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V květnovém čísle:

— Svoz komunálního odpadu
— Podpora záměrů města
— Sluneční elektrárna
— Stromy v Trojzemí
— Návštěva ministryně
— Hrádecké mažoretky
— Hrádecké rockové léto
— Příznivci rychlých kol
— Příloha – Krajina skal

V˘stavba silnice zahájena potfietí
V pátek 13. dubna byla slavnostně zahájena stavba kruhové křižovatky na Oldřichovské 
a necelý kilometr navazujícího úseku ke státní hranici s Polskem. Do výstavby se po Německu
pustila i česká strana. Nad  polským úsekem ale zatím stále visí otazníky.

Komunikace, která by měla propojit českou 
a německou silniční síť a tím značně ulevit
podnikatelům na všech stranách hranice, se
poprvé začala slavnostně stavět za účasti
tehdejších premiérů v den, kdy se rozšiřovala
Evropská unie, tedy před třemi roky. Další
slavnostní výkop proběhl v žitavském Weinau
vloni. Od té doby pokročila německá část
stavby až k Nise, která zde tvoří hranici 
s Polskem. Nyní se tedy dočkal zahájení stavby
i Hrádek. Kruhová křižovatka o průměru 
60 metrů by měla být hotova ještě letos 
a umožní kromě napojení 800 metrů dlou-
hého úseku k polské hranici také vjezd do
budoucí průmyslové zóny. Na jaře příštího
roku se začne stavět vlastní silnice. Stavba na
české straně bude stát přes 35 milionů korun.

Polský úsek by měl být hotov na podzim 2008
Největší zdržení oproti původním plánům je na polské straně. Ač v roce 2004 všechny tři státy schválily
a v roce 2005 ratifikovaly mezinárodní smlouvu o výstavbě společné silnice, nemá dosud Polsko vydáno
ani stavební povolení. Další problém je s vyřízením diplomatických nót potřebných pro otevření 
hraničních přechodů. Důvod lze spatřovat i v tom, že ne všichni politici v Polsku výstavbu vítají. Zatím
poslední informace nicméně říkají, že by polský úsek měl být hotov v říjnu 2008. O financování výstavby
silnice dlouhé 3,8 km a hraničního mostu přes Nisu se podělily Německo a  Česká republika. Němci na
stavbu dali 13 milionu EUR, Češi dalších 2,5 milionu EUR.

Obavy mají v Bílém Kostele
Silnice, na kterou nejen hrá-
dečtí podnikatelé a firmy 
v průmyslové zóně netrpělivě
čekají, dělá starosti lidem 
v Bílém Kostele. Jelikož bude
otevřená všem druhům dopra-
vy, bude znamenat velkou
zátěž právě pro tuto obec,
kudy bude projíždět daleko
větší množství aut, především
kamiónů. Výstavba úseku ob-
chvatu Bílého Kostela a celé
nové silnice do Hrádku se sice
připravuje, ale její realizace je
závislá na uvolnění peněz.
Proto byli osloveni poslanci za
Liberecko, aby se pokusili
prosadit potřebné finance při
přípravě státního rozpočtu pro

rok 2008. Osmikilometrový úsek má stát asi 960 mil. Kč. V současnosti je připravena dokumentace 
pro územní rozhodnutí, je vydáno územní rozhodnutí a pracuje se na výkupu pozemků a dokumentaci
pro stavební povolení. Vít Štrupl

cena 10 Kã

Rada mûsta
v okrajov˘ch ãástech
Počínaje 9. květnem bude rada města
zasedat postupně ve všech okrajových
částech města. Cílem jednotlivých set-
kání se členy rady města, členy osadních
výborů a veřejnosti v jednotlivých čás-
tech města je projednat místní problémy
a starosti, věnovat se diskusi o budouc-
nosti jednotlivých částí města a také dát
prostor vašim návrhům a námětům pro
práci vedení města, městského úřadu 
a osadních výborů. 

Termíny jednotlivých veřejných
jednání rady města jsou 
následující:
23. 5. 18 h. Oldřichov na Hranicích
6. 6. 18 h. Dolní Suchá
20. 6. 18 h. Dolní Sedlo
11. 7. 18 h. Uhelná 
Na veřejná jednání vás jménem členů
rady města zve a na setkání s vámi se těší

Martin Půta, starosta města

Sesuv pÛdy
V polovině dubna se z přesně nezná-
mých příčin sesunula půda podél
vozovky v závěru Hartavské ulice pod
budovou staré celnice. 

Dokončení na straně 3
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
66..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
6. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 14. 3. se zabývala těmito
záležitostmi:
— uložila ORM oznámit ukončení služby o obstarání správy domů 

k 31. 3. 2007. Rada města doporučila uzavření mandátní smlouvy 
o obstarání správy domů s Reality KK – Nové bydlení, družstvo. 

— schválila realizaci místa pro přecházení – ul. Liberecká x K Cihelně 
s odhadem nákladů cca 90 tis. Kč 

— schválila realizaci „Úprava křižovatky Dělnický dům a Donín“ včetně
odbočovacího pruhu směr Donín – Loučná

— schválila provést vodorovné dopravní značení, a to po obou stranách
u prodejny potravin p. Uhla, kde dojde k jasně daným vyznačením
krajnic vozovky a míst pro odstavení vozidel

— uložila starostovi města jednat s KSSL, jenž je vlastníkem komunikace,
o financování

— neschválila provedení vodorovného dopravního značení v Anglické
ulici dle návrhu dopravní komise

— vzala na vědomí připomínky k návrhu rekonstrukce ul. 1. máje 
a uložila fa Valbek zapracovat  tyto do projektové dokumentace:
1. zpracovat cenový návrh povrchu 

a) dlažební kostky v celé délce komunikace včetně chodníků
b) dlažební kostky v části památkové zóny, vozovka AB

2. přidat parkovací místa č. p. 125 a č. p. 319
3. přidat parkovací místa před secondhandem
4. vjezd do ul. k Říhovi nahradit květníky
5. možnost vytvoření parkovacích míst v ulici mezi kinem a bytovými

jednotkami
6. odstranit navržené stromoví z chodníku – vjezd č. p. 47 a č. p. 126
7. odstranit navržené stromoví mezi schody DK Beseda – č. p.124 

a cukrárnou Florida
8. v případě nemožnosti projekčně upravit bod 2, umístit zde zeleň

— schválila provedení stavebních oprav na hřbitově (II. etapa) a uložila
starostovi města projednat s nájemcem úpravu nájemného a technické
úpravy v objektu, které vyplývají z požadavku nájemce

— schválila dodatek č. 3 smlouvy o dílo na zajištění komunálních služeb ve
městě Hrádek nad Nisou s firmou Severočeské komunální služby, s. r. o.
Předmětem dodatku je rozšíření provozu sběrného dvora na místo
zpětného odběru použitých elektrozařízení. 

— schválila zpracovatele Koncepce rozvoje cestovního ruchu a Akčního
plánu rozvoje cestovního ruchu, Ing. Ivu Hübnerovou, Jablonec nad
Nisou, za celkovou cenu 98 000 Kč 

— vzala na vědomí informaci starosty města k přípravě stavby Dům 
s pečovatelskou službou, Nádražní ul., Hrádek nad Nisou 

— rada města v působnosti valné hromady TS Hrádek, s. r. o., vzala na vě-
domí přehled hospodaření společnosti TS Hrádek, s. r. o., k 31. 12. 2006
a uložila jednatelce společnosti do řádné valné hromady zpracovat
kromě výsledku hospodaření za r. 2006 také plán hospodaření na r. 2007

— vzala na vědomí informaci o vybudování školy na Grabštejně spo-
lečností English Learning Centre s tím, že RM požaduje dodání podrob-
nějších projektových záměrů včetně konkrétní specifikace

— po projednání souhlasila s využitím nebytových prostor ve školce 
ve Václavicích Klubu maminek Krteček

— vzala na vědomí výsledky dendrologických průzkumů v aleji u Pragovky
a na Uhelné

— souhlasila s provedením nutných prořezů dle dendrologických prů-
zkumů na aleji na Uhelné v hodnotě 15 000 Kč, na aleji u Pragovky –
spodní část – v hodnotě 60 000 Kč a na zahradě DDM Drak v hodnotě
25 000 Kč a uložila ORM zajistit v jarním období vegetačního klidu do
31. 3. 2007 provedení těchto prořezů

— souhlasila s přípravou projektu fotovoltaické (sluneční) elektrárny 
na pozemku č. 1546/6 v k. ú. Hrádek nad Nisou v lokalitě Žitavské ulice
a uložila starostovi města projednat ve výboru rozvoje města a za-
stupitelstvu města

— uložila starostovi města projednat se společností Vulkan nabídku na
odkoupení objektu kotelny včetně souvisejících pozemků do výše 
2 mil. Kč. a předložit návrh do zastupitelstva města

— po projednání schválila uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi Bílý
Kostel a Rynoltice na výkon úkolů strážníků Městské policie Hrádek nad
Nisou na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

77..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
7. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 28. 3. se zabývala těmito
záležitostmi:
— doporučila zastupitelstvu města doprodej bytových jednotek v objek-

tech města Hrádek nad Nisou  s tím, že nájemníkům, kteří nemají zájem
odkoupit bytové jednotky, bude nabídnut náhradní byt v objektu 
ul. 1. máje

— vzala na vědomí závěr zjišťovacího řízení „Rozšíření provozu KSM Cas-
ting CZ, a. s., v Hrádku nad Nisou“ podle §7 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších změn 
a doplnění,  provedený Krajským úřadem Libereckého kraje

— schválila dodavatele pro první letošní seč pro město Hrádek nad Nisou,
firmu Jan Puchýř – fa. Natural Line, Liberec za cenu 0,90 Kč Kč/m2

a pověřila p. Olšu vyhlášením výběrového řízení na provedení druhé seče
— schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou TSML na odstranění AB,

zaříznutí hran, vyčištění, položení a hutnění nového AB
— schválila firmu Korekt  k uzavření smlouvy o dílo na  tryskové vysprávky

spár: vyčištění spáry, položení opravné směsi + finální povrch
— schválila firmu TSML k uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukce

vozovek: vyrovnání, očištění a ošetření stávajícího povrchu, pokládka
nového krytu v š. min 2,5m

— vzala na vědomí nabídky na zpracování komplexní přípravy projektové
žádosti pro získání finančních prostředků z Rozvojového operačního
programu NUTS II SV pro záměr „Rekonstrukce historického centra
města Hrádek nad Nisou“. Schválila jako zpracovatele projektové 
žádosti pro záměr „Rekonstrukce historického centra města Hrádek
nad Nisou“ společnost Regioplan, s. r. o., za cenu 154 700 Kč.

— vzala na vědomí stanovisko f. Trelleborg v Hrádku nad Nisou ke 
snížení hlučnosti a požaduje provedení navrženého postupu do konce
června 2007

— stanovila v souladu s nařízením vlády č. 101/2005 Sb., ČSN 33 1500, 
ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610, termíny revizí elektrických spotřebičů 
a elektrického ručního nářadí ve školských zařízeních

— vzala na vědomí Posouzení návrhu smlouvy o zprostředkování 
prodeje pozemků v Průmyslové zóně Hrádek nad Nisou z hlediska 
zákona o zadávání veřejných zakázek, které zpracovala společnost
Compet Consult, Liberec, a uložila ORM vypsat výběrové řízení na 
zprostředkování prodeje pozemků v průmyslové zóně Hrádek nad 
Nisou

— souhlasila se stavbou rekreační chaty pro ubytování na p. p. č. 1556/1
v rekreačním areálu Kristýna v Hrádku nad Nisou

— souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí dotace z programu Obnova
obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohro-
mou na rekonstrukci mostu M3 u Wienerů

— schválila podání žádosti o podporu na akci Rekonstrukce a přístavba
MŠ Liberecká

— schválila vypsání výběrového řízení na zhotovení projektu fotovoltaické
elektrárny v Hrádku nad Nisou

— souhlasila s uvolněním částky ve výši 5 000 Kč osadnímu výboru
Václavice z kapitoly úklid černých skládek.

88..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
8. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 11. 4. se zabývala těmito
záležitostmi:
— uložila ORM připravit změnu podmínek přidělování bytů v objektu 

Žitavská 733, Hrádek nad Nisou v souladu s dotačními podmínkami
— po projednání schválila záměr prodeje Dělnického domu v Hrádku nad

Nisou
— vzala na vědomí informaci dopravní komise o zvětšeném provozu

nákladních vozidel těžších 12 tun a uložila dopravní komisi učinit nutné
kroky k omezení průjezdu těžkotonážních souprav přes město

— vzala na vědomí informaci dopravní komise ohledně stížnosti na
parkování vozidel v Doníně v ul. Slunečná

— vzala na vědomí informaci dopravní komise ohledně žádosti opravy
komunikace v Doníně v ul. Souběžná

— vzala na vědomí zprávu dopravní komise o průběhu oprav vodo-
vodního řádu a uložila starostovi města, aby projednal s ředitelem 
SČVaK Vratislavice n. N. spolupodílnictví na obnově AB povrchů
komunikací 

— schválila posunutí termínu dokončení a předání stavby 36 bytových
jednotek v ulici 1. máje max. do 31. 10. 2007 

— doporučila zastupitelstvu města schválit spolupodíl na zajištění úvěru
ve výši 3,2 mil. Kč se splatností 5 let pro společnost Kristýna, a. s.,
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zástavním právem k pozemku stavební parcela 1556/27 a dále věcným
břemenem přístupu k pozemku 1556/1, přes který je přístup ke stavební
parcele z komunikace

— doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu – přesun
100 000 Kč z kapitoly projekty příspěvkových organizací do kapitoly
příspěvkový program. Rada města schválila po projednání příspěvky
na člena jednotlivým organizacím pro rok 2007. Schválila po projed-
nání finanční příspěvky z grantového programu města na akce konající
se v roce 2007 dle důvodové zprávy.

— vzala na vědomí doporučení sociální a bytové komise ke stanovení výše
nájemného v 36 bytových jednotkách v ulici 1. máje v Hrádku nad
Nisou

— vzala na vědomí podání projektové žádosti na stavební úpravy
bytového domu č. p. 130 v Oldřichově na Hranicích na ministerstvo
pro místní rozvoj a uložila ORM zpracovat přehled nákladů projektu
do 31. 5. 2007 s cílem snížit předpokládané investiční náklady

— vzala na vědomí informaci starosty města o likvidaci staré ekologické
zátěže v areálu Kortan v Hrádku nad Nisou 

— vzala na vědomí informaci starosty města o převodu nemovitosti
sokolovna v Hrádku nad Nisou a doporučila ZM zařazení do rozpočtu
města 2007 a zajistit financování

— po projednání vzala na vědomí oznámení společnosti EEH o změně
sídla společnosti Za Mototechnou 1114/5, 155 00 Praha 5-Stodůlky 

— po projednání uložila a. s. Kristýna bezplatné poskytnutí permanentek
na letní sezónu 2007 do areálu Kristýna Klubu důchodců

— po projednání schválila zapůjčení městského pódia na akci Grabštejn-
ské čarodějnice.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
33..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
3. zasedání zastupitelstva města v roce 2007 konané dne 21. 3. se zabý-
valo těmito záležitostmi:
— schválilo odkoupení pozemků u budovy pošty od České pošty –

příprava výstavby domu s pečovatelskou službou za cenu 142 360 Kč
— schválilo záměr odkoupení stávající kanalizace od firmy Trelleborg

Fluid Solutions Czech Republic, s. r. o., za účelem napojení splaškových
a dešťových vod z průmyslové zóny Oldřichovská II, uložilo starostovi
města jednat s firmou Trelleborg Fluid Solutions Czech Republic, s. r. o.,
o maximální snížení kupní ceny s ohledem na technické opotřebení ka-
nalizace, maximálně na částku 3,4 mil. Kč, uložilo odboru rozvoje města
a správy majetku podrobně rozpracovat odkoupení stávající kanalizace
a předložit na dubnové jednání zastupitelstva města návrh smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě

— schválilo poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení
— schválilo převod odloučeného pracoviště MŠ Václavice při Základní

škole praktické a Mateřské škole v Loučné od termínu 1. 9. 2007 
k mateřské škole v Doníně. Schválilo navýšení kapacity Mateřské školy
Donín o 20 dětí a školní jídelny – výdejny Václavice s kapacitou 
20 jídel. Schválilo snížení kapacity mateřské školy v Základní škole
praktické a Mateřské škole v Loučné o 20 dětí a snížení kapacity školní
jídelny – výdejny o 20 jídel.

— vzalo na vědomí informaci o projektech podaných na Krajský úřad
Libereckého kraje

— schválilo změnu délky platnosti úrokové sazby z pětileté na roční tzn.
do 31. 3. 2008

— projednalo kompromisní návrh společnosti Vija, spol. s r. o., a nesou-
hlasí s další existencí prodejních stánků na Žitavské ulici č. p. 558 do
konce roku 2010.

Nûkolika slovy
Pivovar Platan odstoupil od kupní smlouvy z prosince 2005, podle které
se měl stát vlastníkem nemovitostí bývalého statku ve Starém dvoře. 
Ani po jednání táhnoucím se přes tři čtvrtě roku se totiž nepodařilo
dosáhnout zápisu změny vlastníka do katastru nemovitostí. Důvodem je,
že v katastru nemovitostí dosud nejsou zapsány demolice tří křídel statku,
které proběhly v minulých letech. Na odstranění těchto staveb nebyl
dokonce vydán ani demoliční výměr. Městu se tak rozplynula možnost
opravy dosud stojících budov ve Starém dvoře, navíc vrací částku 100 tisíc
korun, kterou zatím Pivovar Platan zaplatil. 

Dalším výdajem, se kterým se v letošním rozpočtu města nepočítalo, je
platba za převod sokolovny do vlastnictví města ve výši 933 tisíc korun,
kterou musí město provést do 26. května. V devadesátých letech sokolovna
nebyla převedena TJ Slovan, která ji měla v trvalém užívání a zůstala tak
majetkem státu, ač byla postavena v podstatě z prostředků a práce
obyvatel města.  

Město bude usilovat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury
na tzv. Cyklostezku Lužické hory. Jde o vybudování přístupové komu-
nikace do Lužických hor, jejíž součástí bude rekonstrukce povrchu
Turistické ulice, místní komunikace na Dolním Sedle a zpevnění povrchu
zeleně značené turistické stezky na Dolní Sedlo.

Naopak s opravou komunikace Bílý Kostel–Pekařka–Václavice se s jakožto
dopravně nevýznamnou nepočítá.

Město obdrželo po uzavření a schválení vyúčtování projektu Terminál
přeshraniční veřejné dopravy dotaci ve výši asi 12 mil. Kč, která byla
použita na uhrazení úvěru u České spořitelny. 

V Hrádku nad Nisou zasedala 5. 4. rada Sdružení obcí Libereckého kraje.
Za účasti hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana byla projednávána
problematika nového stavebního zákona.

Dne 16. května proběhne v Hrádku nad Nisou sbírka Český den proti
rakovině, známější pod názvem Květinový den.

Sesuv pÛdy
Pokračování ze strany 1

Ulice zatím zůstává neprůjezdná, dokud nebude vyloučena možnost
dalšího sesuvu.

Zároveň se sesuvem půdy byla v místě řešena havárie na vodovodu.
Právě vydatný únik vody mohl k sesuvu přispět, vyloučit ale nelze ani
opačnou variantu, že k havárii na vodovodu došlo díky nestabilitě 
půdy. 

V současné době se s majiteli pozemků jedná o dalším postupu (a jeho
financování), jak zastavit pohyb svahu.

red.

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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Dal‰í den starosty bude
vûnován úpravû námûstí
Ve středu 2. 5. se konal Den starosty, tentokrát na téma Rozvoj cestovního
ruchu na Hrádecku. Debaty, týkající se směrů možného rozvoje turistic-
kého ruchu a způsobů, jak na Hrádecko přitáhnout nové skupiny
návštěvníků a turistů, se krom členů vedení města, rady a zastupitelstva
také zúčastnily autorky akčního plánu Koncepce rozvoje cestovního ruchu
pro území města Hrádek nad Nisou a jeho okolí – českou část regionu
Trojzemí Ing. Kubínová a Ing. Hubnerová. 

Projednání rozvojového dokumentu je teď ve fázi připomínek, kdy
máte jako obyvatelé, návštěvníci města nebo poskytovatelé služeb v tu-
ristickém ruchu možnost dokument připomínkovat nebo navrhnout jiné
směry rozvoje turistického ruchu na Hrádecku nebo jiné konkrétní
projekty, které by k jeho rozvoji mohly přispět. 

Turistický ruch a pracovní místa asi nebudou v Hrádku nikdy tvořit
většinu pracovních příležitostí, ale mohou být vhodným doplňkem na
trhu práce, který navíc není závislý na výrobním a prodejním cyklu
automobilového průmyslu. Navíc zisky z této oblasti mohou zůstat v místě
a povedou k dalším investicím v regionu.

Další Den starosty se bude konat ve čtvrtek 17. 5. 2007 od 17 hodin na
radnici a jeho tématem bude příprava rekonstrukce Horního náměstí.
Cílem diskuse bude projednat návrh řešení projektové dokumentace na
rekonstrukci Horního náměstí a přilehlých ulic s veřejností, majiteli ne-
movitostí v lokalitě a všemi dalšími zájemci. Odbornými garanty Dne
starosty budou Ing. arch. Černý ze společnosti SIA Design, která zpraco-
vává projektovou dokumentaci, Petr Kudláček, předseda dopravní komise
rady města a Ing. Petr Kumpa, vedoucí odboru rozvoje města. Na setkání
s vámi se těší také Martin Půta, starosta města.

TTfiíditfiídit
je tak snadnéje tak snadné

Součástí květnového vydání HRÁDECKA je vložený dvojlist o třídění od-
padů. Tento list obsahuje obecné informace o tom jak a jaké odpady tří-
dit. Konkrétní detailní podmínky se mohou v jednotlivých obcích lišit.
Alespoň ty zásadní shrňme pro Hrádek nad Nisou a jeho okrajové části.

Jaké odpady se v Hrádku třídí?
Papír– modré kontejnery, případně je možnost jej odevzdat ve sběrných

surovinách
Sklo – zelené kontejnery
Pet láhve – žluté kontejnery
Nápojové kartony (tetrapack) – možno odevzdat ve sběrném dvoře SKS

na Žitavské ulici v oranžových pytlích, které jsou zdarma k vyzvednutí
na podatelně MěÚ nebo ve sběrném dvoře, nebo využít jeden 
z deseti nových oranžových kontejnerů, které byly rozmístěny po
městě.

Směsný plast – možno odevzdat ve sběrném dvoře SKS na Žitavské 
ulici ve žlutých pytlích, které jsou zdarma k vyzvednutí na podatelně
MěÚ nebo ve sběrném dvoře.

Kdy a kam se tříděný odpad odváží?
Kontejnery na papír a PET láhve se vyvážejí jednou za čtrnáct dní (lichá
středa PET, lichý čtvrtek papír), sklo v cyklu šestitýdenním. Nádoby na
tetrapacky, ale i ostatní kontejnery jsou vyváženy v případě potřeby 
i mimo tyto termíny.

Vytříděný papír je ukládán do sběrných surovin v Liberci, vytříděné
PET láhve a sklo na překladiště SKS v Proseči nad Nisou. Zde jsou odpady
ještě důsledně kontrolovány a jsou z nich odstraněny nepatřičné 
látky.

Tříděné odpady jsou vyváženy každý zvlášť. Jedinou výjimkou jsou
případy, kdy někteří nezodpovědní obyvatelé vysypou komunální odpad
do nádob na odpad tříděný, čímž znehodnotí úsilí všech poctivých
„třídičů“. Při zjištění této skutečnosti může být v mimořádných
případech obsah barevného kontejneru uložen s komunálním odpadem.

Nebezpečné odpady
Nebezpečné odpady je možné zdarma odevzdat do sběrného dvora spo-
lečnosti SKS na Žitavské ulici, případně využít mobilních svozů, o kte-
rých předem informujeme. Nejbližší mobilní svoz proběhne 9. 6. 

Velkoobjemový odpad
Velkoobjemový odpad je možné odevzdávat do sběrného dvora
společnosti SKS na Žitavské ulici. Je možné také využít mobilních svozů
(nejbližší proběhnou 19. 5., 26. 5. a 2. 6. dle rozpisu).

Kontakt pro další informace:
Alena Součková, odbor stavební a životního prostředí, 
souckova@muhradek.cz, 
tel.: 482 411 472 
nebo 
Severočeské komunální služby, s. r. o., 
Žitavská ul., 
tel.: 485 140 159

Sběrný dvůr v Doníně byl uzavřen
Především z důvodů vysokých nákladů na provoz byl zrušen sběrný dvůr,
který byl provozován v areálu Severočeských sběrných surovin v Doníně.
Sběrný dvůr v Doníně navíc nesplňoval technické podmínky kladené 
na tato místa. Aby byl dvůr uveden do odpovídajícího stavu, bylo by
potřeba značných investic. 

Sběrný dvůr v Doníně fungoval na základě smlouvy se společností
Severočeské sběrné suroviny a město na jeho provoz přispívalo. Smlouva
byla ukončena a ve městě zůstává nadále jediný sběrný dvůr na Žitav-
ské ulici. Ten splňuje všechny potřebné podmínky, navíc je zde možné
uložit širší „sortiment“ odpadů než v Doníně.

Mobilní svoz 
komunálního odpadu

1199..  55..  22000077 ––  SSeeddlloo,,  OOllddřřiicchhoovvsskkáá  uull..,,  OOllddřřiicchhoovv  nnaa  HHrraanniiccíícchh
8.00 Horní Sedlo – kaplička

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

2266..  55..  22000077 ––  VVááccllaavviiccee,,  UUhheellnnáá,,  DDoollnníí  SSuucchháá
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 ––  DDoonníínn
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

22..  66..  22000077 ––  LLoouuččnnáá
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 ––  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu
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

SSvvoozz  nneebbeezzppeeččnnééhhoo  ooddppaadduu  pprroobběěhhnnee  ddnnee  99..  66..  22000077  ddllee  rroozzppiissuu..
UUvveeřřeejjnněěnnoo  nnaa  oobbvvyykkllýýcchh  mmíísstteecchh..
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Podpora zámûrÛ mûsta
V dubnu se starosta města Martin Půta spolu s místostarostou Josefem
Horinkou setkali s náměstkem ministra pro místní rozvoj Ing. Petrem
Pávkem. Město navštívil také poslanec Cyril Zapletal, člen hospodářského
výboru Poslanecké sněmovny PČR.

Ing. Petr Pávek má na ministerstvu na starosti bytovou politiku, územní
plánování a stavební řád. Tématem diskuse byly problémy, které vyvstaly
v souvislosti s platností nového tzv. stavebního zákona a problematika
změny územních plánů. Pravomoci k těmto změnám přešly na obce 
s rozšířenou působností (v případě Hrádku nad Nisu je to Liberec). Tyto
obce ale nemají odpovídající počet pracovníků, chybí i metodika, jak při
změnách územních plánů postupovat. V důsledku to vede k průtahům,
které brání potenciálním investorům v realizaci jejich záměrů.

Zpoždění má vyhlášení prvních výzev k podání žádosti o dotace 
z evropských strukturálních fondů pro období 2007–2013. Hrádek nad
Nisou se chystá maximálně využít podpory EU. V současnosti se čeká na
schválení textů programových dokumentů v Bruselu a je otázkou, zda
budou první výzvy vyhlášeny ještě letos, jak bylo plánováno.

Třetím tématem jednání s Ing. Petrem Pávkem se týkalo možností, jak
čerpat peníze na podporu výstavby bydlení. Hrádek nad Nisou připravuje
dva projekty: dům s pečovatelskou službou v Komenského ulici (vedle
pošty) a přestavbu bývalé školy v Oldřichově na bytový dům.

Poslanec a člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Cyril
Zapletal se v Hrádku seznámil s investičními záměry města do r. 2010,
projednanými zastupitelstvem města. V souvislosti se zahájením stavby
silnice Hrádek nad Nisou – státní hranice je potřeba řešit i spojení Bílého
Kostela a Hrádku. Proto byl Cyril Zapletal (a dopisem také ostatní poslanci
za Liberecko) požádáni o podporu při projednávání státního rozpočtu na
rok 2008.  Vít Štrupl
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Půl roku uplynulo v dubnu od chvíle, kdy začala sluneční elektrárna
občanského sdružení Via Regia, umístěná na střeše přístavby ZŠ T. G.
Masaryka, dodávat do sítě elektrický proud. S výkonem 60 kWh byla
instalována jako největší v republice. A i když ji v lednu letošního roku
předběhla sluneční elektrárna v Bušanovicích na Prachaticku s výkonem
desetinásobným, stále láká k návštěvě zájemce o zelenou energii nebo
potenciální další investory. A přiblížení výroby elektřiny ze slunečního
záření bylo jedním ze smyslů celého projektu.

A jak se elektrárně daří? Po stránce technické se dá říci, že se splnilo
očekávání prakticky bezúdržbového provozu. Provoz elektrárny je moni-
torován na dálku prostřednictvím sítě GSM. A tak jedinou větší prací bylo
po zhruba šesti měsících provozu mytí všech panelů, protože jejich
znečištění má pochopitelně vliv na množství vyrobené energie.

Zvláště poslední dva měsíce, kdy je nezvykle mnoho slunečných dnů,
výroba překračuje plánované hodnoty. Nejvíce to bylo patrné v dubnu,
kdy elektrárna vyrobila 9,5 MWh hodin elektrické energie (oproti před-
pokladu 6 MWh). Od 18. října, kdy byla elektrárna spuštěna, dodala do
sítě ke konci dubna 28 MWh, podle prognózy to mělo být jen 21,4 MWh.
To, že počasí má na výkon elektrárny vliv, je samozřejmé, sledovat to lze
i z měsíčních grafů, které naleznete na webových stránkách sdružení Via
Regia (www.viaregia.cz). 

Elektrárna vyrábí elektrický proud prakticky od chvíle, kdy vychází
slunce, až po jeho západ. Okolo čtrnácté hodiny v těchto dnech dosáhne
téměř na svůj maximální výkon 60 kW. Neznamená to ale, že ve dnech,
kdy je zataženo, proud nevyrábí. Fotoelektrický jev, na kterém je výroba
elektřiny v černých křemíkových panelech založena, probíhá i bez
přímého slunečního svitu. Opět je to vidět na grafech, zveřejněných na
webových stránkách projektu. Elektřinu elektrárna vyrábí každý den, 
i když úměrně slunečnímu svitu.

Jak již bylo v úvodu napsáno, projekt byl zamýšlen jako propagační
pro jeden z dalších alternativních zdrojů výroby elektřiny. Od října se ve
škole na exkurzi vystřídalo několik skupin lidí, především z řad zájemců

o podobné investice. Přicházejí ale i laici a instalace elektrárny je využita
i při výuce ve škole. Jedním z nejčastěji dotazovaných témat je ekonomika
provozu. Díky podpoře výstavby elektrárny z evropských fondů investo-
valo sdružení Via Regia jen svůj podíl ve výši 2,8 mil. Kč. Po dobu pěti let
bude tuto částku splácet v měsíčních splátkách asi 50 tisíc Kč. Vyrobená
elektřina je vykupována za cenu 13,46 Kč za odebranou kWh. Převedeno
na peníze, elektrárna dosud vyrobila energii asi za 375 tisíc Kč.

Městská sluneční elektrárna
O vlastní fotovoltaickou elektrárnu usiluje také město Hrádek nad Nisou.
V současné době probíhá výběrové řízení na přípravu projektu elektrárny
s výkonem 300 kW na pozemcích města u Žitavské ulice. V případě, že
by se městu podařilo získat dotaci na její výstavbu, stala by se elektrárna
zajímavým zdrojem příjmů do městské pokladny. V závislosti na tom, zda
by se jednalo o otočnou, nebo statickou konstrukci panelů, se návratnost
takové investice počítá do dvou let a roční přínos pro město by mohl být
3,2–4,8 mil. Kč. Vít Štrupl

Poãasí sluneãní elektrárnû pfieje
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Po vyhodnocení hodnotící komisí schválila rada města rozdělení pro-
středků příspěvkového programu pro letošní rok. Některé žádosti byly
kráceny, protože jejich celková výše přesáhla vyčleněnou částku o téměř
sto tisíc korun. Mezi spolky a sportovní oddíly bylo rozděleno 150 tisíc ko-
run na akce, dalších bezmála 118 tisíc korun potom jako příspěvky na
člena. Stejně jako v loňském roce byla podpořena činnost s dětmi a mlá-
deží příspěvkem zvýšeným na dvě stě korun.

Zvlášť byly vyčleněny prostředky na školská zařízení. Celkovou sumou
150 tisíc korun bude podpořena jak mimoškolní činnost, tak například
ozdravné pobyty, činnost velmi potřebné logopedické poradny na MŠ
Oldřichovská, podzimní malé taneční pro vycházející žáky nebo Meziná-
rodní parlament dětí a mládeže Euroregionu Nisa, jehož patronem je le-
tos česká strana.

Vít Štrupl

Mezi spolky bylo rozdûleno pfies ãtvrt milionu korun
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Město Hrádek nad Nisou vyhlásilo roce 2006 na popud rady města jako
jeden ze svých stěžejních projektů v oblasti ochrany životního prostředí
revitalizaci (ošetření a dosadbu) aleje dubu červenolistého na Žitavské
ulici, která spolu s pokračováním na polském území tvoří jednu z největ-
ších alejí dubu červenolistého ve střední Evropě. Tyto mohutné, několik

desítek let staré stromy, které jsou vystaveny vzhledem k vytíženosti této
silnice nemalé ekologické zátěži, nutně potřebovaly jednak odborné ošet-
ření, ale také byla nutná výsadba a dosadba v místech, kde v minulých
letech došlo ke skácení stromů. Revitalizace a dendrologický průzkum du-
bové aleje na Žitavské ulici se stala po městském parku a aleji v Luční ulici
dalším krokem k ozdravění stromů ve městě.

Město zahrnulo v loňském roce tento projekt do svého rozpočtu 
a zároveň požádalo o podporu projektu Liberecký kraj – grantový 
program, Evropskou unii – program Interreg IIA CZ-PL a Pivovar Staro-
pramen – projekt Staropramen městům. Všechny tyto subjekty projekt
podpořily, a tak mohlo být vysazeno 107 stromů, provedeno odborné 
ošetření (prořez) a na jaře roku 2007 realizováno geometrické zaměření
a odborné posouzení vitality stromů, které bude podkladem další péče.

V pátek 20. 4. 2007 proběhlo na zahradě DDM DRAK slavnostní za-
končení projektu a zároveň i otevření části naučné stezky „Cesta stromů“.
Pro děti byly připraveny ekodílničky. Ti, kteří sem přišli, se mohli dozvě-
dět o potřebách v oblasti výsadby a ošetřování stromů ve městě i jeho
okolí a také o přípravě a vzniku Cesty stromů – dvou naučných stezek pro
pěší a pro cyklisty, které vedou kolem významných stromů v české části

Stromy v Trojzemí

Tyto dokumenty byly vytvořeny 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.



Projekt RegioSustain –
Od biomasy k energii 

se blíÏí ke svému 
závûru

Na minulých dvou konferencích, o kterých jsme psali v dubnovém čísle,
se účastníci projektu zabývali možností využití biomasy v našem regionu
a podmínkami pro její využití z národních hledisek v Německu, Polsku 
a Čechách. Další část projektu zavedla jeho účastníky do Rakouska. 
Rakousko je známo jako země, která věnuje velkou část svého výzkumu 
i prostředků v oblasti veřejné podpory do oblasti obnovitelných zdrojů
energie, zvláště potom v oblasti využití biomasy, kde mají již mnoholeté
zkušenosti.  V polovině dubna se vydala pracovní skupina zástupců svazku
měst Malý trojúhelník, složená ze zástupců vedení měst a realizátorů
projektu, na rakouské ministerstvo dopravy, inovací a technologií a do
kanceláře zastoupení Evropské unie pro program INTEREG III C ve Vídni,
která bude i v budoucím období vést projekty pro naši oblast. Podívali
jsme se také do Evropského energetického centra v pětitisícovém
městečku Güssing. Cesty se zúčastnili místostarosta Dominik Matelski 
a členové rady a úřadu Bogytynie, primátor Arnd Voigt a s ním členové
rady a úřadu Žitavy, za českou stranu starosta města Martin Půta, místo-
starosta Josef Horinka, radní Petr Vinklárek, Václav Krejčík a Hedvika
Zimmermannová. 

Cílem této studijní cesty bylo získání odpovědi na otázky: jaká je
zkušenost nositelů projektů v oblasti  obnovitelných zdrojů energie, jaké
jsou možnosti pro města i soukromé organizace, jak bude vypadat
budoucí podpora  Evropské unie pro tuto oblast projektů a jaké jsou
zkušenosti malého města, které zcela přehodnotilo svou energetickou
koncepci a učinilo rozhodnutí, které významným způsobem ovlivnilo
život celého regionu. 

Güssing v rakouském Burgenlandu je v současné době považován za
centrum biomasy v Rakousku a má zajisté modelový charakter v rámci
celé Evropské unie. V důsledku mimořádně problematické sociálně-eko-
nomické výchozí situace (Güssing patřil do začátku 90. let minulého 
století k nejchudším obcím v Rakousku) byl za účelem zvýšené tvorby
přidané hodnoty v regionu a vytváření nových pracovních míst stanoven
cíl používat k výrobě energie již jen domácí suroviny. Krok za krokem 
se v Güssingu pracovalo k dosažení tohoto cíle. Byly získávány podpůrné
prostředky, byly přesvědčováni občané, podniky a úřady a vědečtí
pracovníci a lidé z praxe byli aktivně zapojováni do realizace myšlenky.
Mezitím vzniklo v Güssingu přibližmě 1 000 nových pracovních míst 
a 50 podniků. 

Diskuse o rozvoji města i regionu,  přínosu nových technologií i mo-
delech partnerské spolupráce mezi veřejným a privátním sektorem 
a prohlídka spaloven biomasy, kde vzniká vedle tepla a energie i produkt
pro výrobu pohonných paliv, stejně tak jako návštěva výrobny bioplynu
či výtopny, která zásobuje teplem 50 rodinných domků, kdy všichni 
jsou členy společnosti, která tuto výtopnu na dřevěné štěpky vlastní, 
přinesly mnoho námětů k zamyšlení.

O tom, jak tyto poznatky realizovat v oblasti regionu Trojzemí, bude 
diskutovat na svém příštím zasedání projektová skupina svazku měst
Malého trojúhelníku, která se zabývá realizací společného rozvojového
plánu. Na začátku června proběhne v Lipsku závěrečná konference
projektu RegioSustain, kde se budou účastníci projektu zabývat i otázkou
další spolupráce a možností pokračování započatých kroků v oblasti
využití biomasy v daném regionu. V té době by již měly být známy
výsledky studie a energetického auditu pro možnost změny vytápění ve
škole v Loučné, kdy by část tohoto systému byla právě na bázi využití
biomasy. Pokud by se tento model osvědčil, mohl by být vzorem pro
mnoho menších vesnických škol a obdobně velkých objektů v naší 
oblasti. 

ThMgr. Hedvika Zimmermannová
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Tyto dokumenty byly vytvořeny 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.

regionu Trojzemí. Na jednotlivých tabulích obou stezek je příchozí sezná-
men s význačnými stromy v našem regionu.

Ukončení projektu proběhlo v době „Týdne pro zemi“ a organizátoři
věří, že si i v dalších letech najde obdobné pokračování. Město Hrádek
nad Nisou se takto připojilo k mnoha městům v našem regionu, která při-
pravila v těchto dnech ekologicky zaměřené programy pro své obyvatele.

Ve všech ročních obdobích můžete vyrazit na „Cestu stromů“ – na pouť
po stezkách, na kterých budete moci obdivovat staleté duby, vonící lípy
či barevné javory v kraji Trojzemí. Budete mít možnost poznat krásu
stromů ve městě i jeho okolí a při troše pozornosti nahlédnout i pod jejich
vrásčitou kůru. Kratší okruh, dlouhý 7,5 km, vede převážně Hrádkem nad
Nisou a zvládnete ho pěšky za 2–3 hodiny. Druhý, patnáctikilometrový
okruh, na který je lepší vyrazit na kole, vás provede nejen městem, ale 
i jeho nejbližším okolím. 



10 kvûten 2007

„Psy mám ráda, ale pořídím si je, až budu v důchodu. A možná hned ně-
kolik. Vezmu si i psí veterány od vojáků,“ prohlásila ve čtvrtek 19. dubna,
když přijela k Veterinární základně Grabštejn, aby se seznámila s přípra-
vou psích specialistů pro zahraniční mise. „Už jsem o nich hodně slyšela,
ale nikdy jsem se s takovými čtyřnohými specialisty nesetkala. Byla jsem
u naší jednotky v Afganistánu, ale ani tam jsem je neviděla,“ uvedla při
debatě s psovody, kteří právě v této vzdálené zemi sloužili. „Nás jste sice
neviděla, ale dopravní prostředky i místa, jež jste navštívila, byly předem
prověřeny pomocí našich psů, zda se v nich nenachází nastražená
výbušnina,“ uvedl rotmistr Ivan Bindík, který takovou práci vykonával se
svým labradorem. 

Protokol trochu jinak
I když ministryně přiletěla na Grabštejn pro některé vojáky nečekaně,
protokol související s návštěvou šéfa resortu obrany byl jasně stanoven:
Nejprve hlášení generála Libora Krejcara, jenž je nadřízený veterinární
základně, pak přijde na řadu přehlídka nastoupené základny, pozdrav 
ministryně, odpověď všech vojáků a hned nato státní hymna. Pak už
krátký pozdrav ministryně a zmínka o důvodech, které ji přivedly 
k základně. Jenomže místní vojáci si rychle zjistili, že Vlasta Parkanová
miluje zvířata, a tak uvítací protokol trochu vylepšili. Dříve něž začaly
povinné oficiality, uvítali ji s květinami dva psovodi se svými psy –
veterány. A tak ministryně ze všeho nejdříve potřásla pac dvěma psům.
Zda jii za to byli vděční, sice neprozradili, ale změna protokolu se
nepochybně líbila všem přítomným a objevila se večer i druhý den 
v mnoha sdělovacích prostředcích. 

Neobvyklé vyznamenání
Po oficialitách přistoupila Vlasta Parkanová k jednomu z důvodů své
návštěvy, k vyznamenávání. Vyznamenávání psů! Dvanáct čtyřnohých
veteránů, to je psů, kteří byli dvakrát a vícekrát v zahraničních misích, bylo
slavnostně dekorováno. A co by masožravé šelmy mohlo víc potěšit než

věnec buřtů. Většina to také dávala jasně najevo, takže dřív, než se jim
dostal věnec na krk, nějaký ten buřt už byl v žaludku. Ministryně rozhodně
v sobě nezapře milovnici a znalkyni zvířat, protože ke psům přistupovala
bez bázně a s rutinou rozhodčího exteriéru. „Nezdálo se mně, že by mě
nějaký pes chtěl kousnout, a tak jsem neměla obavy. Ti kteří jsou ostří,
měli náhubek a psovodi je drželi v patřičném odstupu,“ komentovala
slova chvály novinářů na její odvážné počínání. 

Obavy z návštěvy
Program ministryně grabštejnské vojáky trochu zaskočil. Když se několik
dní před příletem Vlasty Parkanové dozvěděli o plánované návštěvě, měli
obavu. „Z nedávné doby si dobře pamatujeme, že návštěvami ministrů
často začínalo rušení posádek. O to příjemnější bylo naše zjištění, proč
ministryně přijíždí. Ale zcela jsme si oddychli, když vše skončilo,“ přiznal
major Marcel Rybář, zástupce velitele základny. Oddychli si asi všichni,
neboť při čtyřhodinové návštěvě nezbyl čas ani na zdvořilostní kávu 
a první osvěžující nápoj si šéfka resortu dala až v automobilu, jenž ji
odvážel k vrtulníku. A nebylo se čemu divit. Ministryně si nechtěla nechat
nic ujít z této ojedinělé české posádky. Zhlédla celý areál a také průřez
běžným výcvikovým dnem. 

Poslání základny
Resort obrany má dnes kolem čtyř stovek psů a z toho až třetina se nachází
v Grabštejně. Jsou to jednak psi příslušníků veterinární základny, kteří 
s nimi vyjíždějí do zahraničí, druhou část tvoří psi, kteří jsou se svými
psovody ve výcvikových kurzech. Třetí skupina se skládá z nově nakou-
pených zvířat čekajících v karanténě na výcvik a stejnou část areálu s nimi
sdílí čtyřnozí vysloužilci.

„A co s nimi děláte, když jsou vyřazeni ze služby?“ byla jedna z otázek
ministryně. „Některé si vezmou domů jejich psovodi, jiné předáme za
symbolický poplatek zájemcům z civilu. Je dost lidí, kteří si nechtějí pořídit
štěně, protože nemají čas na jeho výchovu. A veterán už je vycvičený 
a může se stát dobrým parťákem na několik let. U základny pak nechá-
váme na dožití psy o které není zájem,“ vysvětlil velitel grabštejnské
posádky major Marek Purmenský. 

Dva veteráni
Na důkaz velitelových slov se za chvíli před ministerskou delegací objevil
šestnáctiletý německý ovčák. A bylo dojemné, když po ministryni se s ním
šel pozdravit vzácný host a opravdový válečný veterán, bojovník z 2. svě-
tové války generálporučík Tomáš Sedláček. „Je mně velmi sympatické, že
se dnes myslí i na ocenění zvířat. Jde o symboliku, a je to důležitější pro
lidi než pro samotná zvířata. Je to opak bezohlednosti, kterou někdy
vidíme.  Na frontě jsem se setkal hlavně s koňmi, ale i se psy, a tak vím,
za co všechno jim vděčíme,“ uvedl generál ve výslužbě.

Zvláštní péče
Téměř hodinu pobyla ministryně na veterinární klinice, kde jí šéfveterinář
kapitán Roman Šebesta seznámil s rutijními zákroky i speciálními
vyšetřeními, kterými projdou psi dojíždějící do zahraničí. „Musíme mít
jistotu, že odsíláme naprosto zdravá zvířata, a navíc je vakcinujeme proti
potencionálním nákazám hrozícím daleko od domova. Nemocný pes
znamená ztrátu pro jednotku a starosti navíc. Proto věnujeme takovou
pozornost prevenci,“ odůvodnil doktor Šebesta řadu prohlídek, testů 
a vyšetření psů před vysíláním do misí. 

Překvapení
Několika ukázkami pak vojáci předvedli průřez běžného výcvikového dne
a vyprávěli o svých zážitcích z krizových oblastí. „Věděla jsem, že psi dokáží
vyhledávat drogy, zbraně a výbušniny, ale netušila jsem, jak účinnými
pomocníky mohou být i při speciálních bojových operacích, kde se střílí
a vybuchují granáty,“ uvedla ministryně před odletem do Prahy. A byl 
to opravdu silný zážitek pro všechny. Speciálně vybíraní psi prošli zdlou-
havým výcvikem, aby si zvykli pomáhat svým páníčkům v situacích, do
jakých se mohou dostat při misích v zahraničí a v boji proti teroristům či
únoscům. Tak, jak se profiloval terorismus v uplynulých dvaceti letech,

Milovnice koãek vzdala hold psÛm
Vlasta Parkanová miluje kočky a několik jich má i doma. V roli ministryně obrany nemá času nazbyt, a tak přiznala, že se o ně
stará manžel. Ráda by měla i psa, ale pochybuje, že by tak pestrou domácnost zvládla. Že psům alespoň fandí, dokázala při
nedávné služební návštěvě kynologického centra armády.
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StráÏníci uãí dûti, 
jak se chovat na ulici 
Dne 16. 4. 2007 pořádala Městská policie ve spolupráci s DDM Drak
společné dopoledne pro všechny mateřské školky v Hrádku nad Nisou.
Tato akce byla pořádána v rámci projektu na podporu zvýšení bezpeč-
nosti provozu na pozemních komunikacích s názvem „Děti – účastníci
dopravního provozu 2006/2007. Tento projekt je spolufinancován z do-
tace Grantového fondu Libereckého kraje.

Z každé školky se tohoto dopoledne účastnilo 10 dětí, které nejprve
soutěžily v šesti disciplínách na koloběžkách a poté byly městskou policií
testem přezkoušeny ze svých znalostí základních pravidel a zásad chování
na pozemních komunikacích.

Celkovým vítězem se stalo družstvo MŠ Donín, na druhém místě se
umístilo družstvo MŠ Oldřichovská a na krásném třetím místě se umístilo
družstvo MŠ Liberecká.

Každá školka dostala jako cenu několik věcných dárků, sladkosti a velký
dort.

Pořadatelé děkují všem školkám za účast a těší se na další spolupráci.
Pavel Weiss, velitel městské policie

Drobeček – stromeček
(Den Země)

Na výlety, to my rády, vyrážíme s kamarády.
Nejvíc se nám líbí v lese,

co tam věcí zažije se.
Jako malí mravenečci uklízíme větvičky,

jak dál pomoci, to nevíme, vždyť jsme malé dětičky.

„MRKVIČKA“ nám poradila, sázeli jsme jedličky,
budeme o ně pečovati,
jsme šikovné dětičky.

Kdyby každý drobeček zasadil si stromeček,
to by lesy krásné byly,

naši zemi ozdobily.

My však také samy víme,
jak ty lesy ušetříme.

Doma papír střádáme,
Dvakrát v roce s rodiči do školky pak předáme.
Ze starého nový bude,  aspoň stromů neubude.

Snažíme se, věříme, že naším sběrem pár stromečků zachráníme.

MŠ Oldřichovská (V zahrádce)

tak vojáci hledali možnosti, kde a jak v boji proti tomuto fenomému vy-
užít psy. A výsledek byl překvapením nejen pro mnohé kynology, ale i pro
tiskovou mluvčí z ministerstva obrany. Ta se nechala přemluvit pro roli
unesené ženy, kterou za pár minut pomohlo na svobodu zvláštní
komando se psy.  Tečku za nevšedním odpolednem udělala ministryně,
když se rozloučila s vojáky, kteří zanedlouho odlétají plnit úkoly do
krizových oblastí. Text a foto Josef Růžička

Country show nezklamala
Letos již po čtvrté se uskutečnila v sobotu 21. 4. v sokolovně v Chotyni
„Country show“. Tradičně zde k tanci a poslechu hrála známá kapela 
„Sešlost“ z Liberce. V čem byl letošní ročník jiný nebo vyjímečný? Výtěžek
z akce byl věnován na charitu, konkrétně Dětskému domovu v Jablonném
v Podještědí.

Program  letošní „Country show“ byl ve velkém stylu, mile nás pře-
kvapili vítězové StarDance

Pepa Vojtek a Kristýna Coufalová, nejen svým vstřícným přístupem, ale
i skromným vystupováním a skvělým předtančením.

Velký obdiv sklidil i vicemistr v pistolovém žonglování a práskání bičem
Jaroslav Zobl, zvaný „ZORO“, který do své show zapojil i některé účast-
níky akce.

Poděkování patří nejenom všem účinkujícím, ale především sponzo-
rům, bez jejich vstřícnosti a ochoty by nebylo možno tuto akci uspořádat
v tomto stylu.

Neopomenutelné poděkování patří také všem dobrovolníkům, kteří
svou obětavou prací přispěli ke zdárnému průběhu celé této akce. 

Ještě jednou všem moc díky.
Zlatka Koutníková



12 kvûten 2007

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

70 let Pavel Simandl, Marie Burešová, 
Ludmila Pavlíková

80 let Marie Pelcová, Žofie Machalová,
Jiřina Dundrová, Květuše Benešová      

81 let Jaroslav Urban
83 let Stanislav Lebduška, Jana Grimová       
84 let Lidmila Krátká, Marie Syrová

Marie Prošková, Marie Pospíšilová
Jiřina Votrubcová, Olga Marhanová     

85 let Josef Stránský
86 let Angela Šipkovská, Josef Bareš

Elfrieda Kopecká
87 let Erna Podhrázská
89 let Marie Píšová
95 let Josefa Tůmová

V sobotu 24. března 2007 byli v obřadní síni
radnice uvítáni noví hrádečtí občánci

Tibor Kalfeřt, Dominika Dusová, 
Kristýna Hochmanová, 
Nicole Veroňková, Adéla Petrová,
Petra Hana Vávro, Veronika Heislerová,
Zdeněk Mansfeld, Adéla Rančáková, 
Adéla Šmídová, Lucie Černá, 
Laura Fialková, Josef Černohorský, 
Matěj Přibyl, Kristian Schlumprecht.

Marie Zimová, SPOZ

Blahopřání k narozeninám
Vše nejlepší k 77. narozeninám
p. Rudolfu Slezákovi

přejí manželka a synové Mirek a Milan s rodinami.

Zveme Vás do nově otevřené prodejny zdravé výživy 
v Hrádku nad Nisou.

Otevřeno pondělí až pátek
v prostorách bývalé lékárny Na Hradě (Smetanova ul.).

Nabízíme Vám
vitamínové preparáty – doplňky stravy – zdravotní obuv – 

přírodní kosmetiku
Na Vaši návštěvu se těší Pharm. Dr. Lubomír Jaroš

Divadelní soubor Vojan
hledá šikovného technika

k obsluhování osvětlovací a ozvučovaní techniky.

Tel.: kontakt 603 242 732, 

případně e-mail: hohra@sendme.cz.

Restaurace NOSTALGIE 
hledá pomocného kuchaře (kuchařku). 
Bližší informace na tel. 482 312 590.
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Když se řekne Hrádecká Bambulka – vyvstane vzpomínka na zdařilou
přehlídku mažoretkových skupin v roce 2006. Zanechala hezký dojem 
z pohodově stráveného odpoledne, jak vystupujících, tak diváků.

Další pěkná akce byl týden soustředění v Novém Městě pod Smrkem,
kde jsme pilně začaly nacvičovat nové sestavy. Pak přišla Hrádecká pouť
a další vystoupení na různých kulturních i sportovních akcích.

Dny 21.–22. 4. 2007 jsme prožily již počtvrté v Lomnici nad Popelkou
na ,,Lomnickém hudebním jaru“. Jezdíme na tuto akci, které se zúčast-
ňuje až 600 mažoretek, velice rády. Když pochodujeme Lomnicí 
a slyšíme z rozhlasu ,,a nyní vítáme mažoretky z Hrádku nad Nisou,“
naskakuje nám dojetím až husí kůže a jsme pyšné.

Nyní se pilně připravujeme na zemské soutěže Národního šampionátu
mažoretek ČR, a to jak celých skupin v Kladně, tak dua i sóla v Klatovech.Tato
soutěž má velmi přísná a přesná pravidla a velmi silnou konkurenci.

Mimo to stihneme vystoupit na oslavách vstupu do EU Společnou
cestou 5. 5. 2007, na automobilové Rallye Lužické hory, na jarmarku 
v Jiříkově a pro naše seniory.

Na letošní Bambulku, kterou pořádáme 9. června, se přihlásilo 
300 mažoretek, budou zde hosté z Polska a SRN. Mamky a babičky 
opět napečou mňamky, seniorky pomůžou s bambulkami, které jsou
symbolem přehlídky. Kamarádi z domečku Drak pomohou, kde mohou
(a je potřeba), hrádečtí obchodníci přispějí sladkostmi pro účastníky 
a město přidá dárečky. Přijďte se podívat.

A teď něco konkrétního o nás. Máme již tři skupiny – juniorky starší,
Bambulačky, s počtem 20 a kapitánkou Zuzkou Sladkou. Juniorky mladší,
Babetky, s počtem 17 mají dvě kapitánky – Lucku Palasovou a Zuzku
Koyšovou. Třetí skupina – děti, Sluníčka, s počtem 15, která má kapitána
Vojtu Slezáka. Kapitáni se musí povést, neboť to jsou pravé ruce trenérky,
jsou to oni, kteří pochodují sólo vpředu a dirigují ostatní.

Ještě závěrem musím poděkovat trenérkám, které se dětem věnují ve
svém volném čase. Bambulačky vede Radka Havrišová a Marie Řezníč-
ková, Babetky Lenka Palasová a Pavla Chaloupková, která do spolupráce
zapojila celou svou rodinu. Sluníčka vede Míša Weissová a Radka Fejk-
sová. Také panu Haussmanovi, který nás na akce vozil autobusem pouze
za kilometrovné. Škoda že to končí. Je to náš kamarád. Děkujeme.

Hrádecké mažoretky

Od ,,Bambulky“ k ,,Bambulce“

Hrádecké rockové
léto uÏ za mûsíc

Už pátý ročník festivalu připravují organizátoři na sobotu 16. června. 
V průběhu jara byl postupně zveřejňován seznam kapel, které se 
letos na dvou pódiích festivalu představí. Na velké scéně to budou
kapely Skyline, The Chancers, Krucipüsk, pro mnohé kultovní Hudba
Praha a Sunshine, na malé scéně Pech!, Jaksi Taksi, LRU, Mr. Smith,
Cheeky Freaky a také zahraniční host, mladá úspěšná kapela ze Žitavy
Jenix.

Vstupenky na festival, který startuje v 15 hodin, stojí v předprodeji 
200 Kč, na místě budou o 50 Kč dražší. Stejně jako v předchozích letech
bude na místě zajištěno obvyklé festivalové zázemí, vylepšené větším
množstvím píp i dalšího občerstvení.

Aktuality k festivalu hledejte na www.hradekrocksummer.com.
Kromě jiného zde najdete i odkazy na webové stránky všech vystu-
pujících kapel. Podrobnosti přineseme také v příštím čísle HRÁDECKA.

V. Štrupl
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Hrádeck˘ fotbal
Jak už asi víte, fotbal se stal ne sezónním, ale celoročním sportem. A to 
i u nás v Hrádku n. N., díky novému povrchu s umělou trávou na
fotbalovém stadionu. Proto naši mladí fotbalisté (6-10 let) přes zimní
pausu nezahálí a pilně trénují. Zúčastnili se několika zimních halových
turnajů jak na cizí, tak i na domácí půdě. Zde je výčet všech účastí 
a umístění našich kluků na těchto turnajích: 
leden 2007 

v Semilech ročník 1997 6. místo (8 mužstev) 
v Hrádku nad Nisou ročník 1996 3. místo (5 mužstev)

ročník 1997 2. místo (5 mužstev)
únor 2007

v Semilech ročník 1996 1. místo (6 mužstev)
v Hrádku nad Nisou ročník 1996 5. místo (7 mužstev)

ročník 1997 3. místo (7 mužstev)
v Chrastavě ročník 1996 1. místo (7 mužstev)

ročník 1997 2. místo (7 mužstev)
březen 2007 

v Liberci ročník 1996 a 1997 4. místo (5 mužstev)
v Hrádku nad Nisou ročník 1996 1. místo (6 mužstev)

ročník 1997 2. místo (6 mužstev)
Turnajů, které se konaly v Hrádku nad Nisou, se zúčastnila i mužstva ze
SRN a PL.

V měsíci březnu nám už přálo počasí, tak jsme 2 halové turnaje starších
a mladších elévů přesunuli na fotbalový stadion v Hrádku nad Nisou. Dne
24. 3. 2007 se uskutečnil turnaj st. elévů za účasti 9 mužstev (hrací systém
každý s každým) s konečným umístěním: 

1. NSV Görlitz, 2. Slovan Liberec, 3. Granica Bogatynia, 
4. FK Ruprechtice, 5. Slovan Hrádek nad Nisou „A“, 
6. Slovan Hrádek nad Nisou „B“, 7. Spartak Chrastava, 
8. Slovan Liberec ročník 1998, 9. Loko Česká Lípa. 

Dne 1. 4. 2007 jsme uspořádali fotbalový turnaj pro naše nejmenší
fotbalisty, ročník 1998 a mladší. Na tento turnaj přijelo taktéž 9 družstev 
a hrálo se stejným systémem. Konečné pořadí tohoto turnaje: 

1. Slovan Varnsdorf, 2. Slovan Liberec, 3. FK Ruprechtice, 
4. FK Jablonec ročník 1997, 5. Slovan Liberec ročník 1999, 
6. Slovan Hrádek nad Nisou, 7. Hodkovice nad Mohelkou, 
8. Rapid Pavlovice, 9. SKZŠ Jablonné v Podještědí.

Trenéři mládeže děkují městu Hrádek nad Nisou za bezplatný pronájem
sokolovny na domácí turnaje (3 x), firmě cukrářství p. Málka za sladké
ceny a odměny pro každé mužstvo na našich turnajích (celkem 36 dortů),
potravinám p. Pavla Uhla, který nám obstaral občerstvení pro všechny
účastníky turnajů, a oddílu kopané za podporu mládežnického fotbalu 
v Hrádku nad Nisou a nákup pohárů pro nejlepší mužstva, hráče, střelce,
brankáře. Trenéři mládeže

Na hfii‰ti v Donínû 
se utkaly ‰kolní t˘my

Závěr školního roku patří sportovním soutěžím na okresní či krajské 
úrovni. Jedním z turnajů, který se hraje již léta, je Coca-cola Cup. Patří
dokonce mezi celorepublikové turnaje. První zápasy se na donínské 
umělé trávě hrály 27. 4. 

V základní skupině mezi sebou bojovaly dvě hrádecké školy – T. G.
Masaryka (u pošty) a Lidická, a dále ZŠ Chrastava a ZŠ Jablonné v Pod-
ještědí. Hrálo se systémem každý s každým.

Postup do další fáze turnaje si bez porážky zajistilo družstvo ZŠ T. G.
Masaryka pod vedením učitele tělesné výchovy Tomáše Vávry.
Výsledky: 

ZŠ TGM – ZŠ Lidická 4:0 (branky: Teologu 1, Šnajdr 3)
ZŠ TGM – ZŠ Chrastava 5:1 (Teologu 2, Šnajdr 2, Chmelík)
ZŠ TGM – ZŠ Jablonné 2:0 (Šnajdr 2)
ZŠ Lidická – ZŠ Chrastava 0:3
ZŠ Lidická – ZŠ Jablonné 3:2
ZŠ Chrastava – ZŠ Jablonné 3:2

Konečná tabulka:    
1. ZŠ TGM Hrádek nad Nisou
2. ZŠ  Chrastava                   
3. ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou
4. ZŠ Jablonné v Podještědí

Vítěze reprezentovali:
Hájek Z., Chmelík M., Čáp O., Šnajdr P., Teologu S., Vyšín J., Halala J., 
Ort P., Zelenka F., Bína J., Machek P., Černý V., Kovač I., Strnad T., 
Mrva M.

Pfiíznivci rychl˘ch kol se mají opravdu naã tû‰it
Dne 12. května odstartuje na Horním náměstí v Hrádku druhá letošní
mistrovská sprintrally  Thermica rally Lužické hory 2007. Nejzajímavější
pro příznivce automobilových rallye jsou jistě jména účastníků a seznam
vozů, které se na trati objeví. Organizátoři ale pro letošní rok přichystali
i bohatý doprovodný kulturní program, který v Hrádku začne už v pátek
11. května v odpoledních hodinách.

Soutěž je poprvé v historii součástí seriálu MČR Sprintrally. Diváci tak
mohou na této soutěži očekávat účast prakticky celé české špičky. Nechybí
například Lumír Firla, František Landt, Tomáš Kurka, David Komárek, 
Petr Hozák, Jiří Hendrich (všichni Mitsubishi), dále jezdci, kteří pamatují
hrádeckou soutěž z osmdesátých let – Ladislav Henzl, Antonín Eliáš, 
Karel Macek, Jaroslav Roubíček, Zdeněk Zlámal nebo Karel Dawson. 

Z Maloskalska doléhají informace o startu vozu Škoda Octavia WRC,
jehož majitelem je tým Věroslava Cvrčka. Na startu však nebudou chybět
ani dva velcí rivalové z loňska, čerstvý „padesátník“ Vladimír Berger 
a zkušený Václav Donát ze Železného Brodu. Svůj start s vozem Ford 
Focus potvrdili i domácí Jan Halala s Daliborem Štěpánem. Vladislav 
Krejčíř zase představí vůz Ford Escort Cosworth, s nímž před lety závodili
Ludvík Otto a Milan Chvojka. Poprvé by se měla se silným Mitsubishi
osmé generace plzeňského týmu představit rovněž nadějná posádka 
Sýkora se Škardovou. Mezi přihlášenými jsou i dvojice ze sousedního 
Německa. 

Pro pamětníky automobilových rallye připravili překvapení dávní 
vítězové Jaromír Zeman a Stanislav Šelmát, kteří vystaví na hrádeckém
náměstí své zrestaurované vítězné vozy hrádecké soutěže z let 1982 
a 1983. Prvně jmenovaný Škodu 110 RC a druhý legendární Škodu 130 RS.
Svůj start zvažuje i dvojice závodníků, kteří v Hrádku startovali v prvních
letech své dlouholeté kariéry – Miroslav Fišer a Hynek Středa. 
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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.

Neméně zajímavé jméno se objeví v předjezdeckém voze. Účastníka
soutěží mistrovství světa Štěpána Vojtěcha není nutné fanouškům auto-
mobilových soutěží dlouze představovat. Štěpán Vojtěch navíc bude 
v Hrádku rozdávat při oficiální autogramiádě i podpisy. A ty mohou být
o to cennější, jaké umístění zajede liberecký jezdec týden před Rally Ther-
mica Lužické hory v Argentině. 

Oproti loňskému roku byla upravena trať v Hrádku, která v mnohem
menší míře omezí provoz v hrádeckých ulicích. Vnitřní okruh od Starého
dvora po Dělnický dům bude uzavřen od pátku 11. 5. od 10.00 do soboty
asi do 22.00. Ulice Jižní a Příčná v Doníně budou uzavřeny v době
rychlostních zkoušek v sobotu od 8 do 14 hodin.

Vít Štrupl, s využitím tiskové zprávy Pavla Vydry

Doprovodný program Thermica rally Lužické hory 2007
Pátek 11. 5. 2007

Horní náměstí
14.30 Zahájení moderovaného programu
– promítání na velkoplošné obrazovce – rallysprinty
– maketa WRC – playstation pro diváky
– mažoretky
– představování vybraných posádek
– statická ukázka historický aut vítězů 

(Š 130 RS – Šelmát, Š 110 R Coupé - Zeman)
16.00 Autogramiáda Štěpána Vojtěcha ve vstupním vestibulu
19.30 Vystoupení – Natálka Kocábová
20.30 Vystoupení – Red Hot Chilli Peppers Revival 
22.00 Konec programu 

Sobota 12. 5. 2007
Horní náměstí
8.30 Zahájení moderovaného programu
– Mažoretky
– Představování vybraných posádek
9.00 Start prvního vozu
14.00 Hudební skupina vystoupení
16.20 Vítězné posádky na rampě

KD Beseda
20.00 Začátek vyhlášení vítězů
22.30 Taneční vystoupení hip-hop
23.00 Netradiční přehlídka prádla
01.00 Konec vyhlášení

Speedtrial diváky pobavil
Dne 21. 4. 2007 se v Hrádku nad Nisou uskutečnil poprvé závod ve
speedtrialu. Speedtrial je mladá a pro diváka velice atraktivní sportovní
disciplína, ve které dva jezdci na kole soupeří na dvou stejných tratích.
Vyhrává ten, který dojede do cíle jako první. Trať byla postavena ze
dřevěných přepravních palet, dvou valníků, dvou kontejnerů a barelů.
Jelikož se jelo tam i nazpátek, bylo to hodně fyzicky náročné, vydržet tolik
jízd za sebou, ke konci už na některých závodnících bylo vidět, že toho
mají plné zuby. Bohužel jediným negativem tohoto závodu bylo to, že se
přihlásilo málo jezdců, zřejmě kvůli celkem vysoké náročnosti trati. 

Závod odstartoval v 10 hodin tréninkem na trati, zhruba od 11 hodin
začala kvalifikace do závodu, kde se každý jezdec vydal na trať sám, změřil
se mu čas a podle toho byl potom seřazen do finálových jízd. Po odjetí
kvalifikace následoval exhibiční závod ve skoku do výšky, ve kterém jasně
zvítězil Vlasta Čiháček, když téměř vyrovnal současný světový rekord 
130 cm. Následovala exhibice ve freestyle karate a pak už mohlo odstar-
tovat finále závodu, ve kterém v kategorii expert Tomáš Eibl (Děčín)
porazil Jana Sladkého (Hrádek nad Nisou).  Na třetím místě v expertech
skončil Tomáš Latislav (Litoměřice). V náročnější kategorii elite potom
zvítězil trojnásobný mistr světa Martin Šimůnek (Česká Lípa), před
Vlastou Čiháčkem (Praha) a Michalem Budským (Praha). 

Závěrem bych rád poděkoval všem jezdcům za účast, organizátorům
a všem lidem, kteří se podíleli na přípravě závodu, sponzorům Sklojas
Horní Libchava, D-Plast Eftec, Penco, městu Hrádek nad Nisou, Liberec-
kému kraji a v neposlední řadě všem divákům za pěknou atmosféru. Na
viděnou příští rok... Jan Sladký
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