, tak jsem cítil, že to stojí za to, a chtěl
bych tenhle pocit ještě minimálně několikrát zažít.

Vít Štrupl

16. roãník turnaje 
prominentÛ v Îitavû
V neděli 11. března se mužstvo města Hrádku nad Nisou zúčastnilo 
fotbalového turnaje „prominentů“, který se konal v krásné nové sportovní
hale v Žitavě. Tohoto turnaje se pravidelně zúčastňují mužstva jednotlivých
městských a krajských úřadů ze sousedního Německa, pro zpestření je
zváno mužstvo tamních regionálních rozhodčích, dále tzv. traditionsteam,
který je složený z bývalých hráčů Žitavy, Löbau apod., a v neposlední řadě
mužstvo sponzorů, kteří tento turnaj vždy podpoří krásnými cenami, které
si na konci turnaje jednotlivá  mužstva dle umístění vybírají. 

Mužstvo Hrádku nad Nisou nastoupilo do turnaje ve složení: Vašíček
Petr, Kresila Jura, Weiss Pavel, Jindra Milan, Horváth Jan, Černohorský 
Josef, Folprecht Pavel a po operaci nehrající kapitán a trenér mužstva 
Horinka Josef.

Turnaj se hraje na 2 skupiny stylem každý s každým, naše mužstvo 
postupně porazilo krajský úřad 3:0, traditionsteam 1:0 a mužstvo roz-
hodčích 2:0 a hladce postoupilo do finále turnaje, kde se utkalo s vítězem
vedlejší skupiny, mužstvem sponzorů, které jsme porazili 2:0. Celý turnaj
jsme s přehledem vyhráli a po zásluze si odvezli krásný pohár a jednu 
z věcných tekutých cen, sud žitavského piva. Nejlepším střelcem turnaje
se stal Josef Černohorský z našeho mužstva. Na závěr turnaje skvělí 
pořadatelé všem poděkovali a nám, jako již tradičně, slíbili pozvánku na
další ročník, kterého se velice rádi zúčastníme.

Josef Horinka



Adresa redakce: Městský úřad, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 262 854, tel.: 482 411 411.
Povoleno MK ČR č. j. E11788. Redakční rada: M. Půta (předseda), Josef Horinka, Mgr. Věra Skřivánková, 
Ing. Josef Růžička, Mgr. Vít Štrupl. Fotografie: V. Štrupl. Grafická úprava, sazba: P. Polda. Tisk: Geoprint 
Liberec. Náklad 1 000 výtisků. Uzávěrka tohoto čísla byla 31. 3. 2007. Zveřejněné materiály nemusejí 
vždy vyjadřovat stanovisko redakce. E-mail: zpravy@hradeknadnisou.cz, tel./zázn.: 482 720 170. 
Inzerce: 482 411 430 (p. Půtová), e-mail: putova@muhradek.cz.

dduubbeenn  22000077
vvyy‰‰lloo  66..  44..  22000077


