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V prázdninovém čísle:

— Hraniční přechod
— Prodej pozemků
— Sochař Olbram Zoubek
— Rockové léto
— Hrádecký voříšek
— Oslavy Trojzemí
— Nejlepší sběrači
— Folklorní hemžení
— Fotbalová show
— Kalendář
— Příloha – Krkavčí skály

Mûstu pomohou miliony z dotací
Ač prozatím nebyla vyhlášena další kola výzev pro získání peněz z fondů Evropské unie, investice v Hrádku
nad Nisou se nezastaví. Městu se podařilo získat dotace ze státních prostředků a také z rozpočtu 

Libereckého kraje. Většina peněz
přitom tentokrát míří do okrajo-
vých částí města.

Největší objem peněz město
obdrží z Ministerstva pro místní
rozvoj v rámci podpory výstavby
podporovaných bytů. S pomocí
dotace ve výši 4,4 mil. Kč bude
opuštěná budova školy v Oldři-
chově na Hranicích, kterou město
před časem koupilo do svého 
majetku, upravena na 8 bytových
jednotek. Již v letních měsících
bude vypsáno výběrové řízení na
zhotovitele stavby tak, aby do-
tace byla vyčerpána do roku
2009. V budově školy chce město
dále zřídit klubovnu (a zároveň
chybějící volební místnost) pro
obyvatele Oldřichova. Vlastní 

podíl na výstavbu bude město opět krýt hypotečním nebo dodavatelským úvěrem, který se bude splácet
z nájemného. Pokračování na straně 5

Na v˘stavbu kanalizací zb˘vá
tfii a pÛl roku

Od vstupu do Evropské unie a z něj plynoucího závazku odkanalizovat sídla, která mají přes dva tisíce
obyvatel, uplynuly tři roky. Do 31. 12. 2010 je třeba dosáhnout v ochraně vod souladu se směrnicí
91/271/EHS při odkanalizování a čištění 
odpadních vod. Velice zjednodušeně řečeno se
tento závazek týká aglomerací nad 2000 
obyvatel. Hrádek nad Nisou proto připravuje
projekty, které mu pomohou závazku dostát. 
S odkanalizováním a čištěním odpadních vod
souvisejí i nejčastější dotazy, které padaly 
při jednání rady města v okrajových částech
Hrádku.

Výhled do budoucnosti, který je pro rozvoj
vodovodní a kanalizační sítě na území Liberec-
kého kraje závazný, stanovuje Plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací Libereckého kraje,
schválený krajským zastupitelstvem v září 2004.

Tento dokument také vymezuje pro území,
která nejsou souvisle zastavěná hranice 
tzv. aglomerací, ve kterých jsou obce povinny 
odkanalizování do konce roku 2010 vyřešit.

Pokračování na straně 8

cena 10 Kã

Mûsto ocenilo
vynikající Ïáky
K hodnocení právě ukončeného školního
roku ve městě patří, už dá se říci tradičně,
vyhlášení nejlepších žáků z jednotlivých
hrádeckých škol. Letos se starosta města
Martin Půta a místostarosta města Josef
Horinka sešli s oceněnými žáky den před
rozdáním vysvědčení v obřadní síni 
radnice. Poděkování za vynikající práci 
v průběhu celého školního roku si odnesli
z každé školy tři nejlepší žáci prvního
stupně a tři nejlepší z druhého stupně.
Ohodnoceno bylo i největší zlepšení ve
studijních výsledcích.

Mezi svými žáky vybíraly školy ještě
všestranné osobnosti, které nemusejí mít
vždy ten úplně nejlepší prospěch, ale 
dokáží se prosadit svými názory a postoji.
Jak vyjádřil starosta města své mínění,
jednou se možná právě ony budou 
podílet na správě a dalším rozvoji města.
Z donínské školy se jí stala Petra Macou-
nová, z Loučné Michaela Rydvalová, 
z Lidické Eliška Petružálková a ze školy 
T. G. Masaryka Denisa Hradecká.

Vít Štrupl

Mapka aglomerace Hrádek nad Nisou s vyznačením hranice, kde je

potřeba do roku 2010 provést odkanalizoavání.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1111..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
11. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 16. 5. se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila záměr pořízení mobilní sestavy – zařízení a vybavení pro ozvu-

čení a uložila ORM vypsat výběrové řízení
— doporučila ZM schválit změnu v odměňování členů komisí RM a vý-

borů ZM
— schválila povolení umístění kanalizace za účelem odkanalizování 

rekreačního areálu Kristýna
— na základě dvou předložených nabídek rozhodla o výběru zhotovitele

na přípravu projektu fotovoltaické elektrárny ulice Žitavská – Hrádek
nad Nisou společnost ViaRegia za nabídkovou cenu 320 110 Kč vzhle-
dem k rozsahu předložených nabídek

1122..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
12. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 23. 5. se zabývala těmito
záležitostmi:
— vybrala z podaných nabídek na mulčování Zahradnické služby Bursík

za cenu 0,45 Kč/m2

— vybrala z podaných nabídek na 2. seč a ostatní Zahradnické služby 
Bursík za cenu 0,95 Kč/m2

— vzala na vědomí situaci v ul. Písečná a nedoporučila umístění DZ ani
jiných zpomalovacích prvků. Doporučila umístění dopravní značky B12
dle návrhu DK – komunikace podél tenisových kurtů. Doporučila 
omezení stání v době od 9.00 do 12.00 hodin u vchodu do restaurace
Konírna.

— doporučila umístění světelné informační tabule pro informování občanů
o uzavřeném železničním přejezdu na domě s pečovatelskou službou

— uložila ORM vypsání výběrového řízení na zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení na akci „Dům s pečovatelskou
službou, Nádražní ulice, Hrádek nad Nisou“ a jmenovala výběrovou
komisi na tuto akci ve složení předseda Půta Martin, členové Bohata
Antonín a Suchánková Eliška 

— schválila finanční příspěvek DDM Drak na činnost mažoretek ve výši
500 Kč/vystoupení s tím, že fakturace bude probíhat 1/půlrok

— schválila finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč agentuře Štěk na akci
Worldfest – Grabštejn

1133..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
13. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 6. 6. se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila jako dodavatele projektové dokumentace pro stavební povo-

lení na akci „Dům s pečovatelskou službou, Nádražní ulice, Hrádek nad
Nisou“ firmu STORING, spol. s r. o., za cenu 793 730 Kč včetně DPH

— vzala na vědomí, že došlo k úhradě kupní ceny za Sokolovnu ve výši
933 000 Kč a na základě této úhrady byl Úřadem pro zastupování 
majetku státu podán 31. 5. 2007 návrh na vklad této nemovitosti do
Katastru nemovitostí ve prospěch města Hrádek nad Nisou a že naby-
tím právní moci tohoto převodu přejdou na město všechny pohledávky
plynoucí ze stávajících nájemních smluv 

— Rada města uložila ORM projednat se všemi nájemci v objektu Soko-
lovna skutečnost, že tento objekt převzalo k 1. 6. 2007 město Hrádek
nad Nisou a stávající nájemní smlouvy zatím zůstávají v platnosti 
a nájemné je nutné hradit na účet města Hrádek nad Nisou 

— vzala na vědomí odvolání proti výpovědi z nájmu neb. prostor 
spol. ViJa, Hrádek nad Nisou z objektu Lidový dům s tím, že do doby
uhrazení dlužného nájemného za období 11/06–04/07 ve výši 329 466 Kč
nebude o snížení nájemného z důvodu změny rozsahu podnikání na
pronajatých nemovitostech jednáno

— schválila výpověď nájemní smlouvy Stavební hrádecké společnosti, 
a. s., zastoupené Dr. Jiřím Bednářem a zároveň ukončení nájmu neby-
tového prostoru v objektu Komenského č. p. 632 ke dni 31. 5. 2007

— schválila záměr pronájmu pozemkových parcel pro potřeby zřízení 
staveniště pro fu Strabag, a. s., v souvislosti s výstavbou supermarketu
Plus a stavbou kruhového objezdu na vnějším obchvatu města.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
66..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
6. zasedání zastupitelstva města v roce 2007 konané dne 13. 6. se zabý-
valo těmito záležitostmi:
— vzalo na vědomí informaci starosty města o družstvu Nové Bydlení.

Vzalo na vědomí informaci o provedení interní kontroly v družstvu
Nové Bydlení. Kontrolu provedou Ing. Jindra, pí. Všetečková a člen KV
pí. Kozlová. Uložilo starostovi města při jednáních o prodloužení úvěru
Nového Bydlení usilovat o změnu úvěrových podmínek – ručení 
městem za úvěr družstva NB u Komerční banky.

— schválilo odkup pozemků p. p. č. 1083/1 o výměře 9 945 m2 a p. p. č.
1090/1, trvalý travní porost o výměře 746 m2 (zahradnictví), za cenu
738 730 Kč, schválilo harmonogram postupu privatizace areálu 
zahradnictví, rozsah prodeje majetku uvedený v předmětu pronájmu
a následného prodeje, obálkovou metodu prodeje areálu zahradnic-
tví s následujícími kritérii:
1. podnikatelský záměr vlastníka – 40 %
2. celková nabídková cena za areál – 35 %
3. nájemné za 1. rok provozu zahradnictví splatné při podpisu smlouvy

o nájmu a následném prodeji – 20%
4. nabídková cena za movitý majetek v majetku příspěvkové organi-

zace Zahradnictví – 5%.
— schválilo půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro obyvatele Uhelné a Vác-

lavic, jejichž majetek byl poničen krupobitím
— schválilo interní předpis Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví města

Hrádek nad Nisou s platností k 14. 6. 2007
— schválilo celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok

2006 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření města za rok 2006 s výhradou nedostatků uvedených 
v dopise auditora vedení města Hrádek nad Nisou a přijímá tato 
opatření:

dokončit kompletaci vnitřních účetních předpisů
zavést elektronickou evidenci pozemků
novelizovat smlouvu o sdružení Grabštejn

— odvolalo z funkce člena dozorčí rady společnosti Kristýna, a. s.,
p. Milana Slezáka, Ing. Josefa Růžičku a pí. Janu Štuplovou a schvaluje
dozorčí radu společnosti Kristýna, a. s., ve složení: zástupce minorit-
ního akcionáře, Ing. Josef Růžička a p. Václav Krejčík.

— odvolalo z funkce předsedy představenstva společnosti Kristýna, a. s.,
Ing. Radka Petra, z funkce člena představenstva p. Josefa Horinku 
a MUDr. Radomíra Sekvarda a schválilo představenstvo společnosti
Kristýna, a. s., ve složení: předseda představenstva Ing. Radek Petr, 
členové představenstva MUDr. Radomír Sekvard a p. Jiří Timulák

— vzalo na vědomí předloženou zprávu o činnosti společnosti TS Hrá-
dek, s. r. o., a výsledek hospodaření společnosti za rok 2006

— schválilo změnu pravidel pro odměňování neuvolněných členů Zastu-
pitelstva města Hrádek nad Nisou a pro poskytování darů předsedům
a členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města

— vzalo na vědomí otevření MŠ Loučná a uložilo vedoucímu finančního
odboru zapracovat do připravované 2. změny rozpočtu města 
Hrádek nad Nisou výdaje na opravy objektu Mateřské školy Loučná
ve výši 170 tis. Kč, zajistit vyhodnocení příspěvku města na provoz 
příspěvkové organizace ZŠP a MŠ Loučná na rok 2007 a jeho případné
navýšení o výdaje na provoz MŠ zapracovat do připravované 2. změny
rozpočtu

— schválilo komisi ustanovenou pro výběrové řízení na údržbu veřejné
zeleně jako hodnotící komisi v souladu s § 59, 71, 74 zákona 127/2006
Sb. O veřejných zakázkách a jmenovalo náhradníky členů komise 
v obsazení: Rolf Bartosch, Michaela Šimková, Ing. Antonín Bohata, 
Jaroslav Sklenář a Arnošt Schierl. Schválilo provádět veřejnou zakázku
jako podlimitní veřejnou zakázku, průběh podlimitní veřejné zakázky
realizovat ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., pro zadávací dokumentaci stanovit dobu trvání prací
na 5 let.

— odvolalo na vlastní žádost pana Milana Veselého z funkce člena 
Kontrolního výboru zastupitelstva města. Odvolalo na vlastní žádost
Ing. Jiřího Zdražila z funkce člena Finančního výboru zastupitelstva
města a zvolilo do funkce člena Finančního výboru pana Jiřího Pavla.

TTeerrmmíínnyy  sscchhůůzzíí  rraaddyy  mměěssttaa  vvee ddrruuhhéémm  ppoolloolleettíí  22000077

25. 7., 15. 8., 29. 8., 5. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 12. 12.

TTeerrmmíínnyy  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa  vv  ddrruuhhéémm  ppoolloolleettíí  22000077

12. 9., 17. 10., 14. 11., 19. 12.
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Zahradnictví bude mít 
nového majitele

Zahradnictví v Liberecké ulici nabízí už řadu let svoje služby nejenom 
obyvatelům našeho města. Část veřejnosti si na jeho služby zvykla, část
lidí ani neví, že podobná firma v Liberecké existuje.

Firma je městskou příspěvkovou organizací a ekonomické výsledky 
posledních let nejsou právě
nejlepší. Cenový tlak květin
dovážených ze zahraničí, po-
měrně úzce zacílený sortiment
a nutnost hledat konečné pro-
dejce, kteří si realizují většinu
zisku, byly v posledních letech
hlavním důvodem horšících 
se ekonomických výsledků. 
Po odchodu dlouholetého
vedoucího zahradnictví pana
Zezuly se bohužel nepodařilo
do funkce vedoucího najít 
podobně zapáleného člověka,
který by byl schopen firmu 
nejenom řídit, organizovat
prodej výpěstků, ale také 
přiložit ruku k dílu, když je 
potřeba. V posledních letech
město dotovalo ztrátové zahradnictví ročně částkou okolo 100 tisíc korun.

Zastupitelstvo města proto i na základě konzultací s panem Zezulou
rozhodlo v dubnu 2007 o privatizaci areálu zahradnictví s tím, že v režii
příspěvkové organizace bude dokončena jarní sezóna. Na zveřejněné 
inzeráty a nabídky areálu se přihlásili dva zájemci, kteří byli seznámeni 
s podrobnými podmínkami soutěže, hodnotícími kritérii a návrhem
smlouvy o prodeji najaté věci, které byly zastupitelstvem města schváleny
13. 6. 2007. Cílem města bylo nejenom dosažení co nejvyšší prodejní ceny,
ale zajištění fungování areálu zahradnictví i v příštích letech. Proto 
hledalo provozovatele, který má s provozem zahradnictví nebo podobně
zaměřené výroby zkušenosti z dosavadního podnikání.

Na mimořádném zasedání zastupitelstva města 27. června zastupitelé
rozhodli o prodeji zahradnictví Pavlu Matěchovi, který jediný předložil
svoji nabídku na pronájem a následnou koupi areálu v určeném termínu.
Zahradnictví získá po ročním nájmu za 1,5 milionu korun.

Pavel Matěcha podniká v oboru od roku 1993, je vlastníkem firmy Areca
Exotic Flora z Liberce. Soustředí se především na velkoobchod s květinami.
V Hrádku nad Nisou využije kapacitu skleníků na dopěstování malých 
dovezených rostlin, nabízet bude i sortiment řezaných květin. Podle
smlouvy převezme nový nájemce stávající zaměstnance, pokud o pokra-
čování pracovního poměru budou mít zájem. Po provedení potřebné 
rekonstrukce skleníků a zaběhnutí provozu se pravděpodobně počet 
zaměstnanců v hrádeckém zahradnictví ještě zvýší. Martin Půta, Vít Štrupl

Hraniãní pfiechod na 
pÛl roku

Tři roky žádaly radnice v Hrádku, Jablonném v Podještědí a v Žitavě, aby
byly otevřeny další turistické přechody v Lužických horách mezi Němec-
kem a Českem. Dočkaly se v červnu, tedy půl roku před vstupem České
republiky do Schengenského prostoru, kdy hraniční přechody pozbudou
smysl. V jednom z článků Schengenské úmluvy je totiž stanoveno, že
vnitřní hranice mezi členskými státy smějí být překračovány na libovolném
místě, aniž by se prováděla kontrola osob.

Přesto se slavnostní otevření hraničního přechodu Česká brána v Lužic-
kých horách odehrálo za účasti tří desítek přihlížejících a za přítomnosti
starostů zmíněných měst Martina Půty, Vlasty Dozorcové a zástupkyně 
žitavského primátora Ursuly Guder. Všichni tři se shodli, že další zprů-
chodnění hranice je v podstatě jen formální záležitostí, neboť lidé z obou
států zde už léta přecházejí hranice. Pěší, cyklisté i lyžaři. U České brány
tomu ostatně nahrávaly i orientační směrníky na křižovatce českých 
a německých turistických cest.

Velkého zvýšení počtu turistů vlivem nových přechodů se neobává 
vedoucí chráněné krajinné oblasti Lužické hory Tomáš Besta. „Spíše se
jen rozloží frekvence návštěvníků hor na více cest,“ poznamenal.

Ocelové závory budou podle německých pohraničníků odstraněny do
konce roku. „Ty však nebrání v průjezdu cyklistům ani nám vozíčkářům,“
uvedl Jiří Jiroudek z Liberce, který se účastnil slavnostního přestřižení
pásky. On sám si hned vyzkoušel alternativní cestu z hor do rekreačního
areálu Kristýna přes německou Hartavu. „Je to o něco dál, ale cesty v Sasku
jsou pro cyklisty a vozíčkáře lépe upravené,“ poradil hrádecký turista
Fredy Volkert. Kromě České brány jsou na lesních cestách k dispozici další
přechody nazvané Nová Hartava – Hrádek n. N. a Lví buk – Forsthaus.

Josef Růžička
Nov˘m pfiedsedou Rady SdruÏení obcí

Libereckého kraje je Martin PÛta
Rada Sdružení obcí Libereckého kraje (SOLK) na svém zasedání 21. června
odvolala dosavadního předsedu Rady SOLK Radka Nastiče a zvolila novým
předsedou Rady SOLK svého dosavadního místopředsedu Martina Půtu,
starostu města Hrádek nad Nisou. Místopředsedkyní Rady SOLK se stala
starostka města Česká Lípa paní Hana Moudrá. Členové Rady SOLK se
rozhodli na následném sněmu upravit stanovy a pracovní komise změnit
na oblasti s tím, že zástupci daných oblastí by měli být poradním hlasem
výborů Zastupitelstva Libereckého kraje. Martin Půta se stal garantem pro
oblast rozvoje Libereckého kraje.

Členové Rady SOLK byli také seznámeni s návrhem ústavní stížnosti
ohledně nerovnoměrného rozdělení příspěvku na výkon státní správy.
„Rada SOLK schválila svým usnesením doporučit členským obcím a měs-
tům připojit se k Ústavní stížnosti ve věci nerovnoměrného rozdělování přís-
pěvku na výkon státní správy pro obce, a tím proti nezákonnému zásahu
státu porušujícímu zaručené právo územního samosprávného celku na 
samosprávu, v souvislosti se stanovením a výplatou příspěvku ze státního
rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti,“ uvedl Martin Půta.

Pavel

Matěcha
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Do tfietice ‰kodila voda
Rozmary letošního roku už v Hrádku napáchaly dost škod. Po Kyrilu, který
ničil spíše v lesích, kroupách na Uhelné a ve Václavicích, vyplavila 10. června
během půl hodiny 15 domů v Oldřichově na Hranicích velká voda. Potok,
kterým do té doby netekla žádná voda, se po extrémně intenzívním dešti
v polích nad Oldřichovem změnil v širokou řeku s hladinou ve výšce 
minimálně jeden metr. Bez varování, takže někteří lidé se probudili až 
s vodou v ložnici, auta zůstala stát v garážích, domácí zvířata se snažila 
v řádící vodě uplavat do bezpečí. Tak rychle, jak voda přišla, zase odtekla.
V domech a na zahradách zanechala tuny bahna a po sobě spoustu zni-
čeného vybavení domácností a zahrad. Naštěstí nestihla způsobit škody
na statice staveb.

Do uklízení a pomoci obyvatelům Oldřichova se hned od rána pustili
hasiči ze sedmi hasičských jednotek včetně profesionálních hasičů z Liberce,
strážníci z městské policie, zaměstnanci SKS Jablonec nad Nisou, firmy 
Hojsák a NISAP a mnoho dobrovolníků. Město na své náklady zajistilo
kontejnery na odvoz bahna a zničeného vybavení, hasiči odčerpávali bahno
ze zaplavených sklepů a septiků a čistili byty. Město se postaralo také 
o základní revize elektrorozvodů a elektrospotřebičů. Ještě i v dalších dnech 
pomáhali podle potřeby lidé zaměstnaní na veřejně prospěšných pracích. 

Několik lidí využilo mimořádné sociální dávky, na kterých sociální 
odbor vyplatil 120 tisíc korun. Zastupitelé schválili také dvě půjčky z Fondu
rozvoje bydlení v celkové hodnotě 75 tisíc korun, o které si požádali lidé,
kteří neměli domy pojištěné.

V letošním roce budou v Oldřichově opraveny některé poničené
komunikace. V rámci městského plánu oprav komunikací bylo na tyto
práce přesunuto půl milionu korun.

V průběhu června proběhla jednání se zástupci Povodí Labe o prove-
dení opatření, která by měla zabránit nebo alespoň zmírnit následky dalších
dešťů. Zaplavování některých domů v Oldřichově se častěji opakuje po
výstavbě obchvatu Hrádku. Tentokrát ale voda přitekla z druhého konce
obce z polí nad Oldřichovem a navíc v obrovském objemu. Povodí Labe
vyčistí koryto potoka, opraví poškozené opěrné zdi. Ve spolupráci s polským
protějškem se jedná o možnosti strhnout část břehů potoka na polském
území, aby se umožnilo rozlévání vody více do stran. Řešení je ale otázkou
majetkoprávních vztahů v polské části obce. Prověřuje se také možnost
obnovy dvou rybníků v lokalitě Na Fibichu. Vít Štrupl

Podpora postiÏen˘m spoluobãanÛm
v Oldfiichovû na Hranicích

Zastupitelstvo města rozhodlo 13. června na svém zasedání o vyhlášení akce
„Podpora postiženým spoluobčanům v Oldřichově na Hranicích“s tím, že
za tímto účelem byl zřízen zvláštní účet města 460031–0984856329/0800.

Peníze, poskytnuté jako pomoc obyvatelům Oldřichova na Hranicích,
budou rozdělovány na základě návrhů osadního výboru přímo vlastní-
kům jednotlivých postižených nemovitostí. Sbírka pro Oldřichov se bude
rozdělovat průběžně. 

Peníze můžete na účet 460031-0984856329/0800 založený za tímto
účelem u České spořitelny, a. s., poslat buď převodem z účtu, nebo na
něj svůj příspěvek vložit na kterékoliv pobočce ČS, a. s. Jako variabilní
symbol použijte IČO firmy nebo rodné číslo. Svůj příspěvek můžete také
osobně vložit do pokladny městského úřadu na podatelně v přízemí 
radnice. Sbírka potrvá do konce roku.

Zmûny v orgánech a. s. Krist˘na
V letošním roce skončil čtyřletý mandát většině členů dozorčí rady a před-
stavenstva akciové společnosti Kristýna. Zastupitelstvo města proto 
navrhlo nové složení obou orgánů, které byly voleny na valné hromadě
společnosti na konci června. Ke změně došlo ve složení obou orgánů.
Předsedou zůstává Ing. Radek Petr, členem MUDr. Radomír Sekvard. 
Novým členem představenstva byl zvolen Jiří Timulák. 

Členy dozorčí rady jsou od července Ing. Josef Růžička a nově Václav
Krejčík a zástupce minoritního akcionáře Petr Peuker.
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Mûstsk˘ úfiad vede nov˘ 
tajemník

Přibližně po dvou měsících, kdy byl městský úřad v Hrádku nad Nisou bez
tajemníka, byl od 2. července jmenován do funkce Bc. Ladislav Krajčík. Na
základě výběrového řízení jej
vybrala rada města a následně
jmenování schválil i krajský
úřad.

Ladislav Krajčík od roku 1998
dosud působil jako 1. náměs-
tek ředitele Městské policie 
Liberec, zodpovídal za tech-
nické zabezpečení a výkon
služby. Protože městská policie
je orgánem obcí a měst, získal
za dobu svého působení ve
funkci 1. náměstka ředitele 
i zkušenosti s chodem města,
které nyní může využít při 
řízení městského úřadu.

Ladislav Krajčík žil od malička
na Grabštejně, když se oženil,
přestěhoval se do Hrádku nad
Nisou. Vystudoval gymnázium, na liberecké pedagogické fakultě úspěšně
absolvoval bakalářský obor a nyní studuje magisterský obor Andragogika
a lidské zdroje na Univerzitě Komenského v Praze.

Vít Štrupl

Nov˘m zastupitelem je 
Miroslav Hochman

Novým členem Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou se s platností od
5. 7. 2007 stal pan Miroslav Hochman. V komunálních volbách 2006 
kandidoval na kandidátní listině Občanské demokratické strany a je před-
sedou Osadního výboru Dolní Sedlo. 

Dne 4. 7. 2007 byla na město Hrádek nad Nisou doručena rezignace
pana Pavla Podlipného na mandát člena Zastupitelstva vzniklý v komu-
nálních volbách 2006. Důvodem rezignace je pracovní vytížení a nemož-
nost skloubit pracovní povinnosti s prací v Zastupitelstvu města. Zároveň
byla doručena rezignace 1. náhradníka z kandidátní listiny ODS Ing. Josefa
Horáka. 

V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a výsledkem komunálních voleb v roce 2006 tak vzniká dnem 5. 7. 2007
mandát člena zastupitelstva města Hrádek na Nisou panu Miroslavu 
Hochmanovi.

Rozhodnutí pana Pavla Podlipného považuji za racionální vyhodnocení
práce v Zastupitelstvu v letošním prvním pololetí, kdy mu jeho pracovní
povinnosti neumožňovaly se práce v zastupitelstvu aktivně účastnit. Panu
Miroslavu Hochmanovi přeji při výkonu mandátu zastupitele mnoho 
úspěchů.

Martin Půta, starosta města

Bc. Ladislav Krajčík

Mûstu pomohou miliony
z dotací

Dokončení ze strany 1
V Loučné se bude s největší pravděpodobností opravovat most u Wienerů.
Město už čeká jen na rozhodnutí o přidělení dotace. Výběrové řízení na
zhotovitele stavby proběhne opět v červenci a oprava bude realizována
ještě letos.

Liberecký kraj při projednávání závěrečného účtu za rok 2006 rozděloval
přebytek ve výši téměř 16 mil. Kč. Částka 450 tisíc korun z něj poputuje
na Dolní Sedlo, které ji využije na zprovoznění vrtané studny na budo-
vaném hřišti a na výstavbu přístřešku, ve kterém bude sociální zařízení
místnost pro uložení sportovního vybavení.

Dalších 200 tisíc korun získal z přebytku Libereckého kraje za rok 2006
DDM Drak. Peníze budou využity na podporu celoroční činnosti, přede-
vším nákup venkovního vybavení: stanů, altánu, jednoduché aparatury
pro ozvučení akcí pořádaných domem dětí apod.

Peníze z grantového fondu Libereckého kraje pomohou s přípravou
projektových dokumentací pro akce chystané ve městě v dalších letech.
40 tisíc korun bude využito na zpracování studie proveditelnosti pro 
žádost o dotaci na rekonstrukci centra města Hrádek nad Nisou. S pod-
porou téměř 47 tisíc korun bude pořízen tepelný audit a projektová 
dokumentace na využití odpadního tepla z pekárny Enita pro vytápění 
a ohřev vody pro objekt MŠ Liberecká. Počítá se s tím, že takto získané
teplo by mělo pro potřeby školky stačit pro většinu roku.

Město bude usilovat o získání dotace na rekonstrukci ulic Žitavská, 
Václavská a Revoluční. V rámci programu přeshraniční spolupráce Inter-
reg III A Česko-Sasko zůstalo nevyčerpaných asi 10 mil. EUR, ze kterých
pravděpodobně bude polovina alokována pro Českou republiku. Před-
pokládá se, že v průběhu prázdnin bude vyhlášena dodatečná výzva na
předložení žádostí o dotace. Rekonstrukce komunikací k hraničním 
přechodům je jednou z priorit a Hrádek nad Nisou má velkou šanci 
s žádostí o podporu uspět. Odhadované náklady na rekonstrukci jmeno-
vaných ulic jsou 25 mil. Kč, město bude muset v případě schválení 
žádosti celou akci předfinancovat a vložit vlastní podíl ve výši 20 %.

Vít Štrupl

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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MMěěssttoo HHrrááddeekk nnaadd  NNiissoouu
IInntteerrnníí  ppřřeeddppiiss mměěssttaa HHrrááddeekk nnaadd  NNiissoouu
ZZáássaaddyy  pprrooddeejjee  ppoozzeemmkkůů  vvee  vvllaassttnniiccttvvíí  mměěssttaa  HHrrááddkkuu  nnaadd  NNiissoouu
Schváleno usnesením zastupitelstva města č. 6/228/ZM/07 ze dne 13.6.2007.

Tento předpis stanoví hlavní zásady prodeje pozemků ve vlastnictví
Města Hrádku nad Nisou, stanovení jejich cen a případné slevy s ohledem
na jejich budoucí využití.

Konečné rozhodnutí o majetkoprávních operacích je v souladu se 
zákonem o obcích výlučně v pravomoci zastupitelstva města.

Tento interní předpis nabývá účinnosti dnem 14. 6. 2007.

11..  OObbeeccnnéé  zzáássaaddyy  pprrooddeejjee  ppoozzeemmkkůů
Žádosti o prodej pozemků přijímá, eviduje a vyřizuje Odbor rozvoje města
a správy majetku (dále jen „Odbor rozvoje města“).

Odbor rozvoje města zajistí v případě prodeje pouze části pozemku
souhlas odboru stavebního a životního prostředí s dělením pozemku.

Odbor rozvoje města předkládá návrh na zveřejnění prodeje pozemku 
k projednání radě města. Rada města návrh na zveřejnění projedná, 
pokud je v souladu s tímto interním předpisem. Pokud návrh na zveřejnění
není v souladu s tímto interním předpisem, předloží rada města návrh na
zveřejnění prodeje pozemku k projednání zastupitelstvu města.

Pokud rada města návrh na zveřejnění prodeje pozemku neschválí, musí
návrh ke konečnému zamítnutí zveřejnění prodeje pozemku předložit 
k projednání zastupitelstvu města. V případě zamítnutí zveřejnění prodeje
pozemku zastupitelstvem města je pozemek zařazen do seznamu pozemků,
které nejsou určeny k privatizaci. Platnost takového rozhodnutí je jeden rok.

Prodej pozemku bude po schválení návrhu na zveřejnění prodeje 
pozemku zveřejněn na úřední desce Městského úřadu v Hrádku nad Nisou
a kopii úřední desky v katastrálním území, kde má být prodej realizován.
Ke zveřejnění nabídky prodeje pozemku využije Odbor rozvoje města také
webové stránky města, případně, dle rozhodnutí rady či zastupitelstva
města, další inzertní prostředky. Kopie zveřejnění prodeje pozemku bude
rovněž předána předsedovi příslušného osadního výboru.

Se zveřejněním nabídky prodeje pozemku budou prokazatelně sezná-
meni případní nájemci pozemku a vlastníci sousedních pozemkových 
parcel. Po zveřejnění prodeje pozemku, případném zhotovení geome-
trického plánu a po získání souhlasného vyjádření odboru stavebního 
a životního prostředí předloží Odbor rozvoje města návrh prodeje ke
schválení zastupitelstvu města.

Obecně se stanoví, že nebudou prodávány pozemky s využitím jako
ostatní komunikace. Výjimku lze předložit k projednání zastupitelstvu
města v případě, že pozemek zjevně neslouží obecnému zájmu.

22..  PPooddppoorraa  iinnddiivviidduuáállnníí  bbyyttoovvéé  vvýýssttaavvbbyy
Jako forma podpory individuální bytové výstavby bude poskytnuta sleva
z ceny zastavěné plochy prodávaného pozemku, maximálně však do 
velikosti 150 m2, a to v případě, že stavba bude zkolaudována do 3 let od
podpisu kupní smlouvy a zároveň bude žadatel mít v tomto termínu 
v objektu trvalé bydliště.

Cena zastavěné části bude v tomto případě činit 10 % z ceny pozemku
za m2 realizované při prodeji. Sleva bude poskytnuta na základě písemné
žádosti kupujícího. Rozdíl mezi kupní cenou a cenou po slevě bude 
kupujícímu vrácen do tří měsíců od podání písemné žádosti při dodržení
stanovených podmínek.

O možnosti poskytnuté slevy bude zájemce o prodej pozemku infor-
mován před projednáním prodeje v zastupitelstvu města. Ustanovení 
o slevě budou zakotvena v kupní smlouvě.

33..  PPooddmmíínnkkyy  pprroo  uuzzaavvřřeenníí  kkuuppnníí  ssmmlloouuvvyy
Geometrické oddělení zajistí v případě prodeje části pozemku na své 
náklady město, náklady na geometrické oddělení budou připočteny ke
konečné ceně pozemku schválené zastupitelstvem města.

Kupní smlouva bude Odborem rozvoje města připravena k podpisu
do 1 měsíce od schválení prodeje pozemku zastupitelstvem města.

Kupující bude na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn (doručenka).
Součástí výzvy bude nejzazší termín podpisu smlouvy a úhrady kupní ceny.

Podpis kupní smlouvy a úhrada kupní ceny se musí uskutečnit v ter-
mínu do 3 měsíců od předložení kupní smlouvy kupujícímu. V případě,
že v tomto termínu nebude kupní smlouva kupujícím podepsána 
a uhrazena kupní cena, nárok na uzavření kupní smlouvy zaniká. O této
skutečnosti bude kupující informován v upozornění ohledně připra-
venosti kupní smlouvy dle předchozího odstavce.

Odbor rozvoje města průběžně předkládá zastupitelstvu města seznam
nerealizovaných majetkoprávních operací s návrhem na revokaci přísluš-
ných usnesení schvalujících prodej. Kupní cenu je možno na základě
schválení zastupitelstvem města rozložit do jednotlivých splátek, a to na
dobu maximálně 4 let. Konečná kupní cena se navýší o 5 % za každý 
i započatý rok, do kterého jsou splátky kupní ceny rozloženy. Návrh na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán po uhrazení
celé kupní ceny.

44..  PPřřeeddkkuuppnníí  pprráávvoo  mměěssttaa
V každé kupní smlouvě na prodej pozemku určeného pro výstavbu bude
zřízeno právo na zpětné odkoupení za cenu pozemkové parcely uvede-
nou v kupní smlouvě pokud zastupitelstvo města nestanoví jinak. Toto
předkupní právo bude zřízeno jako věcné a vloženo do katastru nemovi-
tostí do doby kolaudace stavby. Případné další podmínky zřízení, trvání
a zrušení předkupního práva stanoví zastupitelstvo města. Předkupní
právo na ostatní druhy pozemku bude případně zřízeno na základě usne-
sení zastupitelstva města.

55..  TTaabbuullkkoovvéé  cceennyy  ppoozzeemmkkůů
Ceny stanovené touto tabulkou se vztahují na pozemky, které jsou vhodné
k prodeji bez nutných investic ze strany města. Pokud je pro využití 
pozemků nutná investice ze strany města stanovuje konečnou cenu 
zastupitelstvo města s ohledem na tabulkovou cenu a náklady potřebné
k připojení na technickou infrastrukturu. Město si vyhrazuje možnost 
zařadit mezi pozemky určené pro výstavbu lokality, ve kterých se v budou-
cnosti počítá se změnou využití pozemků v územně plánovací dokumentaci
města. 
aa))  ppoozzeemmkkyy  uurrččeennéé  pprroo  vvýýssttaavvbbuu
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ CENA POZEMKU (Kč/m2)
Oldřichov na Hranicích 150
Dolní Suchá 150
Dolní Sedlo 150
Václavice u Hrádku nad Nisou 150
Loučná 200
Donín u Hrádku nad Nisou 200
Hrádek nad Nisou 200

250
300
350

dle cenové mapy

bb))  ppoozzeemmkkyy  oossttaattnníí
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ CENA POZEMKU CENA POZEMKU

v intravilánu (Kč/m2) v extravilánu (Kč/m2)
Oldřichov na Hranicích 15 7,50
Dolní Suchá 15 7,50
Dolní Sedlo 15 7,50
Václavice u Hrádku nad Nisou 15 7,50
Loučná 20 10,–
Donín u Hrádku nad Nisou 20 10,–
Hrádek nad Nisou 20 10,–

25 12,50
30 15,–
35 17,50

dle cenové mapy dle cenové mapy

Nové zásady pro prodej pozemkÛ
ZZaassttuuppiitteellssttvvoo  mměěssttaa  sscchhvváálliilloo  nnaa  ssvvéémm  ččeerrvvnnoovvéémm  zzaasseeddáánníí  nnoovvéé  zzáássaaddyy  pprroo  pprrooddeejj  ppoozzeemmkkůů  vvee  vvllaassttnniiccttvvíí  mměěssttaa..  NNoovvýý  ppřřeeddppiiss  ppřřiinnááššíí  nněěkkoolliikk
zzmměěnn..  DDooššlloo  kk  ppllooššnnéémmuu  nnaavvýýššeenníí  cceenn  oo  5500  KKčč  zzaa  mm22 ppoozzeemmkkuu..  KKuuppuujjííccíí  mmuussíí  ppooddeeppssaatt  kkuuppnníí  ssmmlloouuvvuu  aa  uuhhrraaddiitt  kkuuppnníí  cceennuu  ddoo  ttřříí  mměěssííccůů  oodd  
ppřřeeddlloožžeenníí  kkuuppnníí  ssmmlloouuvvyy,,  vv  ooppaaččnnéémm  ppřřííppaadděě  nnáárrookk  nnaa  uuzzaavvřřeenníí  kkuuppnníí  ssmmlloouuvvyy  zzaanniikkáá..  MMěěssttoo  zzaakkoottvviilloo  ddoo  zzáássaadd  ppřřeeddkkuuppnníí  pprráávvoo  pprroo  ppoozzeemmkkyy
uurrččeennéé  pprroo  vvýýssttaavvbbuu  jjaakkoo  oocchhrraannuu  ppřřeedd  ssppeekkuullaattiivvnníímmii  nnáákkuuppyy..  DDaallššíí  zzmměěnnoouu  jjee  rreeaalliizzaaccee  pprrooddeejjee  ppoozzeemmkkůů  oobbáállkkoovvoouu  mmeettooddoouu..  ZZmměěnněěnnaa  bbyyllaa
ffoorrmmaa  ppooddppoorryy  iinnddiivviidduuáállnníí  bbyyttoovvéé  vvýýssttaavvbbyy..
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66.. OObbáállkkoovváá  mmeettooddaa  pprroo  ssttaannoovveenníí  pprrooddeejjnníí  cceennyy  ppoozzeemmkkuu
Jako součást zveřejnění nabídky prodeje pozemku stanoví Odbor rozvoje
města přesný termín a místo pro odevzdání nabídek kupní ceny za 
pozemek. Termín bude stanoven v délce minimálně 30 dní od zveřejnění
nabídky prodeje pozemku na úřední desce. V návaznosti na termín ode-
vzdání nabídek se bezprostředně uskuteční otevření obálek a vyhodno-
cení nabídek. Zájemci vloží své nabídky do obálky označené nápisem na
přední straně obálky „NEROZLEPOVAT, OBÁLKOVÝ PRODEJ POZEMKU 
č. …, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (název)“. Takto označenou a zalepenou obálku
odevzdají v podatelně městského úřadu. Uzavřené obálky zůstávají 
v podatelně na místě k tomu určeném až do doby stanoveného termínu
otvírání obálek. Otevření obálek a vyhodnocení nabídek zajistí komise
složená ze dvou pracovníků městského úřadu a jednoho člena zastupi-
telstva města. Složení komise určí příkazem tajemník městského úřadu.
Výsledek obálkové metody a doporučení kupujícího předloží Odbor 
rozvoje města k projednání zastupitelstvu města jako součást schválení
konečného prodeje.

Předloží-li dva a více zájemců stejnou nabídku, která bude zároveň 
vyhodnocena jako nejvyšší, uskuteční se další kolo obálkové metody pouze
za účasti zájemců s těmito nejvyššími nabídkami. Minimální přípustná
nabídková cena v druhém kole musí dosáhnout maximální nabídkové
ceny dosažené v kole prvním.

77.. MMoožžnnoossttii  sslleevv  zz  ttaabbuullkkoovvýýcchh  cceenn  ppoozzeemmkkůů  uurrččeennýýcchh  pprroo  vvýýssttaavvbbuu
Slevy z tabulkových cen pozemků určených pro výstavbu lze poskytnout
v následujících případech:

a) u pozemků nevyužitelných pro výstavbu z důvodu jejich velikosti,
tvaru či umístění bude uplatněna sleva ve výši 50 % tabulkové ceny
s podmínkou, že pozemek je nutným zázemím k nemovitosti žada-
tele

b) u pozemků zcela či zčásti nevyužitelných pro výstavbu z důvodu
ochranného pásma bude poskytnuta sleva ve výši 90 % tabulkové
ceny pouze na část pozemku znehodnoceného ochranným pásmem

c) u pozemků či jejich částí doporučených právníkem k prodeji na zá-
kladě dohody po projednání uplatněného práva vydržení ze strany
žadatele o pozemek bude poskytnuta sleva ve výši 90 % tabulkové
ceny

d) zastupitelstvo města může rozhodnout o posouzení ceny obvyklé
znaleckým posudkem. Náklady na zhotovení znaleckého posudku
budou součástí kupní ceny.

88.. KKaattaalloogg  ppoozzeemmkkůů
Za účelem zkvalitnění nabídky pozemků určených k individuální výstavbě
připravuje Odbor rozvoje města katalog pozemků. Do katalogu pozemků
jsou zařazovány pozemky schválené ke zveřejnění nabídky prodeje. Ke
zveřejnění katalogu pozemků využívá Odbor rozvoje města webové
stránky města, měsíčník HRÁDECKO a na základě usnesení zastupitelstva
města případně i další informační prostředky a metody, včetně využití
spolupráce s realitními kancelářemi.

Konečný prodej pozemků probíhá průběžně na základě zájmu žada-
telů s využitím obálkové metody.

Půta Martin v. r., starosta města
Horinka Josef v. r., místostarosta města

Dûtsk˘ den ve Václavicích
V sobotu 2. 6. se ve Václavicích konal již tradiční dětský den. Počasí nám
letos přálo, i když to tak zkraje nevypadalo. Soutěžilo se v tradičních dis-
ciplínách jako jsou házení na terč, skákání v pytli, střelba ze vzduchovky
a mnoho dalších. Velkým zpestřením byla možnost svézt se na koníkovi.
Pro mnohé děti to byl zcela nový zážitek. Chtěl bych proto touto formou
poděkovat manželům Rejmontovým za to, že dětem tento zážitek umožnili.

Také cen do obchůdku jsme měli téměř 450 a tak žádné děcko nepři-
šlo zkrátka. Tyto ceny, stejně jako občerstvení, jsme mohli zakoupit díky
příspěvku těchto sponzorů a dárců: Osadní výbor Václavice, Pískovny 
Hrádek, a. s., ProHorses Liberec, Hagal, s. r. o., Extra Václavice, BRAgro 
Václavice, Autodoprava Novotný st., Kovovýroba Sklenář, Autodoprava
Novotný ml., pohostinství U Slunce Václavice, koloniál Hanicová, hostinec
Pod Skálou Václavice, p. Grof a pan Kotě. Myslím si, že se nám dětský den
vydařil, a to i díky spolupráci se Sokolem Václavice, DDM Drak, hasiči 
Václavice a hlavně díky mnoha dobrovolníkům.

Za osadní výbor Václavice Jaroslav Sklenář ml.
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Dokončeníní ze strany 1
Jak je vidět z mapky, týká se závazek většiny katastrálního území Hrádek
nad Nisou, Donín a Loučná, nikoliv jeho okrajových částí. S ohledem na
platné závazky České republiky připravilo Město Hrádek nad Nisou pro-
jektovou dokumentaci nutnou pro výstavbu kanalizace. Město získalo
platné územní rozhodnutí na výstavbu kanalizace v následujících pěti 
lokalitách: Nová Loučná, lokalita Bažiny v Loučné, ulice Truhlářská, Pro-
střední a U Koruny v Loučné, Souběžná ulice v Doníně, Písečná ulice 
v Hrádku. Platné územní rozhodnutí je nutné pro zajištění financování
výstavby kanalizace z operačního programu Životní prostředí. Odhado-
vané náklady na tuto etapu jsou cca 70 mil. Kč.

„Projekční oddělení SVAK nyní dokončuje dokumentace pro ulici 
odkanalizování ulice Dubová v Doníně, která navazuje na ulici Souběžná
a mohla by v budoucnu sloužit jako připojení Dolního Sedla. Územní 
rozhodnutí chce město získat do konce září 2007, tak aby tato investice
mohla být součástí velkého projektu odkanalizování města,“ upřesňuje
stav příprav starosta města Martin Půta.

Pro další lokality je nyní vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele 
projektové dokumentace. Samotná realizace by měla proběhnout samo-
statně. Týká se to ulice Donínské od školní družiny k Chotyni a ulic Strmá
a Sousedská, včetně zahrnutí doposud nezastavěné lokality mezi ulicemi
Sousedská a Slunečná. Předpoklad dokončení prací na projektové doku-
mentaci je podzim 2007.

„Financování výstavby nebude možné bez finančních zdrojů ze struk-
turálních fondů, konkrétně z operačního programu Životní prostředí, 
prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování 
rizika povodní. V této prioritní ose bude realizována také oblast podpory
1.1 – Snížení znečištění vod. V plánovacím období EU 2006–2013 je 
v tomto programu připraveno k čerpání kolem 1,5 miliardy Eur. Čekáme
na vyhlášení výzvy, poslední informace hovoří o podzimu 2007. V takovém
případě by bylo možné v roce 2008 stavebně investiční akci zahájit a v roce
2009 dokončit,“ vysvětluje představy města o realizaci Martin Půta.

V lokalitách, kde se do roku 2010 plánuje výstavba kanalizace, je pro
vlastníky nemovitostí nejrozumnějším řešením prozatím řešit odpadní

vody vyvážením jímek s následným přepojením na veřejnou kanalizaci.
„Přepojení na veřejnou kanalizaci ukládá vlastníkovi zákon, a tak by podle
mého názoru nebylo rozumné investovat v těchto lokalitách např. do 
čistírny odpadních vod,“ dodává Martin Půta.

V okrajových částech města se vzhledem k rozptýlené zástavbě s ploš-
ným odkanalizováním nepočítá. Vlastníci nemovitostí mají v podstatě dvě
možnosti, jak řešit likvidaci odpadních vod. Jednou z nich jsou malé 
domovní čistírny a k nim získání povolení k vypouštění odpadních 
vod. Druhou možností jsou potom bezodtokové jímky a jejich vybírání
oprávněnou osobou.

Výjimkou by v budoucnosti měly být Václavice, kde se výhledově 
počítá s vybudováním kanalizace s centrální čistírnou v letech 2016–2020.
V Oldřichově na Hranicích plánuje město spojit síly s Bogatynií a vybu-
dovat společnou kanalizaci s následným čerpáním do hrádecké čistírny
odpadních vod. V červnu 2006 projednal celou záležitost starosta města
Martin Půta se zástupcem starosty Bogatynie Dominikem Matelskim 
a následně bylo vyhlášeno výběrové řízení na ekonomické a technické 
posouzení variant této výstavby. Finance na tuto společnou investici 
plánují města získat z projektů česko-polské přeshraniční spolupráce.

Program rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje řeší také 
zásobování vodou. Zdroj Uhelná, ze kterého je Hrádek částečně vodou
zásoben, je považován za neperspektivní, protože hladina podzemní
vody zde neustále klesá vlivem odčerpávání v polských povrchových 
dolech. Na roky 2008–2010 se proto plánuje vybudování přivaděče 
z Machnína do Hrádku. V letech 2014–2015 by byl z Hrádku vybudován
přívod na Uhelnou a následně navýšena kapacita místního zásobníku ze
100 m3 na 600 m3 vody. Odtud bude zásobována Uhelná a Oldřichov na
Hranicích. V letech 2012–2019 je plánováno vybudování zásobních řadů
po Václavicích a jejich napojení na vodojem Uhelná.

S žádnými změnami se v budoucnu nepočítá v Dolní Suché. Horní Sedlo
má v současnosti vodovod, který ale nemá dostatečnou kapacitu. Zásobo-
vání nestačí ani zdroj, proto by se dle programu rozvoje mohlo Horní Sedlo
připojit k hrádeckému vodovodu v letech 2016–2017. Na Dolním Sedle se
nadále počítá s individuálním zásobováním pitnou vodou, po roce 2015 je
uvažován vodovod napojený na prameniště Dolní Suchá. Vít Štrupl

PPřřííššttěě:: Informace o povolení k odběru podzemních vod a nakládání 
s odpadními vodami.

Na v˘stavbu kanalizací zb˘vá tfii a pÛl roku

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

70 let Jiří Červený, Ludmila Štěpánková
81 let Gizela Šimková, Miloslava Šrajerová,

Zdeňka Tomášová
82 let Waltraud Prchlíková,

Marta Hovorková, Eduard Trdla
83 let Berta Nováková, Vladimír Kopecký
85 let Zdeňka Krakovská, Elena Kovářová,

Agneša Jakubcová
92 let Anna Vietzová, Marie Jindrová

Marie Zimová, SPOZ
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Sochafi Olbram Zoubek 
vystavuje na Grab‰tejnû
Přední český sochař Olbram Zoubek představuje průřez své dosavadní
tvorby pod názvem „Sochy 1967–2004“ na hradě Grabštejn. Uspořádá-
ním své výstavy právě na Grabštejně podporuje již 15. ročník benefičních
koncertů sólisty Opery Národního divadla v Praze Luďka Veleho a jeho
přátel ve prospěch této významné severočeské památky.

Sochař svých čtrnáct bronzových, vesměs ženských, figur o mírně nadži-
votní velikosti osobně instaloval do magického kruhu na horním nádvoří.
Návštěvníci hradu je budou moci vidět až do konce letošní sezóny, která se
uzavře o poslední říjnové neděli.

Ctitelé Zoubkova nezaměnitelného sochařského díla se budou moci 
s tvůrcem setkat při oficiální vernisáži výstavy; ta se uskuteční v sobotu
18. srpna v 16 hodin na Grabštejně v rámci benefičního představení 
Mozartova Dona Giovanniho ve scénickém provedení sólisty opery praž-
ského Národního divadla.

Jak ten ãas letí
Máme zase květen a s ním zahradní slavnost v DPS a „výročku“ ČČK. 
Májové dny jsou stále krásné, proto se na zahradě DPS staví paravány,
takže každý může sedět ve stínu a těšit se na program. Zejména na 
hrádecké mažoretky. Vypadá to, že jsou mezi nimi snad i dívenky z mate-
řinky. Se staršími zkušenějšími si však nijak nezadají. Tyčky se jim v ručkách
jen míhají a nepadají. Také sólové výstupy starších jsou obdivuhodné.
Vždyť jsou to mnohdy až akrobatická čísla.

Díky vedoucí mažoretek a Bambulaček, paní Řezníčkové, se má Hrádek
čím chlubit. A nejen v Hrádku, ale i za jeho hranicemi. Vždyť se o nich již
několikrát psalo v Libereckém dnu.

Za vyhrávání veselých a známých melodií se roznáší občerstvení. Na
výběr je káva i čaj, obyčejný či bylinkový, k tomu domácí zákusky.

Kde však zůstali senioři z DPS, pro které je hlavně tato zábava pořá-
dána? V Hrádku jsou dva domy s DPS, jsou zváni i členové klubu důchodců
a SPCCH, i další hrádečtí senioři, ale … Vždyť se mnohdy ani obyvatelé
DPS z obou domů neznají. Zde by měli příležitost se více poznat, poho-
vořit si, jak se ve kterém domě žije, co by se mohlo zlepšit. Např. vytápění
v domě proti poště, více laviček apod. Každý, i ten nejstarší člověk by se
měl, pokud to jde, hýbat, každý den se projít. Protože z prvního DPS je
to na zahradu doslova pár kroků, udělali by jeho obyvatelé něco pro své
zdraví ale i rozptýlení. Snad tedy příště?

Za pár dnů se sešli členové ČČK. Ten byl založen Marií Štíbrovou před
61 lety. Z prvního kurzu sester, podle fotografie, zbyla snad jen jediná. 
A její bílý plášť dosud zabírá místo ve skříni. Rovněž tak brašna, kterou si
před léty při vyřazování mohla vzít.

Tehdy sestry byly skutečně činné. Měly služby při různých sportovních
akcích, neobešly se bez nich májové průvody a jiná veřejná shromáždění,
oslavy. Chodily vypomáhat do nemocnice. Tehdy tam pracovaly ještě jako
řádové sestry, protože školených sester byl nedostatek. Také pomáhaly
při náboru dárců krve. Nejprve jezdil do Hrádku autobus a krev se ode-
bírala v upravené místnosti v domě jedné ze sester. Teprve časem byla 
vybudována transfuzní stanice v Liberci, kam se autobusem dárci vozili. 

Dnes se scházíme v květnových dnech, aby se oslavil Svátek matek.
Každá členka si odnáší kytičku. Je to milá připomínka dob minulých. 
Nechybí ani troška sentimentality.

Schůzi vždy zpestří mládež z některé školy svým zpěvem a přednesem.
Tentokrát nás navštívili žáci z Donína.

Na podzim je plánován zájezd. Ale kam? Pokud by měl někdo návrh,
kde je něco zajímavého a poučného, poraďte. Nesmí to ovšem být daleko,
aby na to stačily finance, kterých ČČK mnoho nemá.

Byl nám rovněž promítnut film z činnosti ČČK v Liberci, z jeho nového
moderního střediska. Nyní je přestěhováno do Palachovy ulice. Je to
vlastně na Šaldově nám. v budově pod pohřebním ústavem. Moderní
místnosti, mnohem větší než v ulici Rumunské, jsou ale také spojené 
s většími náklady. Je zde sběrna různého ošacení, obuvi, ba i knih, kabel
a jiných věcí. Vše skoro zadarmo a mnohdy věci lepší než ze secondhandů. 
Místnosti jsou v suterénu. Z ulice však je vedle vchodu okénko, kam lze 
v kterékoliv době ve všední den i ve svátek poslat šachtičkou darované
věci. Takže i dárce může zůstat v anonymitě, pokud si to přeje.

ČČK spolupracuje i s hasiči. Při cvičení v Machníně byla vidět i hasič-
ská mládež školního věku. Členové ČČK dělají i dnes užitečnou práci, která
však není téměř vidět. Byť se nejedná o původní pomocnice ošetřova-
telek. Nutno podotknout, že je to práce většinou dobrovolná. Proto patří
všem dobrovolníkům vřelý dík. Doufejme, že nám to ještě vydrží a za rok
se znovu sejdeme v nezmenšeném počtu. -Vá-

Îáci pomáhali Grab‰tejnu
Jeden den v týdnu, kdy už se ve školách neučí, využili žáci a učitelé dru-
hého stupně ZŠ T. G. Masaryka k poněkud netradiční brigádě na hradě
Grabštejn. Před časem se na hrad podařilo získat asi 2 500 starých tašek
bobrovek, které bylo potřeba přestěhovat ze suterénu až na půdu. Do 
takové práce se žádné firmy ani menší skupinky brigádníků, které na 
Grabštejn pravidelně přicházejí, nehrnou. Pro 150 lidí ovšem podobný
úkol představoval práci na necelé tři hodiny. Vytvořili při tom řetěz táh-
noucí se přes celé nádvoří, dále po točitých schodech a trámové konstrukci
krovů až na místo určení. Pedagogové a většina žáků brala akci s humorem.
Vyzkoušeli si, že vykonávat tři hodiny stále stejný pohyb není jednoduché.
Za oběť padlo i několik tašek, ale kastelán byl spokojen, že má tašky pěkně
pod střechou.
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Podkova v obleÏení 
horolezcÛ

Sto let prvního slezení jedné z nejroztodivnějších skal Pískovcových hor
oslavili na sklonku června horolezci. Dali si dostaveníčko přímo pod Pod-
kovou a většina z nich skálu některou z možných cest zdolala. Na vrchol
Podkovy poprvé vystoupili v létě roku 1907 Max Metze a Eduard König.

Rockové léto roste
Rockový festival si už našel své pevné místo v kalendáři a dá se říci, že už
má i své skalní příznivce a získává stále další a další. Letošní ročník byl 
v tomto ohledu nejúspěšnější, když si cestu pod pódia našlo 1 200 diváků.
Soudě podle ohlasů, si mezi dvanácti účinkujícími kapelami nejrůznějších
hudebních stylů dokázala vybrat hudbu své krevní skupiny většina poslu-
chačů. „Pamětníci“ se asi nejvíce těšili na českou legendu Hudba Praha,
pro mnohé se hvězdou večera stali Sunshine a noční program ukončili 
liberečtí Krucipüsk. Festival měl spád i díky tomu, že se hudba střídavě
valila z velké nebo malé scény. Poděkování za fanoušky rockové hudby
patří především čtyřem neúnavným organizátorům. Vít Štrupl

NNěěkkoolliikk  oohhllaassůů::
Míla
Díky pořadatelům! Přijela jsem z Loun a nelituji. Jen fakt škoda, že se to
muselo ve 3 ráno ustřihnout! Tak za rok.

cácorec
Jo, teda povedlo se pěkně… kapelky byly bezva, ale musím souhlasit, že
nejlíp to rozbalili Krucáci… škoda, že hráli, tak krátkou dobu… no nic…
tak zase za rok čaučáá.

Standa Dlouhý
Díky všem, kteří se podíleli na festu. Teď vezmu ve fofru vaše výhrady.
Krucipüsk přejížděli z Nepomuku (u Plzně). Cestou měli defekt a pak se
ještě u LBC přimotali k bouračce. Přesto oceňuji, že to nevzdali a přijeli.
Konec ve tři byla dohoda starostů Žitavy a Hrádku. Sunshine měli s sebou
svého zvukaře, takže námitky pouze na něho. Druhou stage posuneme
na louku, nechtěli jsme, aby se při zvukovce mlátili jako loni. A štěrk nám
tam navezlo povodí Labe chvíli před akcí. Souhlas – jídlo – slabina mu-
síme v tom zabrat. Jinak díky všem, co přišli, a můj celkový dojem z akce
je pozitivní.
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·koláãci vyrobili 
modely aut

Dne 26. června 2007 bylo na zahradě DDM Drak provedeno vyhlášení
výtvarné soutěže mateřských školek v Hrádku nad Nisou s tématem 
„Doprava na pozemních komunikacích“.

Tato soutěž byla vyhlášena městskou policií v rámci ukončení projektu
na podporu zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 
s názvem „Děti – účastníci dopravního provozu 2006/2007“, který je 
spolufinancován z dotací grantového fondu Libereckého kraje.

Jelikož všechny školky vytvořily krásné výrobky a rozhodování bylo 
složité, byly do rozhodování zapojeny všechny děti a učitelé. Po sečtení
všech bodů se mateřské školky umístily v tomto pořadí:

1. místo MŠ Donín
2. místo MŠ na Oldřichové ul.
3. místo MŠ na Liberecké ul.
Po předání cen byly všechny výrobky převezeny do budovy městského

úřadu v Hrádku nad Nisou, kde jsou vystaveny v rámci výstavy dětských
výtvarných prací základních a mateřských škol v Hrádku nad Nisou.

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

SoutûÏení pro
radost

Počtvrté se sešli chovatelé nejrůznějších pejsků na výstavě Hrádecký 
voříšek, kterou připravuje místní kynologický klub.

Počasí bylo sice značně pošmourné, ale nijak neovlivnilo velmi příje-
mnou atmosféru soutěže, kde najde uplatnění i ten nejobyčejnější voříšek
třeba s tím úplně nejmenším páníčkem. Tomu jsou také přizpůsobeny 
disciplíny. Nebyla nouze o komické situace, když se někdy chovatelé 
snažili překonávat překážky více, než jejich svěřenci. O vítězství v Hrádec-
kém voříškovi se nebojuje zuby nehty, ocenění ale přesto přinese radost.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Vladimíra Poupová se psem Back
Novterpod byla nejúspěšnější v kategorii psů s průkazem původu. Další
kategorií byli čistokrevní psi bez průkazu původu. Nejúspěšnější byla
fenka Adélka s chovatelkou Zuzanou Ludvíkovou. Ceny za vítězství si 
odnesl také majitel voříška Matýska Martin Novotný, který se stal i celkovým
vítězem výstavy. Asi nejvíce pozornosti budí kategorie dítě a pes, kterou
vyhrála Tereza Daňková s Ketty.

Akce pořádal hrádecký kynologický oddíl s podporou města Hrádek
nad Nisou.

24. června dorazila po roce do Hrádku opět flotila lodí, jejichž posádky
tvoří starostové měst a obcí ležících na Nise. Splutím řeky téměř od 
pramenů až na Trojzemí vyvrcholil měsíční festival Nisa, řeka, která nás
spojuje. Víla Nisa, která se zjevuje vždy jen v tomto období, přiváží do

Hrádku poselství, ve kterém se zástupci obcí z obou břehů Nisy zavazují
k péči o řeku. V Hrádku, v místě kde se setkávají hranice, jej přebírají 
zástupci Žitavy a Bogatynie.

Víla Nisa pfiivezla poselství
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Desáté Oslavy Trojzemí jsou minulostí a nad organizací těch příštích už
začínají přemýšlet v Žitavě. Štafetový kolík převzal v závěru letošních oslav
primátor Žitavy Arnd Voigt z rukou Martina Půty.

Letošní setkání obyvatel třech zemí začalo poněkud netradičně na
Grabštejně. Netradičně nejen místem konání, ale i programem. Zástupci
měst, pozvaní hosté i další příchozí se při vstupu do hradu oblékli do stře-
dověkých kostýmů a jindy oficiální projevy tím získaly zcela jiný rozměr.
Po proslovech hostitelů a zhlédnutí ukázky z trojjazyčné hry Obrova
věštba, hrané přes léto v Žitavě, se přítomní rozdělili do družstev a až do
nočních hodin soutěžili v hradních komnatách v netradičních disciplínách.

Sobotní program oslav patřil především sportu. Sportovní oddíly 
z Hrádku, Žitavy a Bogatynie se utkaly ve volejbale, kopané, minigolfu,
stolním tenise, šipkách a florbalu. Klání, která měla přinést především 

radost, se účastnily i týmy, které se pravidla sportu učily až na místě, jako
například ve florbale. Přesto hrály s velkým nasazením. Tečkou za sportovní
částí oslav byl VIP turnaj v kopané. Vítězství si tradičně odnesli Hrádečtí. 

Největší úspěch při oslavách sklidily mažoretky. Staly se hostitelkami
druhého ročníku přehlídky Hrádecká bambulka. O účast na přehlídce byl
velký zájem a pořadatelky musely některé soubory odmítnout. Průvod
městem přilákal na vlastní vystoupení na hřišti u pošty stovky diváků. 
Obdiv zaslouží všechny mažoretky, které se dokázaly vypořádat s vedrem
a ostrým sluncem.

Nedělní kulturní program na Horním náměstí patřil především pre-
zentaci jednotlivých měst, škol a spolků. 

Vít Štrupl

·tafetov˘ kolík se pfiestûhoval do Îitavy
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Hrádeck˘ rodinn˘
ãtyfiboj

Podruhé se na hřišti u pošty mezi sebou utkaly rodinné týmy ve čtyřech
jednoduchých sportovních disciplínách. Každý člen rodiny si vybral z jízdy
zručnosti na kole, skoku do dálky, hodu na koš nebo běhu a přinášel body
na rodinné konto. Soutěže se zúčastnily tři desítky rodinných týmů.
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Slavnostní pátek u na‰ich 
kamarádÛ ze Ïitavské ‰kolky

„Knirpshausen“
Zazvonil telefon: „Guten Tag, …“ ozvalo se. To volala bývalá paní ředitelka
Elisabeth Fulde z naší partnerské školky, že děti mají výjimečně přijet 
v pátek a tentokrát i s paní učitelkou Janinkou (Vítečkovou) a paní ředi-
telkou Naďou (Faltusovou), že prý přijede saská televize a noviny a že jim
děti zazpívají a my dospěláci si dáme kafíčko a koláč. Jaké bylo naše 
překvapení, když nám byla představena paní Angelika Meeth-Milbradt,
žena saského „ministerpresidenta“ a slavnostně předala dětem dárečky
a školce šek na 3 000 eur. Tato finanční částka bude doplněna školkou
„Knirpshausen“ o stejnou částku jako spoluúčast a vše bude využito na
rozvoj mezinárodní spolupráce mezi školkami. Samozřejmostí byla i pří-
tomnost pana Volkera Beera za žitavskou radnici. Celé setkání proběhlo
ve velice příjemné atmosféře a navíc jsme si domů odvezly recept na 
výborný tvarohový koláč.

Den dûtí mezinárodnû
ZŠ Lidická se v zastoupení dětí 3. a 5. třídy zúčastnila 1. 6. oslavy Dne dětí
v německé Žitavě, kterou pořádal Dům dětí Domino. Strávili jsme zde
spolu s polskými a německými dětmi odpoledne plné her, soutěží a pohybu.
Po obavách, jak zvládneme cestu na kole a na bruslích, opadl po příjezdu
první ostych a všechny děti se společně zapojily do zajímavě připrave-
ného programu a získaly za odměnu různé ceny a dobroty. Naše díky patří
Rolfu Hillovi a jeho spolupracovníkům z Domina.

Indiánsk˘ kmen „BERU·KA“ zdraví
v‰echny bledé tváfie – hau kola

Jak se žilo Indiánům? Každý rok touto dobou se přesvědčujeme, že krásně.
Neměli počítač, televizi, DVD, MP3, mobil, auto…, zato milovali přírodu,
chránili své území a kmen, ničím neplýtvali – ani slovy. Na celý týden se
naše školička proměnila na území indiánského kmene, ve kterém žilo
spoustu malých Indiánů s čelenkami z orlích per, pomalovanými tvářič-
kami a oblečením hodným pravých Indiánů. Indiáni nezahálejí a tak si
někdo zdobil čelenku ornamenty, někdo zkoušel boj s tomahawkem, 
skupinka stavěla týpí, také jsme namalovali totem, zpívali a tančili hadí
tanec. Společně jsme vymýšleli posunkovou řeč, abychom nevyplašili 
bizony a aby nás nevystopovali bledé tváře. Malé indiánské kluky bavilo
střílet lukem a házet oštěpem, a to není vůbec jednoduché. Holčičky ale
nezahálely, připravily těsto na bramborové placky, které upečené na ohni
chutnaly báječně! Zakopali jsme válečnou sekeru, vykouřili dýmku míru
a zahájili tak dva měsíce bez boje a krveprolití. Krásné prázdniny! HOWG! 

Od záfií se otevfie ‰kolka 
v Louãné

Nedostatek míst ve školkách, který začíná trápit většinu českých měst, se
Město Hrádek nad Nisou rozhodlo řešit opětovným otevřením školky 
v Loučné. Při dodatečném zápisu, který proběhl 6. června, bylo do školky
přijato 23 dětí.

Zastupitelstvo města schválilo uvolnění 170 tisíc Kč na provedení 
potřebných úprav. Školka bude sídlit v původních prostorách v přízemí,
bude mít samostatný vchod, šatnu, zahradu. Obědy se do budovy 
v Loučné budou opět vozit ze školní kuchyně ZŠ T. G. Masaryka. Na 
začátku září budou prostory pro školku vymalovány, sociální zařízení zís-
kají nové obklady a budou vyměněny termoregulační ventily u radiátorů
ústředního topení.

Vít Štrupl
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Nejoriginálnûj‰í byli piráti
V pátek 1. června pořádal DDM Drak na řece Nise Neckiádu, které se 
zúčastnilo 5 plavidel. Dvě plavidla dětská, jedno s posádkou dítě a dospělý
a dvě plavidla dospělácká. I když na řece nebylo moc vody, do cíle dora-
zil každý. Trasa nebyla krátká, vedla od Jachtklubu až na bod Trojzemí.

Počasí nám přálo, takže jsme společně po plavbě mohli všichni zased-
nout k táboráku, opéci uzeninu, hodnotit a trochu i zazpívat při kytaře.

Z dětských plavidel vyhráli L. a T. Palasovi. Samostatná kategorie byli
Poláčkovi a z dospěláků dle hodnotící komise na 1. místě skončila měst-
ská policie. Nejoriginálnějším plavidlem byla pirátská loď, pirátská parta
nezklamala ani při zpěvu a vydržela až do konce celé akce. Škoda, že tako-
vých nadšenců není víc.

Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili, děkujeme i našim kama-
rádům, kteří nám organizačně pomohli (p. Háva a Mádl, Mgr. J. Ryšánková,
hudebníci L. Augustová a L. Pumprlová, P. Balint, P. Novák, L. Pálka) 
a také všem, kteří přišli fandit.

Laďka Jurková

Nejlep‰í sbûraãi si odnesli
hodnotné ceny

Se závěrem školního roku skončil také druhý ročník sběrové soutěže 
hrádeckých škol. Oproti loňsku se do ní zapojilo více dětí a také vzrostlo
množství vytříděného odpadu. Ceny byly stejně jako v loňském roce 
rozděleny mezi nejlepší kolektivy a nejlepší jednotlivce. Novinkou ale bylo
přepočítávání jednotlivých nasbíraných druhů odpadů (papír, PET láhve
a tetrapaky) na body, aby bylo možné vyhodnotit nejlepšího sběrače. 

Vyhlášení vítězů sběrové soutěže proběhlo den před rozdáváním 
vysvědčení na městském úřadě a hodnotné ceny dětem předávali kromě
vedení města také Petr Dlouhý, tvůrce sběrové soutěže, a Václav Krejčík
za společnost SKS Jablonec, která třídění odpadů ve městě provozuje.

Nejpilnější byli žáci III. třídy z Donína, kteří vyhráli s velkým náskokem
před dětmi ze speciální třídy z Loučné a druháky z Lidické. Zástupci tříd
si odnášeli šeky na nákup dle vlastního výběru.

Pravidla soutěže preferovala mezi jednotlivci všestrannost, tedy sbírání
všech třech komodit. Nejúspěšnějším třídičem a sběračem odpadů byl 
v tomto školním roce Jiří Dlouhý ze ZŠ Donín, před Ondřejem Libnarem
a Martinem Poláčkem, oběma ze ZŠ Lidická.

Zajímavá jsou i některá čísla. Od září 2006 do začátku června 2007, kdy
soutěž končila, bylo v hrádeckých školách sebráno bezmála 42 tun papíru,
přes 102 tisíc ks láhví a téměř 23 tisíc ks tetrapaků. Hrádecké školy a školky
navštěvuje bezmála 900 dětí, do sběru papíru se zapojilo 423 z nich, do
sběru PET láhví 227 a do sbírání tetrapaků rovných 100. A z přehledů je
také vidět, že zdaleka největší objem vytříděných odpadů patří dětem 
z prvních stupňů škol, případně školek.

Třídění odpadů se už v Hrádku stalo samozřejmou záležitostí. Nekončí
za dveřmi škol (ani v jednom směru). Celkově roste množství vytříděného
odpadu ve městě a školy na tom mají svůj podíl také díky tomu, že kvůli
dětem někdy třídí i příbuzní. Pro žáky škol se navíc rozlišování odpadů
stává samozřejmostí i v samotných budovách, kde jsou leckde minimálně
na chodbách nádoby na jeho třídění.

Vít Štrupl
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Folklorní hemÏení
Poosmé se otevřely v polovině června brány školního Jarmarku ZŠ T. G. Ma-
saryka, tentokrát v duchu folklorních tradic, zvyků, tanců či písní. Inspirací
většiny třídních vystoupení se staly skutečné obyčeje, ale v některých kolek-
tivech se rozhodli jít svou vlastní cestou. Jarmark je totiž každoročně pře-
hlídkou především kolektivní práce. Zatímco žáci a jejich učitelky z prvního
stupně čerpali povětšinou z básní, lidových písní a tanců, na druhém stupni
slavili Velikonoce domorodci, z minulosti přijeli keltští rytíři, odehrála se rom-
ská svatba a ke slovu přišla i lidová slovesnost v podobě pohádky. Atmosféru
Jarmaku opět doplňoval nefalšovaný jarmareční trh.

Závěr odpoledne patřil předávání výročních školních cen za školní rok
2006/2007. Zlatého Viktora pro sportovce si odnesli Jan Souček z prvního
stupně a Zdeněk Hájek z druhého stupně. Žebřík pro žáky, kteří na sobě nej-
více zapracovali a zlepšili se dostali Rudolf Mužák a Ladislav Bradáč. Zlatou
Kebuli dostávají nejlepší žáci školy. Rozhodování nebývá prakticky nikdy 
jednoduché, nicméně letos učitelé vybrali za dosažené výsledky Terezu Dan-
kovou z prvního stupně a Marcelu Macounovou z druhého stupně školy.
Nejcennější je nejen v očích pedagogů Zlatá buřinka pro žáka, který kolem
sebe šíří dobrou atmosféru, je dobrým duchem třídy nebo i celé školy. 
Jejími nositeli pro tento školní rok se stali Miroslav Badi a Ondřej Čáp.

Kdo Jarmark viděl a zaujal ho, může se těšit na další, v pořadí již devátý.
Příští rok v červnu se vydáme do minulosti.

Závěrečné poděkování patří Městu Hrádek nad Nisou za podporu 
z příspěvkového programu, a. s. Kristýna za dar pro oceněné žáky a za
spolupráci při stavbě a stěhování pódia pánům Petru Peukerovi a Josefu
Olšovi. Vít Štrupl

Louãení 
s vycházejícími Ïáky
Devět desítek žáků opouští letos lavice základních škol v Hrádku nad 
Nisou. Se svými vyučujícími a spolužáky se loučili při osmém Plese vychá-
zejících v DK Beseda, který byl tentokrát i jejich přičiněním důstojnou 
tečkou za školní docházkou. Vzpomínkou na poslední den školy bude také
setkání se starostou města Martinem Půtou a místostarostou Josefem 
Horinkou.
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Poslední setkání německých, polských a českých dětí ze 3. ročníku v pro-
gramu Socrates se konalo u nás v Doníně. Zábavnou formou jsme chtěli
seznámit děti se státy, ve kterých žijí. Vlajky a hlavní města děti poznaly
snadno. Ale zařadit správně města do jednotlivých států, to už musely
děti spolupracovat. Bylo pěkné pozorovat, jak se Čech snaží něco vysvětlit
Němci či Polákovi. A víte, čím je známé ve světě Německo, Polsko a Česko?
Děti nevěděly. Po úkolech na přemýšlení se šly odreagovat do tělocvičny.
Soutěže se dětem moc líbily, ale ještě víc si zařádily s hudebními nástroji
při doprovodu lidových písní z magnetofonu. I toto setkání se vydařilo. 
A to nás učitele těší. 

Děti 4. třídy se s pí. učitelkou dne 29. 5. již podruhé zúčastnily Dne
otevřených dveří sídla Libereckého kraje. Během odpoledne využily bo-
haté nabídky a mohly se rozhlédnout ze 17. patra, prohlédly si vojenskou 
techniku, zasmály se ve skákacím hradu, zasoutěžily si ve vědomostních
testech, sledovaly vyhledávání drog celníky se psy a získaly spoustu odměn.

12. června jsme na hřiště pozvali předškoláky ze všech mateřských 
školek a připravili pro ně sportovní a zábavný den. Nejprve soutěžili 
v atletice – běhali, skákali do dálky a házeli do dálky. Po malém občer-
stvení se vrhli do veselých soutěží. Na závěr nejlepší sportovci obdrželi
diplomy a všem předškoláčkům jsme na památku předali účastnický list.
Tento vydařený den byl financován z grantu našeho města a všem dětem
i učitelkám se líbil.

Pro školní družinu byl červen kromě spousty soutěží a her na zahradě
i plný práce a radosti z ní. Děti 1. a 2. třídy vyrobily tři půvabné panely
pro kosmetiku a v kroužcích keramiky vyrábějí své práce s fantazií a vysta-
vují pravidelně v „Galerii na půdě“. V červnu slavily úspěchy ve dvou 
soutěžích: pro Český rozhlas s tématem „Hudba a já“ bylo vyhodnoceno
a pozváno na vernisáž a předání cen do Prahy pět dětí spolu s paní 
vychovatelkou a rodiči. V soutěži „Kutálkovo sluníčko“ získalo sedm dětí
diplomy a jejich práce budou celé prázdniny vystaveny v Národním 
muzeu.

A v úplném závěru ve dnech 26. a 27. června jsme ještě našim dětem
zorganizovali soutěžení v atletice, turnaj ve vybíjené a fotbálku i již třetí
ročník tradičního „Kloboučkového dne“. 

Všechny akce vyžadují spoustu nápadů, přemýšlení i práce a hlavně
sehraný tým. Tento školní rok končí a chtěla bych za vše, co se nám během
něj povedlo poděkovat celému kolektivu, a to jak učitelkám, vychovatel-
kám tak i provozním zaměstnancům, neboť nám s organizací všech aktivit
pro naše žáky velmi a s chutí pomáhali. Poděkování patří ještě pí. učitelce
Janě Maňhalové a pí. Jiřině Zemanové. Krásné prázdniny všem! 

M. Brandová ZŠ Donín

Závûr ‰kolního roku na Z· Donín
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Slovan Hrádek A
Právě skončený ročník krajského přeboru skončil pro hrádecký fotbalový
klub mimořádným úspěchem. V konečné tabulce skončilo mužstvo na
druhém místě za suverénním vítězem FK Pěnčín a letošní sezona se tak
stala nejúspěšnější za dobu účinkování v krajském přeboru Libereckého
kraje. Ke konci soutěže měli trenéři Josef Štálík a Libor Janáček problém 
z kádrem kvůli zraněním hráčů, ale ze souboje o druhé místo vyšli vítězně.
Nejlepším střelcem hrádeckého „áčka“ byl, stejně jako v několika před-
chozích sezonách, P. Štálík, který zatížil konta soupeřů 11 brankami.

Kádr pro příští ročník by neměl doznat příliš změn, zůstat by měl zkušený
Just z Jablonce a Jan Filip z libereckého Slovanu, v jednání jsou hostování
hráčů Nové Vsi. Byl potvrzen návrat Nývlta z Německa, do letní přípravy
by rovněž mělo nastoupit několik mladých hráčů, kteří skončili v dorostu.
Cílem pro příští sezonu je umístění do pátého místa.

Slovan Hrádek B
Po 3 letech splnilo mužstvo cíl postupit do okresního přeboru. Začal se
vytvářet perspektivní kádr složený jednak ze zkušených fotbalistů, kteří
pro nedostatek času nestíhají přípravu v A mužstvu, a dále z mladých
hráčů, kteří ještě nedávno hráli v mužstvu dorostu. Kádr pro příští sou-
těžní ročník by měl být stabilizovaný tak, aby mužstvo hrálo o přední
příčky okresního přeboru. Trenéry zůstávají Jiří Slavík a Ladislav Jirák.

Starší a mladší dorost
Umístění na posledních příčkách krajského přeboru dorostů není ideální,
na druhé straně právě v dorosteneckém věku jsou největší problémy 
s hráči kvůli jejich studiu a také často jiným zálibám. Na druhé straně je
potěšením, že Hrádek patří mezi sedm měst, která mají zastoupení v obou
krajských soutěžích dorostu. Trenérem mladšího dorostu zůstává p. Josef
Cejnar, trenérem staršího dorostu p. František Šašek. 

Starší žáci
Příchodem trenéra Kresily od přípravek se kádr stabilizoval a začal opět
hrát důstojnou roli v okresní soutěži starších žáků, kde nakonec skončil
na 2. místě. Proto se vedení oddílu rozhodlo od nového soutěžního roč-
níku přihlásit starší žáky do krajské I. A třídy tak, aby naši žáčci byli lépe
připraveni pro nesnadný přechod do dorosteneckých soutěží. Do letní
přípravy se zapojí žáčci, kteří přijdou od mladších žáků. 

Mladší žáci
Pod vedením zkušeného trenéra Pavla Nývlta a jeho asistenta Mirka Chluma
se tým umístil na 3. místě okresního přeboru za mužstvy Semil a liberec-
kého Slovanu. Od příštího soutěžního ročníku by měl mladší žáčky 
trénovat zkušený František Bobvoš. V tuto chvíli vedení oddílu pouze 
vyčkává na stanovení definitivní podoby soutěže, když v návrhu je model
hry na šířku hřiště (shodně jako v případě přípravek) s počtem hráčů 7+1.
V případě, že tento model zvítězí, pokusí se vedení oddílu hrádecké mladší
žáčky přihlásit do sousedního okresu Česká Lípa.

Starší a mladší přípravky 
Jednoznačně největší dík patří především trenérům, kteří svou trpělivostí
a zkušeností učí mladé hráče fotbalovým návykům. Konkrétně Tomášovi
Svobodovi, Petru Mikendovi, Petru Švejkovskému, Pavlovi Bruderovi, Mir-
kovi Mičicovi, Víťovi Zwingerovi a do mladších žáků odcházejícímu Fran-
tiškovi Bobvošovi, díky kterým okolo našich kluků neustále krouží 
hledavači mladých talentů pro Slovan Liberec a FK Jablonec 97. Starší 
přípravky A se v krajském přeboru umístily na 8. místě, starší přípravky B
se umístily na 11. místě, když naše mužstva dokázala hrát krásné zápasy
s mužstvy Liberce, Semil, Mladé Boleslavi, FK Jablonce 97, České Lípy atd. 

Mužstvo mladších přípravek skončilo na 13. místě krajského přeboru.
Všem našim nejmenším fotbalistům přejeme, ať jim jejich zápal a nadšení
do fotbalu vydrží co nejdéle.

V průběhu jara se v rámci fotbalového oddílu historicky vytvořilo dívčí
mužstvo vedené zkušenými hráči A mužstva Petrem Štálíkem a Davidem
Holečkem. Mužstvo trénovalo dvakrát týdně a přesto, že mu nikdo nedával
příliš života, dívky vydržely až do konce jarních soutěží a scházely se k tré-
ninkům v počtu 20 hráček, což jim naše chlapecké oddíly leckdy záviděly.
Vyvrcholením sezony byl zápas s mladšími žáčky v rámci letního turnaje
přípravek o pohár města.

Nedávno náš areál navštívili zástupci ČMFS z Prahy a po jeho prohlídce
nám předběžně oznámili, že je reálná šance, odehrát na podzim v Hrádku
nad Nisou zápas kvalifikace mistrovství Evropy reprezentací do 17 let, což
by pro náš oddíl i pro příznivce kopané v Hrádku bylo velice zajímavé. 

V úplném závěru bych rád poděkoval všem, kteří se aktivně podílejí na
údržbě a chodu nemalého oddílu, všem těm, kteří předávají zkušenosti
ostatním jako trenéři, všem sponzorům, fanouškům za jejich přízeň a také
Městu Hrádek nad Nisou za jeho podporu při naší sportovní činnosti. 

Josef Horinka, předseda oddílu kopané

Ohlédnutí za fotbalovou sezonou

Po 21 kolech skončil v červnu 26. ročník Hrádecké malé kopané. Byl 
dramatický až do konce. Vítězství nakonec uhájili hráči Slovanu před VZV

Rapid, ale jen díky lepším vzájemným zápasům. V závěru tohoto ročníku
překvapovaly herní kvalitou i týmy z konce tabulky a tak bude zajímavé
se těšit na podzim, kdy boje na hřišti u pošty odstartují nanovo.

Nejlepším střelcem ročníku se stal Jan Kozák z O. Z., který byl úspěšný
třiatřicetkrát, o branku méně vstřelili Josef Černohorský (Slovan) a Jaro-
slav Šašek (VZV Rapid).

KKoonneeččnnéé  ppoořřaaddíí::
1. Slovan 52 b
2. VZV Rapid 52 b
3. F. A. C. Velda 44 b
4. O. Z. 34 b
5. FC MGSTAV 23 b
6. Hrádecký výběr 22 b
7. FC Zelináři 14 b
8. Pašeráci 6 b
Aktuální informace z dění v Hrádecké malé kopané můžete sledovat

na www.lhl.cz/hmk. Vít Štrupl

Malá kopaná byla dramatická aÏ do konce
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Na zakončení fotbalové sezony se v neděli 24. června 2007 konala na 
fotbalovém stadionu v Doníně velká fotbalová show v podání mladých
fotbalových nadějí. Uskutečnil se tu VI. ročník turnaje starších elévů 
(roč. 1996 a mladší) „O pohár města Hrádku nad Nisou“.

I když se tento turnaj termínově kryl s další významnou sportovní akcí
(II. ročník Hrádeckého rodinného čtyřboje), sešlo se tu na 400 lidí (hráčů,
rodičů a diváků). Po sobotních deštivých přeháňkách bylo v neděli ráno
vidět v očích pořadatelů menší obavy, ale tady nám naštěstí bylo přáno,
neboť bylo ideální fotbalové počasí. Dalším ranním problémem byl příjezd
fotbalistů FK Jablonec 97, se kterými se vůbec nepočítalo. Toto vzniklo
špatnou komunikací mezi organizátorem turnaje a sekretářem mládeže
FK Jablonec 97. Proto bychom se chtěli touto cestou ještě jednou omlu-
vit mužstvu FK Jablonec 97 za vzniklý problém. Doufáme, že to naše dobré
vztahy nenaruší.

Turnaje se zúčastnilo 10 mužstev. Fotbalová show začala ráno v 8.30
hod. Osmi až desetileté fotbalisty čekala slušná porce zápasů a minut
(každý tým odehrál 9 utkání v celkovém čase 135 minut), neboť se hrálo
systémem každý s každým na 15 minut. Na 2 hřištích se celkem odehrálo
45 zápasů. Do oběda bylo sehráno 26 utkání. V pauze oběda, který nám
výborně připravil kolektiv p. Joštiaka z restaurace Zatáčka, nám tuto 
přestávku vyplnilo exhibiční utkání našich mladších žáků se začínajícím
fotbalovým dívčím mužstvem Hrádku n. N., které vede duo fotbalových
playmatů D. Holeček a P. Štálík. Po tomto zpestření se kluci s chutí vrhli
na zbytek zápasů. V posledních zápasech byla vidět na fotbalistech už
únava. Proto smekám nad jejich bojovností, zaujetím pro hru a fotbalo-
vým umem, neboť někteří dělali s míčem opravdové fotbalové lahůdky
ve stylu Ronaldinha a Zidaneho. Všechny zápasy byly odehrány s velikým
nasazením a nečekanými zvraty, příkladem může být poslední zápas mezi
čtvrtým Sl. Liberec, který hrál o místo na bedně a šestým Sl. Hrádek „B“
(0:1), nebo pátým Sl. Hrádek „A“, který hrál také o 3. místo a desátou 
FK Nová Ves, (2:2). Naše mužstvo Sl. Hrádek „A“ z devíti utkání 5x zvítě-
zilo, 3x prohrálo a 1x remizovalo a skončilo nakonec páté. Jejich problé-
mem bylo neproměňování šancí a inkasování gólů po velkých chybách.
Tým Sl. Hrádek „B“ 4x vyhrál a 5x prohrál, měl stejný problém jako muž-
stvo Sl. Hrádek „A“ a obsadil šestou příčku. Je potřeba se zlepšovat, hlavně
v závěrečné fázi útoku, finální a zakončovací. Ale i tak musíme naše kluky
pochválit, protože jsme předváděli krásný fotbal. Chybělo nám, jak se
říká, fotbalové koření, a to jsou góly.

NNeejjlleeppššíí  hhrrááčč  ttuurrnnaajjee:: Tomáš Patrik – SK Semily.
NNeejjlleeppššíí  bbrraannkkáářř  ttuurrnnaajjee:: Ivan Horváth – Slovan Hrádek n. N. „A“
NNeejjlleeppššíí  ssttřřeelleecc  ttuurrnnaajjee:: Sebastin Richter – NVF Görlitz (12 branek) 

KKoonneeččnnéé  ppoořřaaddíí  mmuužžsstteevv:: Skóre Body
1. Granica Bogatynia 19:5 20 
2. NVF Görlitz 24:5 19
3. Spartak Chrastava 16:8 19

Všem 10 mužstvům byly předány krásné hodnotné ceny. Každý tým
obdržel pohár, diplom, 2 fotbalové míče, dort, rychlé špunty, velkou 
igelitovou tašku s drobnostmi a sladkostmi, každý hráč z prvních třech
družstev dostal medaili. Oceněni byl i nejlepší hráč, brankář a střelec 
turnaje.

Organizátoři turnaje a hlavně trenéři elévů děkují touto cestou městu
Hrádek nad Nisou, které zaštítilo tento turnaj i v letošním roce a všem
sponzorům, kteří nemalou měrou podpořili tento turnaj, oddílu kopané
za velkou podporu mládežnické kopané v Hrádku n. N.

Sponzoři:
Město Hrádek nad Nisou, Elas, a. s., (p. Zdražil J.), Pískovny, a. s., Hrádek
n. N. (p. Leška), Elmar (p. V. Větrovský), Sádrokartony (p. R. Horák), 
Propos (p. V. Prouza), Bistro Zatáčka (p. J. Joštiak), p. J. Krečman st., VZV
Financ (p. M. Veroněk), Cukrářství (p. J. Málek), Pozemní práce 
(p. Třešňák J.), Restaurace Sever (p. Peuker P.), Vija (p. Šlehofer), 
Restaurace Sokolovna (p. Švejkovský), supermarket Albert, firma p. Pokor-
ného J. ml., Rubidea Liberec – velkoobchod s instalatérským, topenářským
a sanitárním zbožím.

Poděkování patří též starostovi Města Hrádku n. N. p. Půtovi, místosta-
rostovi a prezidentu fotbalového klubu Slovanu Hrádek n. N. p. Horinkovi,
bývalému ligovému hráči a současnému asistentu trenéra FK Jablonec 97
p. J. Weberovi a bývalému ligovému hráči Slovanu Liberec, Bohemians
Praha a současnému hráči Slovanu Hrádek p. L. Janáčkovi, kteří předali
ceny jako hosté a osobnosti turnaje, organizátorům, kteří měli kolem tur-
naje mnoho práce a starostí – pí. Š. Bobvošové, M. a I. Kresilové, P. Čápové,
M. Robové, p. J. Kresilovi, E. Robovi, O. Čápovi, M. Chlumovi, J. Černo-
horskému nejst., T. Svobodovi, M. Laluchovi a našim bezchybným 
rozhodčím p. M. Hanusovi a P. Hrníčkovi alias Puček a Zejda.

Celý letošní asi nejzdařilejší ročník turnaje byl hodnocen všemi účast-
níky a diváky jako velice úspěšný a už se těšíme na příští ročník.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
František Bobvoš

Nedûlní fotbalová show

Skonãily také tenisové 
soutûÏe

V červnu byly ukončeny také tenisové soutěže. Hrádecké Tenisové cent-
rum Euroregionu Nisa Orel B hrálo v této sezoně 2. českou tenisovou ligu
a po pěti vítězstvích a dvou porážkách vybojovalo 3. příčku za vítězem
soutěže TC Realsport Nymburk a Lokomotivou Trutnov. Družstvo C 
bojovalo v 1. severočeské divizi dospělých. Po úvodních pěti porážkách
dokázalo v posledních dvou kolech své soupeře porazit a v konečné 
tabulce obsadilo 6. místo.
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