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— Snadno přes hranici
— Kroupy ničily
— Rekonstrukce náměstí
— Změny jízdních řádů
— Zlatá popelnice
— O dni dětí
— Thermica Rally
— Kynologický závod
— Hrádecké rockové léto
— Kalendář
— Příloha – Krkavčí skály

Snadno pfies hranici
Přes hranici mohou také nákladní auta do 3,5 tuny
Po dvouletém snažení se podařilo projednat potřebné diplomatické nóty a nejabsurdnější dopravní
omezení zmizelo od 2. 6. 2006 z hraničního přechodu Hrádek nad Nisou–Porajów. Od soboty mohou
přes přechod bez omezení projíždět také tzv. malé nákladní automobily specifikace N1. 

Hraniční přechod Hrádek nad Nisou byl až doposud určen pouze pro překračování státních hranic pro
pěší, cyklisty, motocyklisty, osobní automobily a autobusy. Nákladní vozidla zde hranice mohla
překračovat pouze v případě  udělení výjimky. Obyvatelé a návštěvníci Trojzemí tak častokrát poprvé až
při kontrole na státní hranici zjistili, že jejich osobní automobil je v kategorii N1 (s mřížkou a odpočtem
DPH) a byli nuceni využít pro překročení státní hranice hraniční přechod v Rumburku nebo Kunraticích.
Znamenalo to nejenom výraznou objížďku, ale také překážku pro spolupráci podnikatelů a živnostníků
v sousedních městech. Získání výjimky a povolení k překračování státní hranice byla pro žadatele poměrně
složitá byrokratická procedura, která mnohokrát skončila neúspěšně.

Pokračování na str. 3

Bydlení uprostfied mûsta a zelenû
Výstavba nových bytů v ulici 1. máje pokračuje podle harmonogramu a předpokládaný termín dokon-
čení bytů na konci října bude dodržen. Nový dům bude stát nedaleko od centra města, a přesto upro-
střed zeleně. Jako zázemí domu bude využita vzrostlá zeleň v prostoru za městskou knihovnou. Objekt
bude z tohoto pohledu splňovat všechny požadavky na moderní bydlení.

Město Hrádek nad Nisou
získalo v roce 2006 na vý-
stavbu bytového domu 
s 36 byty v ulici 1. máje do-
taci Státního fondu rozvoje
bydlení z programu Vý-
stavby nájemních bytů pro
příjmově vymezené skupiny
obyvatel. Ta činí 630 tis. Kč 
na jeden byt. Celková výše
dotace je 22 680 tis. Kč a ve
veřejné soutěži byla dosa-
žena celková cena stavby 
38 798 tis. Kč včetně DPH 
a financování vlastního po-
dílu města. Vlastní podíl
bude město splácet z vybra-
ného nájemného. Díky do-
tačním podmínkám bude 
vybrané měsíční nájemné

vyšší než splátka vlastního podílu zhotoviteli – společnosti 1. regionální stavební Liberec. Takový model
výstavby, kde vybraný nájem financuje splácení vlastního podílu města, je pro výstavbu nájemních bytů
jediný finančně realizovatelný.

Žadatel musí dodržet následující dvě podmínky. Žadatel nesmí být vlastníkem jiného bytu nebo
rodinného domu a zároveň musí splnit podmínku maximálního měsíčního příjmu. V případě samostatně
žijící osoby je to 0,8násobek hrubé průměrné mzdy v ČR a v případě rodiny nesmí její celkový příjem
překročit 1,5násobek průměrné hrubé mzdy. Průměrná mzda v ČR za 1. čtvrtletí roku 2007 byla dle Českého
statistického úřadu 20 399 Kč. Maximální příjem žadatele za posledních šest měsíců tedy nesmí v případě
jednotlivce překročit 16 319 Kč a v případě rodiny 30 598 Kč.

Pokračování na str. 4

cena 10 Kã

Co se dûlá 
z vytfiídûn˘ch plastÛ?
Odpověď na otázku se můžete dozvědět
na výstavce, která byla instalována 
u Chrámu Pokoje. V rámci projektu 
„Intenzifikace tříděného sběru v Libe-
reckém kraji“ je od 1. 6. 2007 v Hrádku
nad Nisou instalována výstavka recyklo-
vaných výrobků z vytříděných plastů.

Výstavka je koncipována jako odpočíva-
dlo pro obyvatele města – s lavičkami, víč-
kovištěm – hrací plochou pro děti – a ukáz-
kami kompostéru, palet a dalších výrobků.
Všechny recyklované komponenty odpo-
čívadla jsou označeny, z jakých plastů byly
vyrobeny, kdo je jejich výrobcem a jaké
mohou mít další použití. Zároveň v odpo-
čívadle občané najdou i informační mate-
riály, které vysvětlují, co se dál děje s vytří-
děným odpadem, jak vznikají recyklované
výrobky a co vše se z nich vyrábí.

Cílem výstavy je občanům představit
recyklované výrobky a jejich možnosti
použití jako výsledek třídění odpadů. 
Protože každý občan Libereckého kraje 
v průměru vytřídí 33,69 kg/osobu/rok 
odpadů, z toho 4,86 kg/osobu/rok plastů,
a každým rokem dochází k nárůstu.

Pokračování na str. 4
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
99..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
9. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 25. 4. se zabývala těmito
záležitostmi:
— souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Grantového fondu

Libereckého kraje na projekt „Rekonstrukce historického centra města
Hrádek nad Nisou“ – studie proveditelnosti

— souhlasila s partnerstvím projektu „DDM Drak – místo her a odpočinku
pro všechny generace“ – organizační: internetové stránky města,
měsíčník HRÁDECKO, personální podpora a schvaluje příspěvek na
projekt ve výši 105 000 Kč

— souhlasila s rozšířením Mateřského a dětského centra Korálek v ob-
jektu Městské knihovny v Hrádku nad Nisou

— vzala na vědomí žádost obyvatel z lokality ulice U Koupaliště s tím, že:
1. uvedení povrchu dopravních komunikací a výše uvedeného veřej-

ného prostranství projedná ORM s dodavatelskou organizací stavby
Rekonstrukce Stoka C – VHS Teplice

2. regulaci dopravy v ulici U Koupaliště včetně instalace překážky
vjezdu projedná dopravní komise

3. odstranění černé skládky vyřeší ORM
— schválila jako dodavatele projektové dokumentace rekonstrukce 

přístavby ZŠ TGM vč. propojovacího krčku firmu DTZ Liberec, s r. o.,
Proseč pod Ještědem za cenu 340 000 Kč vč. DPH.

1100..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
10. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 5. 5. se zabývala těmito

záležitostmi:
— po projednání souhlasila s ukončením smlouvy s firmou Puchýř 

(sekání travnatých ploch). Po projednání schválila zadávací podmínky
pro II. seč travnatých ploch města Hrádek nad Nisou v r. 2007. 

— schválila jako dodavatele projektové dokumentace cyklostezky 
Dělnický dům x ulice Luční Ing. Zbyňka Nýdrleho, Liberec, za cenu 
176 120 Kč včetně DPH

— schválila jako dodavatele projektové dokumentace cyklostezky 
Turistická x Lužické hory Ing. Zbyňka Nýdrleho, Liberec, za cenu 
229 670 Kč včetně DPH

— zastupitelstvu města doporučila uzavření smluv o úvěru s Českou 
spořitelnou, a. s., na financování nákupu sokolovny, pozemků po-
třebných k realizaci průmyslové zóny a projektu Rozšíření a zkvalit-
nění nabídky služeb ČR v české části Trojzemí (registrační číslo
CZ.04.1.05/4.1.21.2/2792) za níže uvedených podmínek:

Kupní smlouva na prodej nemovitosti – č. p. 269 Sokolovna, včetně
pozemků p. p. č. 742/1 a 742/2 v k. ú. Hrádek nad Nisou – celková
výše úvěru 933 000 Kč na úhradu kupní ceny s dobou splatnosti do
10 let a možností mimořádných splátek. 
Příslib úvěru na budoucí nákup pozemků potřebných pro realizaci
průmyslové zóny p. p. č. 1594/1 v k. ú. Hrádek nad Nisou 
a p. p. č. 354/1, 354/7, 354/8, 354/10 v k. ú. Oldřichov na Hranicích –
celková výše úvěru 3 400 000 Kč na úhradu kupní ceny s dobou
splatnosti do 10 let a možností mimořádných splátek.
Projekt – Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb ČR v české části 
Trojzemí v celkové hodnotě díla 1 640 893,80 Kč – celková výše úvěru
1 230 000 Kč na předfinancování celé dotace s dobou splatnosti do
obdržení dotace, t. j. do 31. 10. 2007.

— po projednání schválila návrh projektu Osadního výboru Václavice –
Rozšíření dětského hřiště a veřejná místnost pro občany 

— schválila vypovězení nájemní smlouvy se společností VIJA na 
pronájem Lidového domu v Hrádku nad Nisou a pověřila starostu
města k jednání s právním zástupcem města o pokračování dalších
právních kroků vůči nájemci

— po projednání souhlasila s přeměnou školního klubu na školní družinu
v ZŠ Praktické v Loučné.

— vzala na vědomí postup prací na projektu Rozšíření a zkvalitnění služeb
CR v české části Trojzemí, souhlasila se změnami rozpočtu – přesunem
ušetřených položek – dle důvodové zprávy a uložila technickému 
a obsahovému manažerovi projektu zapracovat tyto změny do návrhu
změny rozpočtu projektu a předat ke schválení zprostředkovateli
dotace (Liberecký kraj)

— souhlasila s dodatkem smlouvy k produktu Brožura (tištěná i elektronická
podoba formát PDF a HTML) s dodavatelem produktu: Geoprint, s. r. o.,
v rámci projektu Rozšíření a zkvalitnění služeb CR v české části 

Trojzemí na základě důvodové zprávy. Náklady vzniklé rozšířením
počtu výletů a zpracováním mapy budou kryty z ušetřených finanč-
ních prostředků u ostatních produktů v rámci projektu.

— vzala na vědomí prodloužení projektu do 30. 6. 2007 schváleného
zprostředkovatelem dotace. Na základě důvodové zprávy uložila
technickému a obsahovému manažerovi projektu zajistit podepsání
dodatků smluv k jednotlivým produktům s prodlouženým termínem
plnění. 

— schválila uzavření součinnostní dohody mezi městem Hrádek nad
Nisou, Městskou policií Hrádek nad Nisou, Obvodním oddělením
Policie ČR Hrádek nad Nisou a Referátem cizinecké a pohraniční police
Hrádek nad Nisou.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
44..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
4. zasedání zastupitelstva města v roce 2007 konané dne 25. 4. se zabý-
valo těmito záležitostmi:
— město souhlasilo se záměrem prodeje objektu Václavská č. p. 189

(Dělnický dům), včetně pozemků st. p. č. 650, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 1 408 m2, a p. p. č. 659, ostatní plochy, o výměře
2 007 m2 v k. ú. Hrádek nad Nisou a uložila ORM zajistit výběrové 
řízení na zajištění služeb realitní kanceláře za účelem prodeje nemo-
vitostí

— souhlasilo se zveřejněním nabídky k prodeji p. p. č. 352/5, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 1 341 m2 a p. p. č. 353, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 119 m2 včetně objektů č. p. 142 a 134 na těchto
pozemcích (statek Starý dvůr), vše v k. ú. Hrádek nad Nisou, za
minimální cenu 438 000 Kč a uložilo ORM zajistit výběrové řízení na
zajištění služeb realitní kanceláře za účelem prodeje nemovitostí

— schválilo prodej bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb. (stávají-
cím nájemníkům) v bytovém domě č. p. 624 Žitavská ulice včetně
pozemkové parcely pod objektem č. 72/2, zastavěná plocha o výměře
310 m2 ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou, vše v k. ú. Hrádek nad
Nisou 

— vzalo na vědomí stížnost obyvatel Oldřichovské ulice a informace
zástupců společnosti Trelleborg a uložilo starostovi města předložit na
příštím jednání zastupitelstva města materiál, kde budou jednotlivé
kroky zlepšení životního prostředí časově ohraničeny

— po projednání schválilo způsob privatizace Zahradnictví, příspěvkové
organizace, kritéria soutěže, výběrovou komisi, harmonogram dalšího
postupu a uložilo místostarostovi města připravit na červnové jednání
zastupitelstva města k projednání výsledek této soutěže

— schválilo komisi na výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně ve složení:
p. Jiří Timulák, p. Karel Dajčar, p. Petr Kudláček, p. Josef Olša, p. Eliška
Suchánková a uložilo jí v termínu do červnového jednání zastupitel-
stva města připravit návrh zadávacích podmínek

— vzalo na vědomí informaci starosty města o problematice likvidace
staré ekologické zátěže v areálu firmy KORTAN, spol. s r. o., v Hrádku
nad Nisou

— po projednání schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace na mobilní
požární techniku CAS.

55..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
5. zasedání zastupitelstva města v roce 2007 konané dne 16. 5. se zabý-
valo těmito záležitostmi:
— souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje objektu Václavská č. p. 189

(Dělnický dům), včetně pozemků st. p. č. 650, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 1 408 m2 a p. p. č. 659, ostatní plochy, o výměře
2 007 m2, v k. ú. Hrádek nad Nisou

— schválilo změnu pravidel přidělování a čerpání prostředků fondu
rozvoje města

— vzalo na vědomí předloženou informaci velitele městské policie 
o navýšení strážníků městské policie od 1. 6. 2007 na celkový počet 
7 strážníků a schvaluje návrh změny rozpočtu související s tímto
navýšením stavu v příjmové a výdajové části rozpočtu

— schválilo uzavření smluv o úvěru s Českou spořitelnou, a. s., na finan-
cování nákupu sokolovny s navrženou referenční sazbou PRIBOR – 
12 měsíců na nákup pozemků potřebných k realizaci průmyslové zóny
s navrženou referenční sazbou PRIBOR – 6 měsíců, na financování
projektu Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb CR v české části
Trojzemí

— delegovalo p. Martina Půtu na řádnou valnou hromadu Severočeské
vodárenské společnosti, a. s., která je svolána na 7. června 2007 
od 10 hodin do estrádního sálu Domu kultury v Teplicích
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Snadno
pfies hranici

Pokračování ze str. 1

Osobně jsem rád, že se po více než dvouletém úsilí podařilo projed-
nat potřebné diplomatické nóty na odpovědných ministerstvech v České
republice a Polsku. Doba bohužel odpovídá běžným lhůtám nutným pro
projednání podobných diplomatických procedur. Nebýt tlaku Svazku tří
měst Bogatynia, Zittau, Hrádek nad Nisou a spolupráci s Libereckým
krajem, byla by doba projednání pravděpodobně ještě delší.

Věřím, že podobně po-
zitivní závěry bude mít
také jednání smíšené
třístranné mezinárodní
komise v Hejnicích ve
dnech 11.–12. 6. 2007.
Tam se bude projednávat
zahájení stavby komuni-
kace Hrádek–Zittau na
polském území. Netrpě-
livě budeme očekávat
informace polských ko-
legů o termínu nejenom
zahájení stavby, ale také
jejího plánovaného dokon-
čení. Teprve zprovoznění
plnohodnotného přeshra-
ničního propojení pro ná-
kladní silniční dopravu, ze
kterého budou mít v regi-
onu užitek všechny tři
země, může odstranit pře-
kážky, které stojí v cestě
příchodu nových inves-
torů do Trojzemí.

Na česko-německé hranici přibyly tři nové turistické přechody
Od 1. června se dočkali zjednodušení podmínek pro putování kopci nad
Hrádkem také turisté. Na česko-německé hranici přibyly tři nové
přechody, které mohou využívat pěší, cyklisté, vozíčkáři a lyžaři. První 
z nich, Hrádek nad Nisou–Neu Hartau, vznikl v místech, kde začíná údolí
Bílého potoka (tam, kde se cesta k České bráně odpojuje od modře
značené turistické stezky). Druhým přechodem je Česká brána–Neu 
Hartau a třetím Petrovice–Lückendorf u tzv. Lvího buku (pod Tobiášovou
borovicí). Všechny tři přechody v podstatě umožňují legálně využívat
přirozené turistické stezky, přes které turisté stejně léta chodili. Podléhají
běžnému režimu, to znamená, že jsou od dubna do září otevřeny od 
6 do 22 hodin, ve zbývajících měsících od 8 do 18 hodin. A pro případ
namátkové kontroly je potřeba mít u sebe cestovní doklad. V. Štrupl

— vzalo na vědomí předložené realizované a plánované aktivity na
ochranu životního prostředí společnosti Trelleborg Hrádek nad Nisou
a uložilo starostovi města průběžně informovat zastupitele o plnění
jednotlivých projektů plánovaných společností Trelleborg na ochranu
životního prostředí

— schválilo poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 150 tis. Kč Místní akční
skupině Podještědí na projekt Zlepšování kvality života a životního
prostředí v Podještědí, se splatností do konce roku 2007 z prostředků
obdržené dotace od Ministerstva zemědělství ČR popř. SZIF.

Nûkolika slovy
— Novým tajemníkem městského úřadu v Hrádku nad Nisou se od 

1. července stane Ladislav Krajčík, který byl vybrán na základě
výběrového řízení. Souhlas s jeho jmenováním do funkce už vyslovil 
i Krajský úřad Libereckého kraje.

— V květnu město podalo žádosti o dotaci, která by byla použita na
vytvoření projektových dokumentací na rekonstrukci několika
městských objektů. Jednak přístavby ZŠ T. G. Masaryka, o jejíž
rekonstrukci město usiluje už tři roky, protože stav oken v obou
pavilonech, stav atria i technologie ve školní jídelně je nevyhovující.
Dále jde o rekonstrukci MŠ Liberecká a případné navýšení její kapacity
opravou a připojením sousedního objektu bývalého výměníku 
a úpravu č. p. 71 na Horním náměstí na multifunkční centrum. 

— O další úpravy travnatých ploch ve městě se bude do konce roku na
základě výsledků výběrového řízení starat firma Zahradnické služby
Bursík z Brandýsa nad Labem. Jarní údržba zeleně nebyla ideální, do
konce roku ji bude tedy provádět tato firma. Komise, která bude mít
na starosti výběrové řízení na údržbu veřejné zeleně v dalších letech,
se poprvé sejde v prvním červnovém týdnu. Jejím úkolem bude
připravit výběrové řízení k vyhlášení v září letošního roku tak, aby se
mohlo do konce roku vyhodnotit.

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



4 ãerven 2007

Kroupy niãily hlavnû na
Uhelné a ve Václavicích

V pondělí 14. 5. 2007 postihla Uhelnou a část spodních Václavic živelná
pohroma – krupobití mimořádně ničivého rozsahu. Velikost krup a síla
živlu způsobily na nemovitostech, zahradách, automobilech a dalším
majetku nemalé škody. V sobotu 19. 5. 2007 se proto U Ptáka na Uhelné
sešli poškození obyvatelé, předsedové osadních výborů Václavice 
(Jaroslav Sklenář) a Uhelná (Roman Sedláček) se starostou města 
M. Půtou. 

Na setkání byly projednány možnosti pomoci obyvatelům ze strany
města Hrádek nad Nisou. Po bouři byly v této lokalitě městem umístěny
kontejnery na velkoobjemový odpad, které umožnily okamžitou likvidaci
nepořádku a stavební sutě. Další stavební odpad bude likvidován ve
spolupráci s Pískovnami Hrádek, a. s., které nabídly pomoc obyvatelům
při likvidaci následků kalamity.

Město dále nabídlo využití pracovníků, kteří si odpracovávají alterna-
tivní tresty svou vlastní prací. Ve spolupráci s osadními výbory byl zajištěn
sklenář, který v lokalitě provede opravu rozbitých oken. 

Rada města ve středu 23. 5. 2007 projednala žádosti obyvatel postižené
lokality o finanční pomoc formou bezúročných půjček ve výši 20 000 Kč
splatných do 2 let. 

Podle informací zjištěných na sobotním setkání byla naprostá většina
nemovitostí pojištěna a pojistné plnění u většiny obyvatel již bylo
projednáno.

Děkuji všem, kteří se do likvidace škod zapojili, jmenovitě pak Ing. Sta-
nislavovi Leškovi, řediteli Pískoven Hrádek, a. s. Nám všem přeji, aby se po-
dobná událost Hrádku nad Nisou a jeho obyvatelům na dlouho vyhnula.

Martin Půta

Co se dûlá 
z vytfiídûn˘ch plastÛ?

Pokračování ze str. 1

Důsledným a správným tříděním, nejen plastů, vzniká surovina, ze
které se procesem recyklace vyrábí plnohodnotné výrobky pro každo-
denní použití. Proto je výstavka pojata jako odpočívadlo, umístěné na
veřejné prostranství a k dispozici všem občanům.

Recyklované materiály pro výrobu odpočívadla bezplatně zapůjčili 
výrobci recyklovaných výrobků: Transform, a. s., Lázně Bohdaneč, Stabil-
plastik, spol. s r. o., Líbeznice, Purus Kostelany, a. s., a Jelínek Trading,
spol. s r. o.

Odpočívadlo bude občanům Hrádku nad Nisou sloužit do poloviny
července a poté se přesune do České Lípy.

Bydlení uprostfied
mûsta a zelenû

Pokračování ze str. 1

Velikost bytů se pohybuje od 1+kk o velikosti 25 m2 až po 2+kk o veli-
kosti 60 m2. Většina bytů je malometrážních a nájemné bez nákladů na
energie a služby je ve výši 72 Kč za metr čtverečný měsíčně. Nájemné se
podle velikosti bytu pohybuje od 1 770 Kč do 4 327 Kč. Čtyři byty jsou
bezbariérové a jsou určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace.

Žádosti o přidělení nových bytů v ulici 1. máje přijímá do konce června
paní Eva Nová, odbor rozvoje města. Při rozhodování o přidělení bytu bude
přihlíženo nejenom k dotačním podmínkám, ale také k dosavadním 
zkušenostem se žadateli a také podle stavu bytu, ve kterém žijí dnes. Cílem
není vybudovat v centru města problémovou lokalitu, ale vyřešit problémy
žadatelů, kteří bydlí v nevyhovujících podmínkách. Také z tohoto důvodu
byli osloveni i vhodní žadatelé o umístění do Domu s pečovatelskou služ-
bou, kteří zatím nevyužívají služeb Pečovatelské služby.

Den otevřených dveří je předběžně naplánován na 28. října letošního
roku. O průběhu výstavby vás budeme průběžně informovat.

Martin Půta

Budete cestovat?
Od září loňského roku je v platnosti nová právní úprava týkající se 
žadatelů o nový cestovní doklad – pas. Jelikož se v poslední době množí
dotazy občanů k této problematice, chtěli bychom krátce připomenout,
že o nový pas již není možno žádat na našem městském úřadu, ale ža-
datel musí svou žádost podat na Magistrát města Liberce. K této žádosti
se již nepřikládá fotografie, tu Vám pořídí přímo při podání žádosti na
magistrátu. Tento postup se týká žadatelů o cestovní doklad starších pěti
let. Pro děti do pěti let je možno podat žádost o nový pas i na našem měst-
ském úřadu, ke které je nutno doložit rodný list dítěte, osvědčení o stát-
ním občanství dítěte (požádat o osvědčení lze prostřednictvím matrič-
ního úřadu v Hrádku nad Nisou) a dvě fotografie. Podle současné právní
úpravy nelze zapsat dítě do cestovního dokladu rodičů.

Pokud hovoříme o cestování a cestovních dokladech, tak připomínáme,
že cestovat do zahraničí v rámci států Evropské unie je možno i na
občanské průkazy (OP) se strojově čitelnou zónou. Tento typ občanského
průkazu budou mít již všichni ti, kteří si v důsledku pojmenování ulic 
v částech města Donín a Loučná a některých ulic v části Hrádek nad Nisou
žádají o nové občanské průkazy. V současné době eviduje správní odbor
měsíčně cca 140 žádostí o vydání nového OP, z nichž část právě z důvodu
pojmenování ulic. Jelikož příslušné organizace a úřady obdržely koncem
loňského roku od městského úřadu informaci o nových názvech ulic 
a nové názvy také jsou již zavedeny i v celostátně platném informačním
systému evidence obyvatel, je vhodné požádat o vydání nového OP co
nejdříve. Žádosti je možno podávat na správním odboru městského úřadu
a k žádosti je zapotřebí jedna současná fotografie a stávající občanský
průkaz. Nový občanský průkaz je pak zhotoven do třiceti dnů.

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

Sbírka Pozvednûte
slabé! opût v Hrádku

Nadace EURONISA pořádá již pátý ročník regionální veřejné sbírky 
Pozvedněte slabé! Hlavním záměrem projektu je ukázat na palčivé
problémy některých lidí okolo nás a zorganizovat veřejnou akci, která
přispěje k jejich řešení. Patronem této sbírky je Jiří Lábus. Sbírku též
podpořili předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka, hejtman Libereckého
kraje Petr Skokan či hokejový brankář Milan Hnilička.

Sbírka Pozvedněte slabé! je regionální a dárci přispívají předem určené
organizaci na konkrétní účel. V Hrádku nad Nisou je jí Pečovatelská služba,
která peníze použije na zajištění volnočasových aktivit pro seniory žijící 
v Hrádku nad Nisou.

Ve dnech 19. až 21. června se za pomoci žáků ze ZŠ Lidická uskuteční
veřejná sbírka v ulicích Hrádku nad Nisou. Dobrovolníci budou lidem
nabízet k prodeji přívěsky s žetonem do nákupního košíku a přívěsky 
s kuličkovým perem (1 ks za 33 Kč). Takto získané prostředky budou, po
ukončení 5. ročníku veřejné sbírky Pozvedněte slabé! v prosinci 2007,
předány na jaře následujícího roku hrádecké Pečovatelské službě.

-vs-
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Vietnamská tržnice na Žitavské ulici
Tak nám ji konečně zakázali a zrušili a špatná vizitka města měla být
definitivně zažehnána. Ovšem prázdné stánky plné bordelu, které zde
pustnou již několik dní či týdnů, ty také vypovídají o ledasčem. Jak dlouho
budeme cizince takto vítat? Je to první obrázek, jaký se jim naskytne, když
přejedou hranice. Nebo město dopustí, aby zchátraly a rozpadly se stejně
tak, jako tomu bylo v případě „ruské vily“ (např.)? Děkuji za odpověď.

zvědavý

Tak si myslím... že zrovna tam nikomu nemohli vadit. Tržnice pěkná, jed-
notná, daleko od centra... Město jich je plné... jako ostatně všude a tam
se nic nezměnilo. Na jaký popud a proč byli vyhnáni?

taky zvědavá

Jedněm Vietnamci vadí, jiní se jich zastávají. Žitavská je asi jedním z mála
míst, kde pozemek patří městu a má možnost ovlivnit, co tam bude, nebo
nebude stát. Skončila smlouva o pronájmu a město určitě zvážilo i názory
těch, kteří v některé z minulých diskusí požadovali „vyhnání“ Vietnamců
z města. Osobně souhlasím se zrušením tržnice a doufám, že prázdné
budky budou odstraněny.

David

Dobrý den,
Prodejní stánky na Žitavské ulici byly umístěny na pozemku města,

který má v pronájmu společnost VIJA. Stánky jsou majetkem této společ-
nosti a byly u Lidového domu umístěny na základě souhlasu města z roku
1997 a dočasného stavebního povolení, jehož platnost vypršela v březnu
2007.

Společnost VIJA požádala město o prodloužení dočasného stavebního
povolení. Nejprve rada města a následně dvakrát zastupitelstvo žádost
projednalo a souhlas s prodloužením dočasného povolení většinou
zastupitelů neschválilo. Z tohoto rozhodnutí vyplývá skutečnost, že stánky
musí jejich vlastník jako stavbu dočasnou odstranit. Tento postup byl
vlastníkům již od roku 1997 známý. Nad dodržováním stavebního zákona
dohlíží stavební úřad MěÚ Hrádek nad Nisou. Podle informací od
vedoucího odboru p. Kopeckého bude odstraňování stavby probíhat 
v následujících měsících. Podle vyjádření vlastníka bude pozemek
zahrady Lidového domu prázdný nejpozději na podzim letošního roku.

Nemám ve zvyku schovávat se za ostatní a konstatuji, že jsem při
hlasování byl proti prodloužení stavebního povolení. Nebylo to jedno-
duché rozhodnutí a respektuji ty, kteří mají opačné názory a hlasovali
jinak. A proč jsem hlasoval proti?

To, že se tržnice na Žitavské může někomu líbit, chápu, a sám jsem
viděl výrazně horší místa určená k prodeji zboží. Osobně ale nepovažuji
prodejní stánky z hlediska vzhledu města za pěkné, a to bez ohledu na
to, v které lokalitě stojí. 

A jaká je moje představa zahrady u Lidového domu? Co takhle
upravený kus zeleně se stromy, lavičkami a místem k letnímu posezení na
zahrádce u restaurace? 

Nedomnívám se, že teprve konec tržiště na Žitavské způsobil zájem 
o nemovitosti ve městě. Naopak právě umístění tržnice na městském
pozemku před 10 lety znamenalo vytvoření prostoru pro podnikání části
vietnamské komunity a také je přivedlo k nákupům prvních nemovitostí
ve městě. Nemovitosti pravděpodobně nekupují prodejci ze stánků, 
ale spíše ti, kteří podobné obchody řídí. To, že stát nebyl dlouhé roky
schopen zajistit placení daní a cla od některých z těchto prodejců, vedlo
k tomu, že peníze, které takto „ušetřili“ na clech a daních, mohou dnes
být investovány do nemovitostí třeba v Hrádku. Ostatně zapojení někte-
rých vlastníků nemovitostí z této komunity do nelegálních obchodů 
řešila poměrně nedávno Policie ČR. 

Ani mně se nepěkné stánky „proti Tetě“ nelíbí. Nejsou ale nové a byly
již v minulosti jako prodejní využívány. Stojí na soukromém pozemku 
a s tím může město udělat jenom málo, respektive nic. Mohu k tomu
maximálně vyslovit tento svůj názor.

Obecně se musím pousmát nad některými poněkud protichůdnými
názory. Jedni by vietnamské prodejce vyhnali někam za město (pěkný
středověký postup) a jiní se ptají, proč byli vyhnáni ze Žitavské. Takže

konstatuji, že město
nemělo s prodejci
žádný přímý právní
vztah a nikoho nevy-
hánělo a ani nikam
nestěhovalo. Právní
vztah mezi nájemcem pozemku a prodejci neznám a nemohu jej komen-
tovat. 

Na závěr ještě jednu důležitou věc. Nemám nic proti jednotlivým lidem
z vietnamské komunity. Její členové jsou pracovití lidé, kteří často pracují
v podmínkách, které by pro Evropana byly nepřijatelné. A jejich obchody
fungují také proto, že do nich chodíme nakupovat. A je pravděpodobné,
že se to týká nás všech, ať už se nám stánky na Žitavské líbí, nebo ne.

S pozdravem

Martin Půta, starosta města

Fórum
Příspěvky vybrané z diskuse na internetových stránkách města

Od ãervna má mûstská
policie o stráÏníka více

V pondělí 21. 5. měřila hlídka hrádecké městské policie rychlost poprvé
také v Rynolticích a Bílém Kostele. Krajský úřad Libereckého kraje udělil
v květnu souhlas s uzavřením veřejnoprávních smluv mezi městem
Hrádek nad Nisou a obcemi Rynoltice a Bílý Kostel. Do praxe tak byla
uvedena dohoda s obcemi o zajištění měření rychlosti na jejich území.
Hlavním cílem je přimět řidiče k dodržování 50km rychlostního limitu
uvnitř obou obcí.

Velitel městské policie Pavel Weiss projednal se starosty Rynoltic
Františkem Kačenou a Bílého Kostela Jiřím Formánkem lokality, které jsou
v obou obcích problematické. V Rynolticích se jedná o průtah silnice I/13
Liberec–Nový Bor středem obce a úsek u autobusových zastávek u Jítravy
na stejné komunikaci. V Bílém Kostele bude měření prováděno na příjezdu
od Liberce a Grabštejna na silnici I/35 a na příjezdu od Dolní Suché na
silnici III. třídy. Měření budou prováděna asi dvakrát týdně.

Zastupitelstvo města v této souvislosti na svém jednání dne 16. 5.
projednalo a vzalo na vědomí navýšení počtu strážníků na sedm od 
1. června. Navýšené náklady na činnost městské policie budou pokryty
zvýšením příjmů plynoucích z rozšířeného výkonu služby městské policie
mimo území města.

Obce za tuto činnost hrádecké městské policie nic nehradí, ale pokuty
vybrané za spáchané přestupky zůstávají příjmem města. Za prvních pět
měsíců letošního roku bylo v blokovém řízení vybráno městskou policií
186 tisíc korun.

Martin Půta, Vít Štrupl
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Na rekonstrukce chce
mûsto získat peníze z EU
Příprava projektu rekonstrukce Horního náměstí se dostala do další 
fáze – připravuje se dokumentace potřebná pro vydání stavebního
povolení. Úsilí města je nasměrováno k získání finančních prostředků 
z Evropské unie, bez kterých je projekt těžko myslitelný.

Oproti původním záměrům byl projekt rozšířen také o rekonstrukce
ulic ve středu města. Týká se kromě samotného Horního náměstí ulic
Anglické, Školní, Kostelní, Lutherovy, Tiché, Bartolomějské, Lékárnické 
a části ulic Liberecké, Husovy a Žitavské. 

Poměrně velký rozsah projektu zahrnuje opravy inženýrských sítí
(vodovody, kanalizace, plyn, elektřina, veřejné osvětlení) a samozřejmě
výměnu povrchů.

Studie rekonstrukce samotného náměstí byla představena při loňské
pouti. Podle ní bude mít náměstí dvě části. Dolní s parkovacími místy 
a horní vyhrazenou pěším. Významným rysem je rozšíření chodníků nejen
na náměstí, ale i při příjezdu k němu. Zúžením prostoru pro auta si 
budou řidiči nuceni uvědomit, že vjíždí do klidnější zóny. Naopak budou
vyhrazena místa pro parkování. Kromě dolní části náměstí také na 
Liberecké ulici, v Anglické, Žitavské a Husově.

Novými prvky na náměstí budou větší množství zeleně, kašna, 
sluneční hodiny a také nový městský mobiliář v podobě laviček a od-
padkových košů. Pamatováno je i na vánoční strom a na výsuvnou pří-
pojku pro elektřinu. Ucelenosti by vzhledu náměstí měl dodat jednotný
povrch schodišť do domů a další prvky.

Samostatné projekty připravuje město pro rekonstrukci ulice 1. máje 
a pro rekonstrukce Václavské, Francouzské, Žitavské, Donínské až po
mateřskou školku včetně vybudování chodníku v tomto úseku a úpravu
křižovatky u Dělnického domu. Vít Štrupl

Mûsto zaplatilo
za sokolovnu

Městská sokolovna, přesněji její stará budova, je od května majetkem
města. Město za ni zaplatilo Úřadu pro zastupování státu 933 tisíc korun.

Spolky ve městě budovu sokolovny vždy využívaly, ale v devadesátých
letech se zástupci města a Slovanu nedohodli na vhodné strategii při jejím
bezúplatném převodu od státu. Nyní ji město od státu odkoupilo. Na
splátku si vzalo hypotéční úvěr u České spořitelny. Splátky úvěru budou
kryty vybraným nájemným.

Na zasedání zastupitelstva města v červnu proběhne diskuse o další
budoucnosti sokolovny. Je připravena dokumentace na rekonstrukci
sociálních zařízení, povrchů, šaten apod. rozloženou do několika etap.
Vyřešit bude potřeba také nájemní vztahy. S koupí sokolovny na město
přešly i nájemní smlouvy na restauraci, ubytovnu, saunu a správcovský
byt platné do konce letošního roku. Pravděpodobným řešením bude
vyhlášení výběrového řízení na nájemce restaurace a na nájemce
ubytovny.

Vít Štrupl

Prodej a servis ‰kodovek 
v Hrádku pokraãuje

Po 15 letech, kdy v Hrádku sídlil Autotrend, prodejce a značkový servis
vozů Škoda, má areál nového majitele. Firemní štít AutoHataš se už
objevil i na průčelí prodejny.
Pro zákazníky se ale nic nemění, a když, tak k lepšímu. V prodejně 
i servisu se neměnili zaměstnanci a o klienty stávající i budoucí se 
budou starat lidé, na které jsou zákazníci zvyklí. Služby zůstaly zacho-
vány také, navíc se do servisu vrací například klempírna a lakovna.
Jaké služby autorizovaný servis Škoda nabízí?
— pneuservis
— příprava a provedení emisních zkoušek a STK
— seřízení geometrie, zkoušky brzd
— prodej nových a ojetých vozů Škoda
— výkup ojetých vozů Škoda na protiúčet
— leasing, spotřebitelské úvěry, pojištění 

(kompletní služby financování koupě vozu)
— odtahová služba
— náhradní vozidla

Kontakt:
485 110 531, 485 110 532, 604 249 149

info@auto-hatas.cz

Mûsto se chce zbavit dal‰ích
jedovat˘ch pozemkÛ

Po loňské likvidaci cihelny a s ní spojené ekologické zátěže nyní hledá
město cestu, jak odstranit jedy zamořené pozemky a budovy bývalého
areálu ZAZ v Loučné, kde dnes sídlí společnost Kortan. Asanace tohoto
prostoru bude stát podle odhadů 45 mil. Kč. Proto se bude snažit město
získat prostředky od státu, případně od Evropské unie.

O získání peněz na očištění areálu se snažili již majitelé Tanexu, který
zde sídlil po podniku ZAZ. Podnik však byl privatizován ještě v době, kdy
stát nefinancoval odstranění ekologických zátěží v podobných starých
továrnách. Přesto není ani možnost financování celé akce prostřednictvím
ministerstva životního prostředí vyloučena. Je ale závislá na dohledání
potřebných dokumentů v archívech po předešlých majitelích areálu, 
o což nynější vlastníci z Kortanu usilují.

V současné době už jedy do okolí Kortanu neunikají. Vyrábějí se zde
přípravky pro stavební průmysl. Pro výrobu v dnešním rozsahu navíc 
stačí jedna menší hala.  Hledají se proto možnosti, jak zaplatit přesun
Kortanu do průmyslové zóny na Oldřichovské ulici, například s pomocí
agentury Czechinvest.

V loučenském areálu se s chemikáliemi pracovalo už od osmdesátých
let 19. století. V půdě jsou obsaženy především fenoly a šestimocný chrom.
I když nyní přímé nebezpečí nehrozí, snaží se město řešit otázku asanace
co nejdříve, protože by se také mohlo stát, že za dalších deset let již 
nebude možnost peníze z vnějších zdrojů sehnat.

Lidé ze sousedství bývalé chemičky si oddechnou i od hluku, který
způsobuje místní sběrna kovového šrotu. Pokud se celý projekt podaří
realizovat, vzniknou v této klidné části Loučné stavební parcely pro další
rodinné domy. A z obzoru zmizí jeden z dalších problematických chátra-
jících areálů. V. Štrupl

Na Dolním sídli‰ti
se zaãalo stavût

V posledních květnových dnech převzaly dodavatelské firmy staveniště 
v místech bývalého ředitelství statku a v zápětí začaly práce na výstavbě
supermarketu Plus. Stavba by měla probíhat intenzívně, protože kolau-
dace je naplánována na 1. října.

Součástí výstavby supermarketu bude také úprava křižovatky pod
závorami. Hlavní změnou bude přeložka Sokolské ulice, která bude ke
stávající křižovatce připojena kolmo, což zlepší výhled řidičům. Přibude
také odbočovací pruh do Sokolské ulice ve směru od železničního
přejezdu. Úprava křižovatky bude provedena na náklady investora
výstavby supermarketu.

Vít Štrupl
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Během období platnosti jízdních řádů jsou stanoveny dva základní
termíny, ve kterých je možné měnit platné jízdní řády. Termínem letošní
druhé změny je 10. červen. V termínech změn JŘ by neměly být prováděny
velké zásadní změny, spíš jen drobné korektury dle nejakutnějších
požadavků obcí, objednatele, dopravců či cestujících. Termín změn
umožňuje také činit úpravy motivované snahou o větší hospodárnost
veřejné dopravy, o snížení počtu vypravovaných vozidel (a tím také
vyřazení nejstarších autobusů), o vylepšení přípojů a o odstranění spojů,
které prokazatelně nejsou využity tak, jak by bylo ještě únosné (velmi
nízká obsazenost, nelogické směrování). V takový termín je také možné
upravit jízdní řády, aby lépe odpovídaly očekávanému poklesu přepravní
poptávky v období prázdnin a dovolených (zejména celozávodních) ve
velkých podnicích. V minulosti se totiž ukázalo, že zejména v letním
prázdninovém období byla využívanost autobusových spojů ještě nižší,
než se očekávalo, a ztráta takto vznikající se výrazně prohlubovala. 
Z tohoto důvodu a také z důvodu výrazného meziročního poklesu tržeb
linkové dopravy v letošním 1. čtvrtletí, způsobeného podle všeho zejména
velmi mírnou zimou (nedošlo k obvyklému sezónnímu nárůstu počtu
přepravených osob díky zazimování automobilů a sezónním přepravám
na hory), je nutno přistoupit i v našem Libereckém kraji k určitým
redukcím v autobusové dopravě pro letní období, aby nemalé prostředky
k tomuto účelu rozpočtem Libereckého kraje vyčleněné vůbec vystačily
až do konce roku. Naproti tomu v železniční dopravě k větším letním

omezením nedojde, naopak dojde k mírnému sezónnímu posílení, neboť
se dlouhodobě ukazuje že železnice v letním období netrpí takovým
úbytkem cestujících jako autobusy, zejména díky zvýšenému turistic-
kému ruchu, vlaková doprava je pro běžné turisty „čitelnější“ než 
autobusy, které navíc většinou mají mnoho omezení jízdy, zvláště 
o víkendech. Všechny prováděné změny v autobusové dopravě byly 
pečlivě zvažovány a vícestranně posouzeny, aby jejich případný nega-
tivní dopad byl co nejmenší. 

Podrobné informace o změnách jízdních řádů od 10. 6. 2007 lze nalézt
na webu Odboru dopravy KÚ LK, na adrese: http://doprava.kraj-lbc.cz
v sekci Oddělení dopravní obslužnosti.

Změny autobusových jízdních řádů na Hrádecku od 10. 6. 2007
I v oblasti Hrádecka se změny jízdních řádů dotknou málo využívaných
autobusových spojů. Velmi málo využívané spoje budou zrušeny bez
náhrady, některé spoje dostanou prázdninové omezení. Cílem úprav
jízdních řádů bylo přistupovat k daným redukcím autobusových spojů
tak, aby nedošlo k výraznému zhoršení dopravní obslužnosti. V případě,
že byl některý spoj úplně zrušen, bylo sledováno, zda v blízkém čase jede
jiný spoj, který by pobral frekvenci zrušeného spoje. V některých
případech došlo ke spojení dvou spojů v jeden apod. 

Ing. Petr Prokeš

Jednatel KORID LK, s. r. o., koordinátora veřejné dopravy LK

Zmûny jízdních fiádÛ vefiejné linkové dopravy od 10. 6. 2007

Podûkování
MUDr. Janatová patří k těm praktickým lékařům, kteří svého pa-

cienta pokaždé zevrubně a důkladně vyšetří a prohlédnou. Není

divu, že při této pečlivosti jsou její diagnózy tak přesné, že

případné nemocniční vyšetření její výsledky jen potvrdí a tam-

ním odborným lékařům umožňuje rychleji nasazovat potřebnou

léčbu. Ukázalo se to i při nedávné hospitalizaci mé manželky 

v Krajské nemocnici Liberec. A protože takovou zkušenost

nemáme pouze my, myslíme si, že její přístup k pacientům si 

zaslouží veřejné uznání.

Proto jí touto cestou chci poděkovat za velmi profesionální pří-

stup k pacientům a zároveň taktéž vyslovit poděkování zdravotní

sestře paní Zdeně.

S úctou Oldřich Nekola

Vám nabízí: 

� úvěr až  500 000 Kč pro stávající klienty
bez ručitele a bez zajištění

� úrokovou sazbu úvěru stále jen 3,7 % p. a.

� stálost úroků po celou dobu splácení úvěru

� penzijní připojištění od měsíčního příspěvku 
100 Kč se státním příspěvkem 50 Kč

� podílové fondy

� finanční a úvěrové poradenství zdarma
Kontaktujte:
Věru Jarošovou Moniku Jarošovou, DiS
finančního poradce finančního poradce
Tel.: 606 159 193 Tel.: 720 344 799
Kancelář:
Kostelní ul. 10/5, 460 01 Liberec, tel.: 482 422 226

V pátek na České poště v Hrádku nad Nisou 
od 14 h do 16 h.
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Slavnostní vyhlášení vítězů a ocenění všech finalistů soutěže měst a obcí
Libereckého kraje „Zlatá popelnice“ se uskutečnilo 23. května v multi-
mediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje. Zvítězilo a loňský 
titul obhájilo město Turnov před Železným Brodem a Novým Borem. Do
soutěže jsou přihlášena všechna města a obce Libereckého kraje, která
třídí odpad a jsou zapojena do systému Eko-kom.

Hrádek nad Nisou v soutěži obsadil osmou pozici společně s Josefo-
vým Dolem. V celém kraji se zapojilo 210 z 215 obcí. Podle pravidel
ovlivňuje výsledek nejen výtěžnost, tedy kolik kg na jednoho obyvatele
se podaří za rok vytřídit, ale také hustota sběrné sítě, kompletnost komo-
dit tříděného odpadu a další vylepšení sběru tříděných odpadů, napří-
klad v podobě sběrných dvorů, pytlového sběru nebo zapojení škol.

„Potěšitelné je, že letos jsme dosáhli významného pokroku například
v průměrné výtěžnosti tříděného sběru. Ta se zvýšila na 33,69 kg na osobu
za rok, což je nárůst o 33 %. Toto číslo představuje roční nárůst o 8,29 kg
na osobu za rok oproti roku 2005,“ uvedl Radim Zika, náměstek hejtmana
pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního
prostředí a informatiky. „Navíc Liberecký kraj ve výtěžnosti tříděného
odpadu obsadil 3. místo v České republice a celostátně vykazuje stabilně
nejdynamičtější meziroční výsledky.“ 

V Hrádku nad Nisou se podařilo za rok 2006 množství separovaného
odpadu více než zdvojnásobit oproti roku 2005, a je tedy vysoko nad
průměrem kraje v dynamice růstu třídění.

„Starostům a dalším představitelům našich obcí a měst děkujeme za
přístup a práci v této problematice. Věřím že v příštím, již 2. ročníku Zlaté
popelnice dojde k dalším pozitivním změnám v postojích občanů měst a
obcí Libereckého kraje, které přispějí ke zlepšování situace v nakládání 
s odpady a zapojí se stále více lidí,“ dodal náměstek hejtmana, který na
závěr programu předal do užívání jubilejní tisící kontejner vylosovanému
městu Nový Bor.

„V tomto ročníku, jehož pravidla už jsou zveřejněna na naší krajské 
webové stránce www.kraj-lbc.cz, chceme vždy po čtvrt roce zveřejňovat
průběžné pořadí, abychom mohli ještě soutěžící trochu hecovat,“ upo-
zornil v závěru setkání náměstek hejtmana.

Vít Štrupl, podle tisk. zprávy

Zlatou popelnici má Turnov, Hrádek skonãil osm˘

Sbûr nebezpeãn˘ch sloÏek 
komunálního odpadu

Městský úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami,
s. r. o., pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu dne 
9. 6. 2007. 

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou,
která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném
stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky SKS. 

Přijímány budou následující druhy odpadů: 
— Léky všeho druhu včetně mastí
— Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky 

a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů 
a škůdců atd.). Vše řádně označené!

— Zbytky starých barev, obaly od barev 
— Televizory, ledničky, zářivky 
— Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků 
— Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l) 
— Olejové filtry a další zaolejovaný materiál 

Způsob přebírání odpadů: 
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně

pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před
příjezdem mobilní sběrny! 

2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle
kterého bude zjištěna adresa. 

3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem
mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu. 

4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu. 

Další informace poskytne městský úřad (tel. 482 411 472)
nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb, s. r. o.,
(tel. 485 140 159). -red-

Na lípû uÏ listy nevyra‰ily
Lípa, rostoucí v Turistické ulici v Doníně u turistického rozcestníku se na
jaře nezazelenala. Vzhledem k tomu, že lípa je velice životaschopný strom,
je její konec přinejmenším podivný.

Město si proto zadalo dendrologický posudek, který má zjistit, proč
strom uschnul. Pokud se prokáže, že smutnému konci lípy někdo
pomáhal, je město připraveno podat žalobu na neznámého pachatele.
Každopádně po odstranění odumřelé lípy je město připraveno na její
místo vysadit strom nový. V. Štrupl



10 ãerven 2007

Oslavy dne dûtí
Oslavy dne dětí jsou v Hrádku každoročně velkou událostí, za kterou se
sjíždějí i lidé ze vzdálenějších míst. Nejinak tomu bylo i letos. Organizá-
toři s desítkami dobrovolníků připravili pro děti řadu atrakcí ke zhlédnutí
a také Dračí čarodějný les k aktivnímu soutěžení. Lesem prošlo za více než
dvě hodiny přes pět set dětí s rodiči a prarodiči. Další děti sice nešly do
čarodějného lesa, ale užívaly si ukázek v podobě dvou seskoků parašu-
tistů na hladinu Kristýny, biketrialového umění Honzy Sladkého nebo si
na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je svézt se na horolezecké lanovce, na
motorovém člunu, motorce či čtyřkolce nebo se potápět s dýchacím
přístrojem v bazénu. Na Kristýně tedy bylo 26. května opravdu živo. 

Poděkování patří především hlavním organizátorům, Ing. Radku
Petrovi za Kristýnu, a. s., místostarostovi Josefu Horinkovi za město Hrádek
nad Nisou a Mgr. Ladislavě Jurkové za školská zařízení ve městě.

Seznam sponzorů a partnerů dětského dne 2007
FOLIFORM, spol. s. r. o., Rolf Bartosch, Trelleborg Fluid Solutions, 
ZPA-Pečky, a. s., Karel Málek – KASL ELEKTRO, Jaromír Hreha HR-GRIL,
Autotrend, spol. s. r. o. Liberec, Jan Sladký Elektrorevize, EURNET –
p. Vlasák, Mgr. Stanislav Böhm, UP STAVBY, s. r. o., Jiří Šnajdr – Drogerie,

Výroba stuh – Elas s. r. o., Jitka Nepy-
lová, Böhmová Blanka, Zatáčka – Bifé
– Joštiak, Vlastimil Kubín DROGERIE,
Ernst Bröer, DŘEVOSTYL, s. r. o.,
J. Vávra, MAXEL, s. r. o., Hospodářské
družstvo NISAP, VULKAN – Medical, 
a. s., Eva Žánová – čerpací stanice,
Regula Therm – družstvo, restaurant –
Nostalgie, Josef Málek – cukrárna
Florida, Gab. Čarnogurská – trafika,
INZATOP, HAGAL, s. r. o., Jiří Šulc–pro-
dej stavebnin, Jiří Novák – Sport N,
Soukromá zubní ord. MUDr. Sekvard,
ELMAR, V. I. P. HRÁDEK N. N., s. r. o.,
Kadeřnictví Silnicová, Eva Sršňová –
Smíšené zboží, Trafika – Urbánková,
Železářství Zelený, Smíšené zboží –
Vojáčková, Chaloupka – obchodní čin-
nost, František Jung – zlatnictví Ohra-

zenice, Farma Brodský – Václavice, PROPOS Prouza, spol. s r. o., Ameri-
can Leasing Corp, s. r. o., MG –STAV Guba, Restaurace Kristýna – Jih,
Penzion Kristýna, Pískovny Hrádek, a. s., Kovovýroba Peřina, HRÁDEK
POTŘEBUJE ZMĚNY! – občanské sdružení, Alexandr Kendík JUNIOR, Kris-
týna, a. s., SKS, s. r. o., Autodoprava – Bistiak, Pekařství Šumava, Česká
spořitelna, Katka – hračky, řeznictví – Nygrin, Zelenina Bednaříková,

restaurace Sever – Peukerovi, Lersen CZ, s. r. o., Chotyně, Pekařství Endler,
U+H elektro, ALBERT, Dům dětí a mládeže DRAK, Základní škola praktická
Loučná, Základní škola Donín, Kristýna, a. s., MŠ Donín, MŠ Liberecká,
MŠ Oldřichovská, Vodní a potápěčská záchranná služba Liberec, Červený
kříž Liberec, Sdružení dobrovolných hasičů Hrádek nad Nisou, Horole-
zecký klub Hrádek nad Nisou, Motorsport Hrádek nad Nisou.
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Netradiãní v˘let
Měsíc květen, to je čas, kdy většina tříd, škol a turistických kroužků plánuje
svůj závěrečný výlet, aby tak ukončily celoroční činnost. I my jsme dali
hlavy dohromady a přemýšleli, kam se vypravit, když máme omezené
možnosti. Nejprve jsme uvažovali, že bychom se vypravili na výlet
rychlovlakem do Drážďan. Zjistili jsme však, že cesta by byla pro nás
neúměrně drahá. Probírali jsme různé možnosti s myšlenkou vidět co
nejvíce a přitom si užít, tak jako si užívají všichni kolem nás. Jedna 
z vychovatelek přišla s návrhem, že by mohla oslovit své přátele z horo-
lezeckého oddílu v Hrádku nad Nisou a požádat je o zapůjčení jejich chaty
na Horním Sedle. Byl to zatím nápad, který by nám umožnil navštívit 
a poznat pro nás zatím neznámá místa, kde jsme ještě nebyli a kam
bychom se jen stěží dostávali.

Ještě jsme vám neřekli, kdo vlastně jsme. Jsme uživatelé sociálních
služeb se zdravotním postižením z Ústavu sociální péče Liberec, p. o.,
v Zeyerově ulici. Celý rok poctivě pracujeme na své dílně, vyrábíme
keramiku, pleteme koše, malujeme hedvábí, navlékáme smluvně korále,
lepíme plastové komponenty do aut, vydáváme svůj časopis, staráme se
o zahradu, uklízíme a snažíme se být potřební všude tam, kde je nás třeba.
Tak jsme si řekli, že bychom si zasloužili trochu odpočinku a zábavy.
Všichni jsme se shodli na tom, že by bylo dobré, kdybychom si vyrazili na
dva dny.

Alena, naše vychovatelka, tedy oslovila členy horolezeckého oddílu 
v Hrádku nad Nisou pana Petra Vinklárka a pana Kamila Krečmana, zda
by nám pobyt na jejich chatě neumožnili. Ani jsme nečekali tak ochotný
přístup obou členů, kteří řekli své ano, a jejich chata nám byla na dva dny
domovem zdarma.

Když nám Alena řekla, že můžeme výlet uskutečnit, naše radost 
neznala mezí a hned jsme začali přemýšlet, jak bychom se horolezeckému
oddílu v Hrádku nad Nisou odvděčili. Čím jiným než tím, co umíme. Začali
jsme tedy vyrábět keramiku, plést koše a batikovat prostírání, abychom
tak udělali radost těm, kteří ji udělali nám.

Nastal čas výletu. Pravda, zpočátku nám počasí moc nepřálo, ale pak
se umoudřilo a my se mohli vypravit na Horní skály, Bílé, tzv. Sloní kameny
a poznat nejbližší okolí horolezecké chaty. Na co jsme se však nejvíc 
těšili, byl večerní táborák s opékáním uzenin a posezení při kytaře. Celý
den utekl tak rychle, že jsme se ani nenadáli a byl večer. Spokojeni a plni
zážitků jsme se uložili ke spánku.

Ráno jsme byli postaveni před důležitý úkol, uvařit si samostatně oběd.
Ono se to řekne, ale spousta z nás to ještě nedělala. Snažili jsme se, a tak
se to dalo nakonec i sníst. Následoval úklid chaty, balení, ale nikomu se
domů nechtělo. Pan Vinklárek, který se na nás přijel podívat, rozehnal
naše chmury tím, že nám přislíbil, že budeme moci zase někdy přijet.
Udělal nám tím velikou radost. Chceme proto všem, kteří nám umožnili
navštívit a prohlédnout si krásné přírodní scenérie na Horním Sedle,
poděkovat. Vážíme si těchto lidí, že mají pro nás pochopení a snaží se
nám náš život zpříjemnit.

Děkujeme. A tak za rok, pokud to půjde, na shledanou!
Uživatelé sociálních služeb

Ústavu sociální péče Liberec p. o.,

Zeyerova 832/24, Liberec 1

Zajímavá setkání 
v rámci spolupráce
Chtěli bychom se s vámi podělit o setkání s ,,Tandemem“ – koordinač-
ním centrem česko-německých výměn mládeže a jejím projektem pro
mateřské školy „Odmalička“.

Zabývá se programem přímé podpory k setkávání dětí do šesti let,
spoluprací mateřských škol na česko-německé hranici a podporuje
program „Odmalička“ z financí nadace Roberta Bosche, česko-němec-
kého fondu budoucnosti, Plzeňského kraje, Spolkovou zemí Bavorsko,
Spolkovou zemí Sasko a Evropskou komisí v rámci programu Interreg IIIA.

Tato organizace se snaží nacházet nové cesty v poznávání a setkávání
dětí předškolního věku, pedagogů v příhraničí, podporuje, motivuje 
a také se jim snaží umožnit nové kontakty mezi sebou.

Dnes už nejde jenom o výuku „nějakého“ jazyka, ale o poznání druhé
řeči, kultury, okolí a lidí, co bydlí kousek od nás, ale přeci jenom pořád za
hranicí.

Také my chceme, aby si děti našly nové kamarády v sousedství, a proto
se s dětmi z mateřské školy Birkenhof v Hartavě setkáváme pravidelně
dvakrát do měsíce. Díky finanční podpoře ,,Tandem“ můžeme tato 
setkání prodloužit na celý den a ukázat jim i další zajímavosti z našeho
okolí a naopak oni nám. Nedávno proběhlo setkání u nás. Předvedli jsme
jim, jaké máme zvyky o Velikonocích, připravujeme výlet na Grabštejn 
a každoroční Rozloučení s předškoláky. Na oplátku nás zase oni pozvali
do jejich mateřské školy na společnou akci s rodiči.

V naší partě Rosnička se sešlo kolem dvaceti rodičů, a tak se mohli
všichni seznámit s prostředím hartavské školky, kde tráví čas jejich rato-
lesti při výměnném pobytu. Rodiče si tak měli možnost prohlédnout
školku, zahradu a další okolí, kde bylo opravdu co vidět – průlezky, tram-
polína, hřiště, zvířátka. Svézt se děti mohly i na ponících.

Každé dítě s připravenou průkazkou plnilo úkoly – hmatem poznat
přírodniny, hodit šiškou na cíl, skákat z výšky, prolézat tunelem, upéci si
těsto na ohýnku, vyrobit budku pro ptáčky, zasít semínko v květináči.
Nakonec nás čekala tombola, sportovní vyžití, pohoštění, čas na volnou
hru a popovídání mezi dětmi a rodiči.

Byl to pro nás moc hezký, příjemný a zajímavý den, nejen díky počasí,
ale i milému přijetí, nápaditému programu a pěknému prostředí.

Tato setkání v nás zanechalo plno dojmů a zážitků a už se těšíme na
příští setkání. Děti, rodiče a celý personál 

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

70 let Anton Hepal
80 let Božena Zemanová, Lisa Tuhá

Anna Reichlová, Jarmila Kolocová
81 let Jnna Cardová, Ilsa Schovancová

Hedvika Hanušáková
82 let Antonie Růžičková
83 let Irmgard Jáglová, Vladimír Miklošín
84 let Kristju Ivanov, Františka Čechová

Marta Plíšková, Zoltán Kovács
85 let Božena Hošková, Ludmila Ledvinová

Miloslav Malá, Ludmila Turková
86 let Anna Váňová
87 let Julie Horáková, Věra Ulrichová

V sobotu 19. 5. 2007 byli v obřadní síni radnice
uvítáni noví hrádečtí občánci 

Tereza Vávrová, Natálie Veselá,
Rudolf Šimko, Matěj Čemus, 
Patrik Mazánek, Michal Nekvapil,
Kamil Tarnai, Matěj Uriča, 
Aleš Jirout, Jan Šulík, 
Dominik Střížek, Tadeáš Hrubeš, 
Jiří Růžička, Klára Stehlíková, 
Natálie Poklopová.

Marie Zimová, SPOZ

Slavili jsme spoleãnû s kamarády
z Nûmecka a Polska

Byl čtvrtek 10. května a na obloze od rána černé mraky, občas zapršelo,
ale rodiče nás povzbuzovali, že odpoledne bude určitě svítit sluníčko 
a slavit se bude na zahradě. A představte si, že měli pravdu! Slavnost 
nejen pro maminky se vydařila. Trochu jsme si zazpívali, něco vyrobili 
a také zasportovali. A kdo vyhrál fotbalový turnaj? No přece Češi. 
A mamky, moc děkujeme za mňamky!

Touto mezinárodní slavností jsme ukončili roční projekt s polskou
školkou v Opolno Zdróju s názvem „Společně pro sebe i pro druhé“. Ale
už teď víme, že za hranicemi máme další správné kamarády a že tímto
naše spolupráce nekončí. 

Naďa Faltusová, MŠ Liberecká

Dne 9. 5. 2007 byla v obřadní síni radnice v Hrádku nad Nisou při
příležitosti Dne Evropy slavnostně podepsána přeshraniční dohoda
Svazku škol Schkola.

Základní školy Lidická Hrádek n. N., Základní a mateřská škola Cvikov 
a soukromá škola Pastelka Rumburk na české straně, školy v Hartau,
Jonsdorfu, Ostritz a Ebersbachu na německé straně a polská škola v Boga-
tynii patří už léta ke vzdělávacím institucím, kde se žáci učí od 1. třídy nejen
jazyk sousedního státu, ale poznávají život i na druhé straně hranice.
Společná pravidelná setkání se proslavila i mimo území našeho regionu 
a získala mnoho následovníků. Výuka jazyka partnerské země a jeho
praktické využití při setkáváních zvyšuje motivaci dětí, a tím zabezpečuje
předpoklad pro stále se rozvíjející výuku daného jazyka od začátku školní
docházky až k maturitě a nabízí možnost i pomaturitního studia.

Do projektu je zapojeno více než 1 000 dětí a 100 pedagogů a pra-
covníků škol, kteří společně úzce spolupracují na 8 školských zařízeních.
Přitom není vždy jednoduché zvládnout všechny organizační a finanční
záležitosti.

Partnerské školy se nyní rozhodly založit přeshraniční Svazek škol
Schkola, jehož obsahem by měla být pravidla vzájemné spolupráce 
a vzájemného soužití. K tomu již existují dobré předpoklady, neboť
stávající partnerské vztahy vytváří širokou síť kontaktů.

Společně bychom chtěli náš koncept projektu Schkola rozvíjet a roz-
šiřovat i směrem k široké veřejnosti. Těžištěm projektu se má stát ochrana
přírody a životního prostředí v našem regionu.

Jaroslav Poláček, ředitel školy

·koly podepsaly dohodu o spolupráci
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Mlad‰í Ïáci bodují 
na atletick˘ch soutûÏích
Během května se mladší žáci a žákyně ze ZŠ T. G. Masaryka Hrádek nad
Nisou zúčastnili dvou okresních postupových soutěží družstev v lehké
atletice. Pro většinu z nich to byly první opravdové závody, ve kterých
dosáhli hodnotných výsledků i cenných umístění.

Atletický čtyřboj – 3. 5. – Liberec
Všichni členové družstva absolvovali disciplíny 60 m, 800 m (600 m dívky),
míček a polovina z nich skok daleký a vysoký.
Celkové umístění: 

ml. žáci: 8. místo (z 15 škol) – Drozd, Kundrík, Kováč, Celer 
a Brýda.

ml. žákyně 9. místo (ze 14 škol) – Bartoschová, Federičová, 
Zvoníčková, Křížová Denisa a Dominika.

Z individuálních výkonů chlapců oceňujeme zejména celkové 2. místo
Patrika Drozda (7. r.) na 60 m za 8,40 s, 8. místo Ivana Kovače v hodu
míčkem za 50,23 m a 10. místo Radka Kundríka v běhu na 800 m za
2:40:08. U dívek potěšilo 8. místo Dominiky Křížové ve skoku dalekém
výkonem 368 cm.

Pohár rozhlasu – 17. 5. – Liberec
Tato soutěž pro naši školu znamenala nejlepší umístění v žákovské atletice
družstev za posledních 10 let! 

ml. žáci skončili celkově na 2. místě (z 11 škol, 
pouze 180 bodů za postupující ZŠ Česká Liberec). 
Družstvo tvořili Šnajdr, Brýda, Kundrík, Melichar, 
Motl, Vinš, Celer a Kováč.

ml. žákyně skončily na 5. místě (z 10 škol) ve složení 
Federičová, Fujačková, Chocholoušová, Šnajdrová,
Bartoschová, Kalfeřtová, Buryová 
a Křížová Dominika).

Zde již každý člen absolvoval maximálně dvě disciplíny plus štafetu.
Nejlepší individuální umístění: 

1. místo: štafeta chlapců 4 x 60m čas 33,86 s
1. místo: P. Šnajdr 60 m 8,55 s
1. místo: P. Šnajdr skok daleký 470 cm
3. místo: R. Kundrík skok daleký 426 cm
3. místo: štafeta dívek B 4 x 60m 36,72 s

Všem závodníkům gratulujeme a těšíme se na červnovou Olympiádu mlá-
deže, kde každý bude soutěžit sám za sebe a bude moci získat 
nějakou z medailí. V minulých dvou letech jsme zde získali už 3 zlaté 
medaile. Tomáš Vávra

Bûh Císafisk˘m údolím
Na poslední sobotu v dubnu připravují hrádečtí horolezci spolu s DDM
Drak tradičně Běh Císařským údolím. Letos se na startu sešly tři desítky
běžců od předškoláků po ostřílené muže. V jednotlivých kategoriích
vyhráli Matouš Kavan, Kristýna Veselá, Jan Martinec, Míša Brunerová,
Míra Čierny, Radka Nemčeková, Josef Tvrdý, Filip Zelenka, Marta Benešová
a Petr Urbánek.

Ohlédnutí za Thermica Rally
LuÏické hory

Jubilejní desátý ročník Thermica rally Lužické hory 2007, započítávaný do
Mistrovství ČR ve sprintrally, je již minulostí. Měl bezesporu vysokou 
sportovní úroveň, když už tak náročná trať byla ještě ztížena značně 
proměnlivým počasím. Velký souboj o absolutní prvenství se odehrával
zejména mezi Jelínkem, Hozákem, Trněným, Szabó, Sýkorou, Kožmínem,
Orsákem, Pantálkem, Trnovcem a Tošovským i velice dravě jedoucím
Minaříkem. Z boje o přední příčky vypadl svým zaváháním na RZ 1 
v Hrádku nad Nisou Němec Dobberkau na krásném Porsche 911 GT3,
který měl v ČR premiéru. 

Po dopolední hrádecké sekci byl v čele Jelínek před Hozákem a Trně-
ným. V odpolední části trať již osychala a na Frýdlantsku zaútočila 
s wéercéčkem jedoucí posádka Karel Trněný – Stanislav Kafka, která se po
RZ 5 protlačila na druhou pozici a po RZ 6 již vedla. Nakonec zvítězila 
s náskokem čtrnácti sekund na Jelínka, který konečně (se startovním 
číslem 13) prolomil letošní smolný začátek sezóny. 

Dařilo se i domácím posádkám, když na stupně vítězů vystoupili ve
svých kategoriích Halala se Štěpánem (A7), Žalský s Drešerem (HA2), 
Bezemek s Holečkem (HA1), kteří vyhráli, a Brož s Brixím (A5) na třetím
místě. 

Do cíle 10. ročníku Thermica rally Lužické hory přijelo z devadesáti
sedmi odstartovaných dvojic nakonec šedesát osm posádek. Během
soutěže došlo k několika haváriím, které se naštěstí obešly bez zranění.
Na hranicí Dolní Suché a Chotyně došlo v rozmezí několika minut 
k haváriím čtyř vozů. Vozidlo Jakuba Brázdy při RZ 3 začalo hořet po 
nárazu do plynové přípojky a požár byl uhašen až po čtyřech hodinách,
kdy se podařilo uzavřít přívod plynu. Posádkám se naštěstí při nehodách
nic nestalo. Třetí rychlostní zkouška byla poté zrušena.

V rámci zajištění bezpečnosti byl v odpolední části operativně upra-
ven časový harmonogram soutěže. Velkou odměnou pro organizátory 
i sponzory byly vesměs pochvalné hlasy posádek o pěkné, ale náročné
trati i příjemné atmosféře soutěže. 

Atrakcí pro diváky, kterých se tentokrát sešlo více na Frýdlantsku, byl
start dvojice Štěpán Vojtěch – Michal Ernst v roli předjezdců. Ředitelství
rally v čele s Janem Krečmanem děkuje posádkám za předvedené
sportovní výkony, delegovaným činovníkům za odvedenou práci a všem
ukázněným divákům za dodržování pokynů pořadatelů.
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Celostátní přehlídkou vycvičenosti psů se stal jubilejní desátý ročník
kynologického závodu O pohár Kristýny, který tradičně pořádá posádka
Grabštejn ve spolupráci s Hrádkem nad Nisou a Chotyní. Ačkoliv na
většinu podobných náročných závodů přijíždí stále méně soutěžících,
Kristýnu nic podobného nepotkalo, a také letos přijelo na pět desítek
psovodů od Plzně po Ostravu. 

Od 18. do 20. května tak bylo možné v rekreačním areálu potkávat
profesionální psovody od státní a městské policie, armády, vězeňské
služby stejně jako sportovní kynology s nejrůznějšími plemeny, aby ve 
24 disciplínách předvedli nejen schopnost ochránit svého páníčka či
paničku, ale také jak jsou ovladatelní. 

A nejen to. Většina soutěžících chodila běžně se psy do restaurací 
kolem jezera, aniž by se obávala, že pes na někoho zaútočí. „Nebezpeční
jsou nevycvičení psi, a zvláště když jsou v rukách naprostých laiků. Nejen
že neposlouchají svoje majitele, ale jejich reakce jsou nepředvídatelné.
Na rozdíl od toho například vycvičený německý ovčák musí být jak psem
do rodiny a společnosti, tak pro sport nebo službu. A podobně to platí
pro ostatní plemena, která se na závodu předvedla,“ uvedl soutěžící Jiří
Novotný. Je asi tím nejpovolanějším k takovému prohlášení, neboť jako
bývalý šéf policejní kynologie a dnes úspěšný chovatel a výcvikář připravil
stovky psů a jejich páníčků k pohodovému soužití. O kvalitách jeho psů
svědčí i skutečnost, že velká část z nich slouží u policie v USA a v Kanadě. 

Pro přihlížející na Kristýně byly asi největším zážitkem výkony v zadr-
žení figuranta, který se nacházel na severním břehu poblíž restaurace
Pizza, přičemž psi se k zákroku vypouštěli z opačného břehu, od stánku
Kristýna-střed. Někteří se sice zkusili dostat k pachateli nejkratší cestou
přes vodu, ale většina psů okamžitě vyhodnotila, že nejrychleji to půjde
během po pláži, a tak za několik desítek vteřin uběhli 400 metrů. „Horší
to bylo s mnoha páníčky, jejichž čas se počítal na dlouhé minuty, a po
doběhnutí byli někteří zralí na jednotku intenzivní péče,“ komentoval
fyzičku psovodů hlavní pořadatel major Marcel Rybář. Zadržení na čtvrt
míle bylo samostatným vloženým závodem, jenž se konal poprvé. Jde 
o disciplínu, která nemá v ČR obdoby z hlediska délky běhu k figurantovi
a náročnosti na orientaci zvířete. Nástrahy nejlépe zvládl belgický ovčák
Atol grabštejnského vojáka Tomáše Procházky před německým ovčákem
Piko Jiřího Novotného z Mělníka. 

Hlavní závod se vyznačuje nejen prověrkami psů v obraně, ale také
netečností samostatně ležícího psa k atrapě přebíhajícího králíka a bez-
chybné přinesení aportu z místa, kde je pohozené maso a otevřené psí
konzervy. K letošním zajímavostem patřila účast hrádeckého kynologa
Pavla Palfiho s malou border kolií, která si v konkurenci velkých služeb-
ních psů nevedla špatně. Nejúspěšnějším psem hlavního závodu se stal
německý ovčák Hon mělnického policisty Romana Šonského. Fenka
stejného plemena obsadila druhé místo spolu s Veronikou Rochlovou 
z pražského Tartu a třetí místo patřilo Martinu Kropáčkovi a jeho belgic-
kému ovčákovi Asso z jednotky ochrany Letiště Praha. 

Text a foto Josef Růžička

Kynologický klub AČR, občanské sdružení, Grabštejn tímto děkuje všem
sponzorům X. ročníku soutěže O pohár Kristýny: Městský úřad Hrádek
nad Nisou, Obecný úřad Chotyně, Ministerstvo obrany, Personální sekce
Praha, OMAR AS, s. r. o., Hrádek nad Nisou, Kovovýroba Peřina, s. r. o.,
Hrádek nad Nisou, Kristýna, a. s., Hrádek nad Nisou, Penzion Jiří Bílek
Kristýna, Pivovar Svijany, D PLAST-EFTEC, a. s., Zlín, provozovna Hrádek
nad Nisou, ELAS, s. r. o., Hrádek nad Nisou, Ernst Bröer, s. r. o., Hrádek
nad Nisou, Samohýl, a. s., Lomnice nad Popelkou, IMSTAV Group Libe-
rec, Propos Prouza Hrádek nad Nisou.

Do hor vyrazilo 
pfies pût set turistÛ
Již 36. ročník Lužické padesátky připravili turisté z hrádeckého oddílu
Klubu českých turistů na první květnovou sobotu. Na trasy 15, 25, 35 
a 50 km vyrazilo v příjemném počasí 517 pochodníků. Akce byla podpo-
řena z příspěvkového programu města Hrádek nad Nisou.

Trasa muži ženy Celkem účastníků

50 km 30 11 41

35 km 25 1 26

25 km 41 60 101 

15 km 152 197 349

celkem 248 269 517

Kynologick˘ závod na Krist˘nû 
patfií v âR k nejoblíbenûj‰ím
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Něco o vystupujících kapelách
Krucipüsk
Já poprvé zaregistroval T. Hájíčka ve skupině OJ OJ HUBERT MACHANĚ,
kde jsem i na jednom poloilegálním koncertě byl. Už tenkrát jsem cítil, že
zde na Liberecku vzniká něco nového. Krucipüsk vznikl v roce 1991 
a v roce 1992 vydává svou prvotinu „RATATATA“. V roce 1993 kapela
koncertuje s Kabátem a pomalu se dostává do podvědomí fanoušků 
a vydává druhé CD „Cirkus dneska nebude“. Kapela pilně koncertuje 
a po velkém personálním zemětřesení vyletí nahoru s albem „DRUIDE“
vydaném v roce 2003. Mám radost, že kapela s kořeny u nás konečně
zahraje na našem festivalu.
JASNÁ PÁKA alias HUDBA PRAHA
Vznikla už v roce 1981 kolem kytaristy a autora Michala Ambrože. Bohužel,
už od začátku se dostala do konfliktu s tehdejší mocí. Po změně názvu 
a odchodu D. Kollera (ex Lucie) se vrátila na koncertní podia a stala se
jednou z nejpopulárnějších kapel v Československu. Jsem ve věku, kdy
jsem moc rád, že se k nám podařilo dostat jednu ze stálic mého mládí,
navíc proto, že kapela koncertuje pouze sporadicky.
SKYLINE
Možná černý kůň. Kapela, která hraje taneční muziku a teoreticky by na
rockovém festivalu neměla co dělat. Ale slyšeli jste to naživo? Kapela
vznikla v roce 1996 a poprvé na sebe upozornila na festivalu „Jelení
příkop“ na Pražském hradě. Od té doby Skyline jedou a jejich koncerty
jsou čím dál lepší.
SUNSHINE
Kapela, která na to šla obráceně. Začali hrát po klubech v USA a až pak
jsme je objevili u nás. To už měla za sebou mnoho koncertů, třeba 
s Audioslave, a pomalu vykročila z české hardcorové scény na pole
showbyznysu. Moc se těšíme na pořádnou masáž. Aktuální singl Top Top
Radio na nás útočí už nějaký čas ze všech medií.
THE CHANCERS
Kde se vlastně vzalo SKA? Ta muzika vás chytí a už vás nepustí. Nohy by
chtěly tančit, tělo už nemůže a přesto jedete dál. Takoví jsou přesně The
Chancers a navíc s nepřehlédnutelným frontmanem.
JAKSI-TAKSI
Myslíte, že punk zemřel v roce 1977 spolu se Sex Pistols? Ale kdeže. Punk
žije. Dávno neplatí ono otřepané NO FUTURE. Punk budoucnost 
má a Jaksi Taksi toho jsou zdařilou ukázkou. Nemáme jenom Visací 
Zámek nebo Znouzectnost. Navíc tahle muzika oslovuje čím dál mladší
posluchače. Tak nabarvěte číra – pogo čeká.

Další kapely:
PECH – www.pech.tk
LRU – www.lru.wz.cz
MR:SMITH – www.mr.smith.ic.cz
CHEEKY FREAKY – www.cheekyfreaky.wz.cz
JENIX – www.jenix.de

Krátké info o tom, jak a kde koupit lístek na Hrádecké rockové léto:
Hrádek nad Nisou – nejlevnější lístky – 200 Kč:
Trafika – Gabriela Čarnogurská
Donín (za mostem), Hrádek nad Nisou 

Informační centrum
— Ve dvoře městského úřadu, Horní náměstí, Hrádek nad Nisou

tel.: +420 485 140 634
— Hospoda Střed, Pláž Kristýna, Hrádek nad Nisou
— Recepce Areál Kristýna, Hrádek nad Nisou
— Liberec:

Mamut, Moskevská 41, Liberec 
Firo tour, Revoluční 66, Liberec

tel.: +420 485107072
CK Čedok, Železná ulice 250/14, 460 01 Liberec

tel.: +420 485 101 226
Hana Baldová Tour 2000
Palác Centrum, Jánská 8, 460 01 Liberec 3

tel.: +420 485 387 119

Internetový předprodej www.ticketstream.cz(200 Kč + poplatek)
Včetně všech hypermarketů GLOBUS a cestovních kanceláří ČEDOK 
a FIRO TOUR, telefon: 224 263 049

Další informace:
Festival otevírá své brány 30 minut před začátkem, přesně ve 14.30.
K dispozici bude parkoviště, 30 Kč za místo k stání.
Možnost ubytování v kempu Kristýna viz. www.hradek.cz/kristyna.
Akreditace pro novináře a fotografy viz 
http://www.hradekrocksummer.com/index.php?page=akreditace
Festivalové hodiny od 15.00 do 03.15 hod.
Bary, občerstvení, fotbálky, zábava pro celou rodinu na celý den.
Forum, aktuality a finální info na www.hradeckrockummer.com.
Cena v lokálním předprodeji 200 Kč, ostatní 200 + poplatek!
Na místě bude vstupné jednotné 250 Kč.
Děti do 12 let s doprovodem rodičů zdarma. -red-

Hrádecké rockové léto
16. 6. 2007
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