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V zářijovém čísle:

— Vakcinace psů
— Uzavření obchvatu
— Varhanní maraton
— Panorama Popovy skály
— Ohlédnutí za poutí
— XV. benefiční koncert
— MŠ školy
— Závod do vrchu
— Fotbalové prázdniny
— Kristýna Cup
— Společenský kalendář

— Příloha – O dvou Havranech

Požár rozestavěného bytového domu v ulici 1. máje, který 31. července způsobil na stavbě rozsáhlé škody,
znamená kromě jiného posunutí termínu dokončení stavby. Po dohodě vedení města se stavební firmou
1. regionální stavební, kterou přijalo i zastupitel-
stvo města, je nový termín předání novostavby
stanoven na 31. května příštího roku.

Oheň, který začal vznícením třetiny střechy, se
velmi rychle rozšířil, protože střecha byla pokryta 
převážně prkny a lepenkou. Podle posudku, který
byl vypracován hned v prvním týdnu po požáru,
nebyl naštěstí narušen nosný systém stavby. 
Rozsah škod je ale přesto veliký. Zcela zničena
byla nejen střecha, ale také vzduchotechnika 
a zdravotnické instalace. Znehodnocena byla
okna a převážně znehodnocena elektroinstalace.
Škody byly shledány také na ústředním topení.
Oproti původním předpokladům je odhadovaný
rozsah škod větší, asi 9 mil. Kč. 

Vedení města začalo krátce po požáru jednat
se zástupci 1. regionální stavební o řešení nena-
dálé situace, bylo svoláno i mimořádné zasedání
zastupitelstva města. To schválilo dodatek ke
smlouvě, podle kterého se prodloužil termín 
dokončení stavby. Po stavební firmě nebude
vymáháno penále za opožděné předání byto-
vého domu, město ale nebude muset platit za 
dosud provedené vícepráce. 

Pokračování na straně 3

cena 10 Kã

Opravy komunikací
je‰tû pokraãují

Na začátku září budou pokračovat 
letošní opravy komunikací ve městě 
a v jeho okrajových částech. Budou se na
nich podílet firmy Technické služby
města Liberec a KOREKT – DIPS Brno,
které byly pro tyto práce vybrány na 
základě výběrového řízení pro roky
2007–2008.

Kompletně je rekonstruován povrch
vozovky a chodníků v ul. Jiřího z Podě-
brad. Na opravě této ulice se finančně 
podílí i SVaK Liberec a vyjde celkově na
půl milionu korun. Následovat budou
opravy v ulicích Lipová, Za Školou smě-
rem k Rynoltické, Legionářská, viadukt 
V Rokli, parkoviště vedle prodejny na
Horním sídlišti, nájezd do Turistické ulice
a spojka mezi bytovými jednotkami ve
Starém dvoře a vnitřním obchvatem.

V okrajových částech města budou
taktéž v průběhu září položeny pene-
trační povrchy, zejména v obci Oldřichov
na Hranicích, kde po přívalových deštích
byly značně poškozeny cesty na Fibich,
kolem Zvoníčků, příjezdy k p. Roubíč-
kovi, Šimkové, Bertlovi. Ve Václavicích
bude položen povrch k p. Ortovi 
a Hutkajovi. Na Dolním Sedle bude 
penetrací upraven povrch komunikace
od p. Hochmana k ul. Rynoltické.

Firma VOKO začala s opravami pro-
padlin cyklostezky v ul. Hartavské, poté
provede provizorní opravu chodníků 
na Horním sídlišti a opravu schodů za 
sokolovnou směrem k dolnímu sídlišti.

Pokračování na straně 3

Nové byty budou k dispozici aÏ 
na konci kvûtna
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1144..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
14. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 20. 6. se zabývala těmito
záležitostmi:
— uložila tajemníkovi MěU Bc. Krajčíkovi rozpracovat úkoly pro jednot-

livé odbory úřadu, které se týkají připomínek, které jsou uvedeny ve
zprávě od auditora (vč. konečného termínu a zodpovědné osoby)

— schválila vypracování projektové dokumentace pro územní řízení 
firmou Severočeské vodovody a kanalizace, Liberec, ve výši 137 445 Kč
vč. DPH 

— vzala na vědomí nabídky na dodavatele mobilní sestavy – zařízení 
a vybavení pro ozvučení. Schválila jako dodavatele mobilní sestavy –
zařízení a vybavení pro ozvučení – firmu AVL Electronic za cenu 
49 272 Kč vč. DPH.

— vzala na vědomí informaci starosty a místostarosty města o přípravách
lokalit pro výstavbu Zlatá výšina a Donín u Hrádku nad Nisou a pově-
řila starostu a místostarostu města k pokračování v jednáních

— schválila uzavření nové nájemní smlouvy na nebytové prostory o výměře
podl. plochy 68,7m2 v č. p. 632 v ul. Komenského s Reality KK, s. r. o.,
v zastoupení Ing. Kmínkové od 1. 6. 2007, prozatím na dobu určitou
do 31. 12. 2007 za stejných finančních podmínek, tj. 3.718 Kč/měsíc
vč. služeb

— schválila vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených pro rok 2006
jednotlivým PO a schválila příděly do rezervních fondů a fondů odměn
jednotlivých PO ze zlepšených hospodářských výsledků a převedení
záporných výsledků hospodaření do hospodářských výsledků minu-
lých let a uložila místostarostovi města projednat s řediteli jednotlivých
příspěvkových organizací využití financí těchto rezervních fondů

1155..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
15. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 11. 7. se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila dodavatele „Projektová dokumentace MŠ Liberecká, projekt

pro využití odpadního tepla z objektu pekárny vedle MŠ“ – Ing. Pavla
Staňka, Termoklima – Energetické projekty a stavby za cenu 66 640 Kč
vč. DPH

— pověřila starostu města k jednání s PF ČR ve věci přednostního vydání
částí historického majetku města v části budoucí bytové výstavby 
Cihelna v k. ú. Hrádek nad Nisou (dotčeno p. p. č. 1780/1)

— vzala na vědomí oznámení o konání veřejné sbírky v rámci Turné 
Kinematografu bratří Čadíků – o. s. Dar života při pořádání Filmového
léta v Hrádku nad Nisou ve dnech 18. – 21. srpna 

— schválila jako zpracovatele projektové žádosti pro záměr „Komunikace
k hraničnímu přechodu – Žitavská – Václavská – Donín“ obecně pro-
spěnou společnost Trojzemí, Liberec, za cenu 149 500 Kč

— vzala na vědomí stížnost na provoz sportovního areálu OREL v pro-
storách bývalého tenisu a uložila starostovi odpovědět a jednotlivé
podněty předat k řešení stavebnímu úřadu a dopravní komisi

— schválila záměr provedení údržby na fotbalovém stadionu v Doníně
ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou z prostředků přidělených 
LB-STO v celkové výši 300 000 Kč + 30 % vlastního podílu TJ. Navržená
údržba bude spočívat v provedení údržby vlastní hrací travnaté 
plochy (vertikutace, hloubkové provzdušnění, zapískování, smykování,
roční hnojení, postřik, nové vodovodní potrubí na závlahy), dále
opravě levé části dřevěného oplocení v pohledu od Rynoltické ul.
opravě pěší komunikace mezi šatnami a vlastní travnatou plochou 
a v opravě vnější fasády objektu šaten.

— schválila pro zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele akce
„Rekonstrukce mostu M3 v k. ú. Loučná (u Wienerů)“ firmu Region-
plan, Liberec, za cenu 17 850 Kč vč. DPH 

— schválila pro zajištění organizace výběrového řízení na dodavatele akce
„8 b. j. Oldřichov na Hranicích č. p. 130, Hrádek nad Nisou“ firmu Com-
pet Consult, s. r. o., Praha 4, za cenu 53 550 Kč vč. DPH

— schválila nájemné v 36 b. j. u kina ve výši 72 Kč/m2 – částka, která 
odpovídá nařízení vlády 146/2003 a nepřekročí toto maximum

1166..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
16. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 25. 7. se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila uzavření mandátní smlouvy o obstarávání správy domů se

společností Reality KK, s. r. o., na objekt Liberecká 601, 651, 652 a 653
(panelák nástavba)

— vzala na vědomí zprávu o přípravě realizace akce 8 bytových jednotek
Oldřichov na Hranicích s tím, že ve výběrovém řízení na dodavatele
bude uvedena možnost zahájení realizace v roce 2008 v případě 
úspěšnosti opakované žádosti o dotace

— schválila jako zpracovatele „Studie odkanalizování ulic Sousedská,
Strmá a část Donínská“ firmu Severočeské vodovody a kanalizace, 
a. s., Liberec, za nabídkovou cenu 38 199 Kč vč. DPH 

— schválila jako zpracovatele studie odkanalizování Oldřichova na 
Hranicích a Kopaczowa společnou kanalizací Severočeské vodovody 
a kanalizace, a. s., Teplice, za cenu 62 832 Kč včetně DPH

— vzala na vědomí a souhlasí s realizací přeložky účelové komunikace 
a rozšíření parkoviště pro osobní automobily v areálu závodu KSM 
Casting CZ, a. s., a pověřila starostu města projednáním projektové 
dokumentace s tím, že parkování osobních automobilů bude oddě-
leno zelení 

— po projednání návrhu Krajské koordinační struktury pro plánování 
rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji doporučila zastupitelstvu
města schválit předložený návrh

— vzala na vědomí cenu SČVaK za vodné 28,17 Kč/m3 a stočné 24,38 Kč/m3

— schválila uzavření darovací smlouvy mezi městem Hrádek nad Nisou
a Národním památkovým ústavem, Liberec – Správa hradu Grabštejn
na zajištění projektu Grabštejnské léto 07 ve výši 3 000 Kč

— vzala na vědomí předloženou inspekční zprávu – ZŠ Lidická, která 
z inspekce, která byla provedena 20.–22. 6. 2007

— vzala na vědomí předložený protokol kontroly České školní inspekce –
ZŠ T. G. Masaryka, která byla provedena 28.–31. 5. 2007

— po projednání vzala na vědomí výši odměn vyplacených jednotlivým
předsedům a členům komisí Rady města Hrádek nad Nisou za práci 
v komisích za období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007

— po projednání souhlasí se zveřejněním nabídky na objekt Dělnický
dům za minimální cenu 4 500 000 Kč s tím, že pro zveřejnění budou
využity služby jedné realitní kanceláře

— po projednání souhlasí s navrženým postupem při vypořádání pohle-
dávek za společností ViJa, s. r. o., v objektech Lidový dům a Dělnický
dům v Hrádku nad Nisou

— vzala na vědomí informace starosty města o konečných podmínkách
odkupu pozemků od PF ČR v budoucí průmyslové zóně Oldřichovská.
Doporučila ZM schválení odkupu pozemků za podmínek stanovených
návrhem smlouvy PF České republiky. 

— schválila složení výběrové komise na rekonstrukci mostu u Wienerů 
v Loučné ve složení:

členové: Arnošt Schierl, Petr Kudláček, Ing. Milan Faltus, Ing. Radka
Kotasová
náhradníci: Ing. Antonín Bohata, Josef Horinka, Mgr. Jaroslav Polá-
ček, Libor Vokas

— Vzala na vědomí informace o přípravě realizace akce „Rekonstrukce
mostu u Wienerů“ přes Nisu v Hrádku nad Nisou

— schválila poskytnutí finančního daru obci Rynoltice ve výši 5 000 Kč na
dopravní značení a obci Bílý Kostel nad Nisou ve výši 5 000 Kč na do-
pravní značení a pověřila starostu města podpisem příslušných smluv

— vzala na vědomí informaci starosty města o možnosti dálkového 
vytápění společnosti PEC Bogatynia a pověřila starostu města dalším
jednáním

— vzala na vědomí informaci starosty města o dokončení projektové 
dokumentace na investiční akci Rekonstrukce ulice 1. máje a o stavu
přípravy žádosti o podporu této akce z ROP NUTS Severovýchod

— souhlasila se záměrem zveřejnění nabídky na prodej objektu bývalého
kina v ul. 1. máje v Hrádku nad Nisou se záměrem přestavby na 
bytové jednotky

— souhlasila se záměrem prodeje objektu starého statku ve Starém dvoře
v Hrádku nad Nisou přes realitní kancelář

— pověřila místostarostu města řízením příspěvkové organizace Zahrad-
nictví v Hrádku nad Nisou od 25. 7. 2007

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
MMiimmoořřááddnnéé zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
Mimořádné zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 8. se zabývalo
těmito záležitostmi:
— Schválilo odkoupení pozemků p. p. č. 1594/1, orná půda, o výměře

197 556 m2, v k. ú. Hrádek nad Nisou, p. p. č. 354/1, orná půda, 
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o výměře 9 779 m2, p. p. č. 354/7, orná půda, o výměře 14 211 m2, 
p. p. č. 354/8, orná půda, o výměře 2 030 m2 a p. p. č. 354/10, orná půda,
o výměře 2 857 m2, vše v k. ú. Oldřichov na Hranicích, od Pozemko-
vého fondu České republiky, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3,
za celkovou cenu 3 307 400 Kč

— vzalo na vědomí informaci o stavu objektu 36 BJ po požáru ze dne 
31. 7. 2007, pověřilo starostu města k projednání prodloužení termínu
čerpání dotace na Státním fondu rozvoje bydlení a pověřilo starostu 
k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo s Regionální stavební, s. r. o.,
k posunutí termínu dokončení stavby 36 BJ v ulici 1. máje k 31. 5. 2008

Skládku hasilo deset
sborÛ

Tři profesionální a sedm dobrovolných hasičských sborů bylo povoláno
na likvidaci rozsáhlého požáru skládky v bývalé pískovně za Chotyní. 
Početným nasazením hasičů a patnácti cisteren se mělo předejít zamo-
ření okolí nebezpečnými látkami vznikajícími při hoření. 

K nahlášení požáru došlo 9. srpna dvě minuty před pátou hodinou
ranní. Během dalších sedmi minut byla na místě první cisterna hasičů 
z Hrádku nad Nisou. „V minulosti jsme byli na skládce hasit několikrát,
ale takový požár jsem zde nezažil. Hustým černým dýmem občas prošle-
hovaly až dvacetimetrové plameny, zřejmě tak, jak vzplály hořlavější části
nesourodé skládky,“ uvedl Pavel Holeček, který dorazil k požáru s prvním
vozidlem. 

Přístup k vznícené části odpadů byl možný jen ze dvou stran. „Střídají
se tam cisterny dovážející vodu z grabštejnského rybníka,“ komentoval
hrádecký Oldřich Lanc, regulující příjezd vozidel. Už za hodinu měli 
hasiči požár pod kontrolou. „Předpokládáme, že buldozer rozhrne část
skládky, abychom mohli uhasit jádra hoření a pak zahrnout vrstvou hlíny,“
vysvětlil řídící důstojník Petr Štajnc.     

Na první pohled bylo patrné, že plameny pohltily nejvíce část, kde byla
mnohametrová vrstva pilin, místy proložená hadry, papíry nebo pneu-
matikami. Na hašení se podílel i profesionální sbor hasičů z německé 
Žitavy, což jenom podtrhuje význam urychleného uhašení skládky, aby
se předešlo zamoření okolí. Přesto v našem městě byli obyvatelé varováni,
aby do půl desáté nevětrali místnosti otevřenými okny. Josef Růžička

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

Nové byty budou k dispozici
aÏ na konci kvûtna

Dokončení ze strany 1
Městu nevzniknou v souvislosti s požárem na stavbě žádné další náklady.
Dům je totiž v majetku 1. regionální stavební a ta je na podobné případy
pojištěna. Veškeré odstraňování škod, včetně nákladů na zajištění tech-
nického dozoru v průběhu prodloužené doby realizace stavby, ponese
její zhotovitel.

1. regionální stavební zároveň ujistila zástupce města, že stavbu předá
v takovém stavu, aby požárem nebyla dotčena její kvalita, tedy aby žádný
z budoucích uživatelů domu nepocítil, že v budově došlo k požáru, a že
se nezkrátí ani životnost stavby. 

V těchto dnech probíhá v domě odborná sanace a čištění veškerého
zdiva, omítek, překladů a stropů. Vyměněna budou všechna plastová
okna a další poškozené části. Asi od poloviny září by se mělo znovu 
stavět tak, aby na konci listopadu byla stavba ve stavu jako v den požáru.
Postup dalších prací bude ovlivněn klimatickými podmínkami. V případě,
že budou příznivé, bude dům možná dokončen i dříve.

V průběhu léta se již řešilo přidělování bytů na základě podaných žá-
dostí. Přidělení bytů zůstává v platnosti, nicméně se může stát, že některé
byty zůstanou volné díky tomu, že někteří z žadatelů vyřeší svou bytovou
situaci jinak. V takovém případě se bude o přidělení volných bytů jednat
znovu. Vít Štrupl

Opravy komunikací je‰tû pokraãují
Dokončení ze strany 1
Již dříve byly strojním záplatováním provedeny opravy v ul. 1. máje, Li-
berecké, Husově, Lidické, Moskevské a na Horním a Dolním sídlišti. Ručně
byly záplatovány ulice Lipová, Turistická, Souběžná, Jižní a Na Hrázi.

V ulicích Lidická, Žitavská, Václavská, U Koupaliště, Tovární, Generála
Svobody, Zlatá výšina a na Dolní Suché, Horním a Dolním Sedle se opra-
vovalo tryskovou vysprávkou. Stejnou technologií byly opravovány 
i chodníky v ul. Liberecká a na Horním náměstí.

Vít Štrupl
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Zahradnictví opût oÏilo
Areál zahradnictví na Liberecké ulici, nad jehož dalším využití se vznášely
otazníky, po červnovém rozhodnutí o prodeji panu Pavlu Matěchovi opět
ožil. Ve sklenících kvetou gerbery, vysazují se primule a připravují se další
květiny.

Již v průběhu září bude v areálu otevřena část Zahradního centra, která
nabídne své služby všem zájemcům o okrasné dřeviny. V těchto dnech
jsou zde připravovány záhony pro výsadbu sortimentu venkovních 
rostlin. Zároveň vznikají v areálu i dvě parkoviště pro pohodlí zákazníků.

Příspěvková organizace Zahradnictví, která do června letošního roku 
v areálu působila a jejímž zřizovatelem je město, je postupně likvidována.
Vedením organizace byl na tuto dobu pověřen místostarosta města Josef
Horinka. Vít Štrupl

Rozpis termínÛ a lokalit pro
vakcinaci psÛ proti vzteklinû
2200..  99..  22000077
Loučná (u Koruny) 15.00 – 15.45
Donín 15.50 – 16.20
Dolní Sedlo (u hostince) 16.30 – 16.55
Horní Sedlo (točna autobusu) 17.00 –  17.10
Dolní Suchá (u školy) 17.20 –  17.55
2211..  99..  22000077
Hrádek nad Nisou – park 15.00 – 15.45
Václavice (u býv. Jednoty) 16.00 – 16.25
Oldřichov na Hranicích (točna) 16.35 – 17.00

Ostatní zájemci denně ve veterinární ordinaci v době od 15 do 18 ho-
din (po – pá).
CCeennaa  zzaa  vvaakkcciinnaaccii
Vzteklina 130 Kč
Vzteklina a ostatní infekční nemoci 340 Kč

Zájemcům o odčervení psa je možné přípravek pro odčervení prodat
při vakcinaci. Cena preparátu pro kočky je 30 Kč, pro psa na každých 10 kg
hmotnosti 30 Kč.
RRaaddyy  vveetteerriinnáářřee::
1. Jeden týden před očkováním doporučujeme psy odčervit.
2. V den očkování a 3 dny po očkování psy nekoupat, nezatěžovat.

MVDr. Andrea Šebestová

Obchvat bude uzavfien do
konce listopadu

Výstavba kruhového objezdu na Oldřichovské ulici potrvá zhruba do
konce listopadu. Do té doby bude trvat i omezení při průjezdu do Oldři-
chova. Termín výstavby polského úseku zatím ale stále není znám. Další
schůzka mezinárodní pracovní skupiny k výstavbě silnice se bude konat
ve dnech 24. a 25. září v Žitavě.

V průmyslové zóně buduje také závod Trelleborg, který staví nový sjezd
ke svému areálu, jenž by měl ulehčit obyvatelům části Liberecké ulice. 

Po téměř čtyřleté snaze se městu konečně podařilo dotáhnout do konce
koupi pozemků pro budoucí průmyslovou zónu u Oldřichovské ulice. Jako
poslední krok celého procesu schválili odkoupení pozemků v hodnotě 
3,3 mil. Kč zastupitelé na srpnovém mimořádném zasedání. Vít Štrupl
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Vandalství nebere konce
Naprosto nepochopitelné je chování některých obyvatel nebo možná 
návštěvníků města. Část v loňském roce vysazených dubů v aleji na 
Žitavské ulici byla v srpnu polámána nebo poškozena. Pachatel, který se
v takových případech hledá velmi těžko, se nenašel. Ani vypsání odměny
5 tisíc korun za informaci, která by vedla k jeho dopadení, nepomohlo.
Duby, jež byly jen poškozeny, ošetří firma Bursík, která ve městě o zeleň
pečuje. Zpřelámané stromy budou na podzim nahrazeny novými, bohu-
žel na účet města.

Na Žitavské ulici musely být také pokáceny staré poškozené javory,
které se nedokázaly vypořádat s narušením kořenového systému při vý-
stavbě cyklostezky a nedostatkem vláhy. Budou nahrazeny novými v rámci
opravy komunikace Žitavská–Václavská.

Bez problémů není ani nová výsadba dubů v Luční ulici. Část jich i po
loňské opětovné výsadbě, která byla realizována v rámci reklamace, 
zůstala suchá. V polovině září bude znám odborný posudek, který by měl
určit příčiny opakované neúspěšné výsadby v této aleji. Podle něj bude
zvolen další postup.

Pokácena byla také lípa v Turistické ulici, která se na jaře letošního roku
nezazelenala. Protože jde o strom značně vitální, nechalo město zpraco-
vat posudek, který měl objasnit, zda lípa nebyla záměrně poškozena. Cizí
zavinění se však nepodařilo prokázat. V Turistické ulici ale bude ještě 
letos na podzim vysazen nový strom, který by měl lípu nahradit. Uvažuje
se opět o lípě, případně platanu.

Pokácen bude v krátké době topol v městském parku. Tento nepříjemný
krok je nutný podle dendrologického posudku, podle kterého hrozí roz-
lomení koruny stromu, případně jeho pád a s ním související nebezpečí
úrazu. I za topol bude vysazena náhrada podle doporučení odborníka.

Vít Štrupl

Nûkolika slovy
K závěru se chýlí výstavba obchodního domu Plus. Konečnou podobu

také dostává křižovatka pod železničním přejezdem. Kolaudace staveb je
naplánována na konec září, do té doby žádá investor i město obyvatele
okolních lokalit o trpělivost.

Plánovaná oprava bývalé školy v Oldřichově a její přeměna na osm 
bytových jednotek se prozatím odkládá. Město by podle podmínek při-
dělení dotace muselo letos proinvestovat 4,5 milionu korun. Vzhledem 
k nedostatku času by tato podmínka nemusela být dodržena. Proto bude
město příští rok o dotaci žádat znovu z programu Státního fondu rozvoje
bydlení s podmínkami obdobnými jako v případě výstavby v ulici 1. máje.

Při letošním letním promítání Kinematografu bratří Čadíků v Hrádku
bylo dobrovolné vstupné vybíráno ve prospěch o. s. Dar života. Během
čtyř představení bylo vybráno 11 858,50 Kč, které byly okamžitě pouká-
zány na účet sdružení.
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polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí
Občanům, kteří v měsících
červenci a srpnu 2007
oslavili významné životní
jubileum, srdečně
blahopřejeme.

70 let František Rehberger, Eva Špísová, 
Sieglinda Radníková

80 let Anastázia Mancová, Michal Slovák,
Vlasta Šrajerová, Jiřina Vyšohlídová,
Josef Jiránek

81 let Anna Lehká, Miloslav Vevečeřal
82 let Jiřina Kalfeřtová, Marie Heislerová,

Gertruda Koťátková,
Miroslav Šimůnek

84 let Marie Košťáková, Mária Burianová
85 let Jarmila Dušková, Anna Pátková,

Jiřina Matušková, Václav Šulc
87 let Anna Jilemnická
88 let Marie Hrašnová
90 let Marie Jermanová, František Balihar
92 let Karel Jíra

Marie Zimová, SPOZ

Blahopfiání…
Narozky má kamarád, tak mu tímhle chceme přát:

Zdraví, úspěch, radost, štěstí, málem sochu na náměstí.

V práci ať tě nemine ani jedna prémie!

Ať dnes sklenku šampusu nemusíš pít v poklusu,

ať máš život veselý, v týdnu sedm nedělí,

ať je tvoje hodná žena s Tebou vždycky spokojena.

Kdopak je ten kamarád? Pavel Jansa, co měl děti z DRAKA rád.

Vedoucího na táborech bez problémů sved,

ruku k dílu přiložil – samozřejmě hned.

Dovez, odvez, poradil, nikdy se s tím nechlubil.

Krásné kulatiny přejí za všechny táborové vedoucí
Laďka, Petra a Jarmila

Spoleãensk˘ klub
Chrastava

Turpišova 407, Tlf: 485 143 348
E mail: sklub@chrastava.cz; www.chrastava.cz

kkuurrzzyy  pprroo  šškkoollnníí  rrookk  22000077//22000088  
kurz vyučující zápis dne poznámka

Klavírní odd. Fiedlerová Jitka 03.09. od 10 hod. Děti ve věku ZŠ

Klavírní odd. Kuchynková Marie 03.09. od 10 hod. Děti ve věku ZŠ

Kytarové odd. Kačenová Helena 03.09. od 14 hod. Děti ve věku ZŠ

Kytarové odd. Bouda František 03.09. od 14 hod. Děti ve věku ZŠ

Pěvecké odd. Doubravská Milena 03.09. od 14 hod. Děti od 14 let

Zdravotní cvičení
Zahájení: ve čtvrtek 6. září v 18 hodin (Společenský klub, 1. patro – malý sál).
Pravidelně: PO + ČT od 18 hodin.

Pfii leto‰ním varhanním maratónu
byl vytvofien ãesk˘ rekord

V sobotu 4. srpna 2007 uspořádaly Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko
a sdružení Benefiční koncerty Grabštejn už třetí Varhanní maratón Euro-
regionem Nisa. Letošní maratón sestával z devíti koncertů provedených
jedním varhaníkem v jednom dni v kostelech třech zemí – Čech, Polska 
a Německa. 

Ostrý start se odehrál v Bílém Kostele v 9.30 hodin za účasti 168 
posluchačů, kteří aplaudovali aktérům maratónu – přednímu českému 
varhannímu mistrovi Jaroslavu Tůmovi, známému ve většině evropských
států i v řadě zámořských zemí, a pěvcům Luďku Velemu, autoru nápadu
pořádat varhanní maratón, a jeho dceři Adéle Velové. 

Dále koncertní šňůra pokračovala v 10.40 v Chrastavě (121 poslu-
chačů), ve 12.00 v Kryštofově Údolí (135 posluchačů), ve 13.20 přišel na
řadu Hrádek nad Nisou (76 posluchačů), v 16.00 polský Porajów (62 
posluchačů), v Německu pak v 17.25 Jonsdorf (49 posluchačů), v 18.45
Seifhennersdorf (54 posluchačů) a ve 20.00 Žitava (145 posluchačů). 
Závěrečný koncert se uskutečnil od 21.15 v zámecké kapli na Grabštejně
před 128 posluchači.

Vzhledem k tomu, že varhanní maratón představoval podnik, který
nemá obdoby nejen u nás, ale ani – pokud je známo – nikde ve světe, 
absolvoval jej Miloš Vosyka, komisař pelhřimovské agentury Dobrý den,
jež registruje u nás výjimečné výkony a sestavuje českou obdobu Gui-
nessovy knihy rekordů. Na závěr grabštejnského koncertu konstatoval, že
aktéři maratónu ujeli celkem 96,6 km a devíti koncertů, které trvaly úhrn-
ných 432 minut, se zúčastnilo 938 posluchačů – čímž byl vytvořen český
rekord.

Kdo propásl příležitost být při tom, má šanci zažít atmosféru varhan-
ního maratónu aspoň zprostředkovaně. Celý maratón totiž natáčela Česká
televize a výsledný 50minutový dokument bude vysílat na svém druhém
programu v poslední dekádě letošního roku.

Karel Zeman

Spoleãensk˘ klub Chrastava otevírá
nové hudební oddûlení

VVýýuukkaa  ddeecchhoovvýýcchh  nnáássttrroojjůů
Vyučující: Alexandr Grygorenko – absolvent Akademie hudby v Kijevě.
Učí zobcovou flétnu, žesťové nástroje (trombon, trumpeta, tuba). Nabízí
možnost vytvořit ze žáků soubor zobcových fléten, případně dechový 
orchestr. Má k dispozici bohatou hudební literaturu.

Přihlášky přijímáme během září ve Společenském klubu, 
Turpišova 407, Chrastava;
tlf.: 485 143 348, 607 947 374,
e-mail: sklub@chrastava.cz,
www.chrastava.cz
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Pro většinu lidí pravděpodobně bude znít otázka nepatřičně, protože
máme tuto dominantu naší části Lužických hor na dosah ruky. Najde se
ale hodně obyvatel města, kteří na tomto vrcholu nikdy nebyli. Možná
právě je ke krátkému výletu přiměje projekt roku 2007 „Popova skála“,
který byl vyhlášen na lednovém společenském večeru města. Užitek z něj
ale budou mít i ti, kteří již na vyhlídce byli, a především turisté, kteří do
města přijíždějí.

Motivací k návštěvě se jim může stát možnost zhlédnout jedinečné 
panorama tvořené kopci Lužických hor, Ještědu, Jizerských hor, Krkonoš
a pohledem do Polska a Německa. Orientaci v množství vrcholů a obyd-
lených míst usnadní přímo na vrcholu vyhlídky hliníkové desky s vyzna-
čeným panoramatem, doplněným o názvy. Desky budou celkem čtyři 
(v každém z rohů vyhlídky) a instalovány budou ještě letos.

V létě bylo opraveno a natřeno zábradlí na vyhlídce. Práce tím ale 
nekončí. Na září se připravuje brigáda, které by se měly zúčastnit děti ze
všech hrádeckých škol. Jejím výsledkem bude uklizené okolí Popovy skály.

Brigáda bude spojena s opékáním buřtů, společným posezením a vycház-
kou ke skále po různých trasách.

V rámci projektu Putování krajem Trojzemí byla do sedla mezi Popo-
vou skálou a Špičákem umístěna jedna z informačních tabulí. Na osazení
a výrobu orientačních hliníkových desek na vrcholu vyhlídky jsou potřeba
finanční prostředky, které by se měly získat z darů. Část peněz se poda-
řilo získat při hrádeckých slavnostech. Pekárna pana Endlera věnovala 
koláče, které byly prodávány u radnice. Výtěžek ve výši asi 2 200 Kč je 
určen právě na projekt roku.

Na září a říjen byla přichystána výtvarná soutěž pro děti na téma 
Popova skála. Žáci základních i mateřských škol se stanou tvůrci „poštovní
známky“. Vyhodnocení soutěže proběhne na výstavě prací v sedle pod
Popovou skálou při tradičním výstupu 20. října. Obrázky budou následně
vydraženy v den státního svátku 28. října a peníze budou použity na 
projekt roku Popova skála.

Vít Štrupl

UÏ jste byli na Popovû skále?



Panorama z P



Popovy skály
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Nabitý program, ve kterém si mohl vybrat každý podle svých zájmů a ná-
lady a počasí, které konečně organizátorům přálo. Tak viděla letošní pouť
a městské slavnosti většina lidí, kteří je navštívili. Na pódiích na Horním
náměstí a u Dělnického domu se vystřídali interpreti všech možných
žánrů. Podle očekávání přitáhla nejvíce diváků pod pódium Ewa Farna,
na kterou se přišli podívat především její vrstevníci. Zaujala ale i starší 
posluchače.

Program u hasičárny s hasičským gulášem, vařeným tentokrát v polní
kuchyni, se za 12 let, co jej hasiči chystají, stal pevnou součástí slavností.
I letos mohli návštěvníci zhlédnout ukázky z práce hasičů a jejich 
techniku.

Zklidnění od ruchu reproduktorů nabízeli chovatelé na své již 
60. výstavě drobného zvířectva. Chrám Pokoje opět nabídl expozici jiři-
nek manželů Dvořákových, doprovázenou výstavou fotografií hrádeckých 
autorů.

Po nedělní poutní mši svaté v kostele sv. Bartoloměje se měla na místo
v průčelí věže vrátit socha patrona kostela. Restaurování sochy se bohu-
žel protáhlo a do pouti se je nepodařilo dokončit. Jak se totiž při opravě
ukázalo, socha je mnohem starší, než se předpokládalo. Vznikla pravdě-
podobně před třemi sty lety. Restaurátoři jí vracejí původní barvu a socha
se na kostel vrátí pravděpodobně na konci října. Ti, kteří na poutní mši
přišli, mohli poprvé spatřit opravenou kazatelnu. Lešení z ní bylo odstra-
něno krátce před poutí. I kazatelna, stejně jako před ní hlavní oltář a oratoř,
je kompletně zrestaurována a presbytář kostela tak má nyní svůj původní
barokní vzhled. Při opravách totiž byly mimo jiné odstraněny novější šedé
nátěry a zařízení kostela má opět svou dřívější barvu. Zatímco na opravě

sochy sv. Bartoloměje se finančně podílí město, kazatelna byla opravena
z prostředků farnosti.

V rámci městských slavností byly také veřejnosti představeny nové 
turistické produkty, které vznikly díky podpoře z prostředků EU. Hrádek
nad Nisou a jeho nejbližší okolí turistům přibližují nové pohlednice, 
brožura s 25 tipy na výlety a popisy zajímavostí v regionu Trojzemí, 
informační tabule a také internetové stránky a CD-ROMy. Všechny 
produkty jsou dostupné v českém, německém, polském a anglickém 
jazyce.

Hrádecké slavnosti a pouť byly financovány z prostředků města (asi
150 tisíc korun) a díky darům partnerů, kteří dohromady věnovali 108 tisíc
korun.

Partneři: 1. regionální stavební, Trelleborg Automotive, Strabag, KSM
Castings, Ernst Bröer, JIB, D-Plast Eftec, VHS, Agile, Pískovny Hrádek,
a. s., Kristýna, a. s., Lersen, Auto Hataš, ČSAD Liberec, a. s., Foliform, SKS,
s. r. o., Jablonec n. Nisou, MF Dnes a Český rozhlas Sever.

Ohlédnutí za poutí
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Letošním scénickým provedením Mozartovy opery Don Giovanni na dol-
ním nádvoří Grabštejna bylo dovršeno patnáct let benefičních koncertů
pořádaných ve prospěch tohoto hradu. Benefice jsou v posledních letech
připravovány sdružením, v němž spojily své síly město Hrádek nad Nisou
a Luďek Vele, sólista Opery Národního divadla v Praze. Sdružení má tři
záměry: umožnit příznivcům opery v Euroregionu Nisa jednou ročně
zhlédnout klasickou operu v podání účinkujících z Národního divadla 
v Praze, přispívat tak k oživování i popularizaci Grabštejna a získanými
prostředky se podílet na restaurování této na Hrádecku nejvýznamnější
historické památky.

Luděk Vele zve na Grabštejn špičkové sólisty a pro letošního Dona
Giovanniho se mu podařilo dát dohromady obsazení, které hlasově i typově
skvěle ladilo a které nebývá pravidlem ani při každém pražském uvedení
této Mozartovy opery. To vyvolalo o grabštejnské představení mimořádný
zájem. Dolní nádvoří doslova praskalo ve švech a poprvé v celé dosavadní
benefiční éře někteří zájemci, zejména ti, co přišli na poslední chvíli, se
dovnitř už nedostali a odcházeli zklamaní.

Dolní nádvoří hradu letos zaplnilo 1 100 příznivců opery, což znamená,
že dosavadních 15 beneficí zhlédlo celkem 10 308 diváků.

Na dosavadních patnácti beneficích vystoupilo jednotlivě 60 umělců
(pochopitelně nejvíc bylo operních pěvců – 51) a čtyři sbory: vedle sboru
Národního divadla a libereckých dětských těles Severáček a Dětský sbor
ZUŠ při Základní škole Jabloňová ulice i nejpravidelnější benefiční účast-
ník – Chrámový sbor kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou, řízený
Rolfem Bartoschem. Kromě šesti koncertů, které měly na programu 
písňovou tvorbu a árie z domácích i světových oper, bylo na Grabštejně
vidět a slyšet již osm oper. Dvakrát to byla Dvořákova Rusalka a jednou
jeho další dvě díla – Jakobín a Čert a Káča, dále Smetanova Prodaná 

nevěsta, Rossiniho Lazebník sevillský, Pucciniho Bohéma, vloni Janáčkovy
Příhody lišky Bystroušky a letos Mozartův Don Giovanni. 

Jako v předchozích deseti letech se i při letošní benefici uskutečnila 
vernisáž doprovodné výstavy, která je mimochodem na hradě k vidění až
do konce letošní sezóny. Letos poprvé na Grabštejně vystavuje sochař, 
a to nikdo menší než Olbram Zoubek. Jeho patnáct bronzových, vesměs
ženských figur v mírně nadživotní velikosti představuje průřez jeho tvorby
z let 1967 až 2004. Jednu z těchto soch s názvem Zastavení se mistr 
rozhodl s velkorysostí jemu vlastní natrvalo zanechat na Grabštejně.

Čistý výtěžek 14 benefičních koncertů uskutečněných v předchozích
letech překročil 1,7 milionu korun. Díky tomu se mimo jiné podařilo vrátit
do kaple sv. Barbory zrestaurované barokní varhany z konce 17. století,
získat volné kopie obou oltářních obrazů a sochy sv. Barbory, jejichž 
originály jsou nezvěstné. Dále se podařilo uhradit v této nejcennější části
hradu restauraci rámu oltářních obrazů i tamních tří dveří včetně 
kování, pořídit do Rytířského sálu repliky kovových lustrů, na velkou věž
hradu zavěsit nový zvon a postarat se o důstojné osvětlení celého hradu. 

Letošní XV. benefice vynesla více než 300 tisíc korun, z čehož téměř
250 tisíc korun pochází ze sponzorských darů. Rovněž tentokrát mezi
sponzory figuruje řada hrádeckých firem, jako D PLAST – EFTEC, ERNST
BRÖER, s. r. o., ELMAR, PÍSKOVNY HRÁDEK, a. s., SEVEROČESKÉ KOMU-
NÁLNÍ SLUŽBY, ZAHRADNICTVÍ.

Také letos získané prostředky budou směřovat na hrad, na co konkrétně,
bude dohodnuto do konce listopadu na schůzce Luďka Veleho se zástupci
libereckého pracoviště Národního památkového ústavu a správy grab-
štejnského hradu.

Příští, v pořadí již XVI. benefice se uskuteční v sobotu 23. srpna 2008
a počítá se pro ni se scénickým provedením Smetanova Tajemství.

Karel Zeman,
kronikář grabštejnských benefičních koncertů

XV. benefiãní koncert ve prospûch Grab‰tejna byl
ve znamení Mozartova Dona Giovanniho
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Narůstající zájem o umístění dětí ve školkách se v Hrádku podařilo v prů-
běhu prázdnin uspokojit. Opět byla otevřena mateřská škola v Loučné.
Město uvolnilo peníze na potřebné opravy, a tak jsou dětem k dispozici
nová WC a umývárna, v jídelně jsou položeny nové obklady, místnosti
byly nově vymalovány. Zároveň byly pořízeny nové koberce a obklady
ustředního topení. Do školky je přihlášeno 27 dětí a díky práci řemeslníků
i zaměstnanců školy by v obnovené školce měly být spokojené.

Velkou proměnou prošla i školka ve Václavicích. Od září se stala částí
MŠ Donín. I zde byla rekonstruována WC a umývárny a pořízeny nové
koberce a nábytek. Finančně se na zlepšení vybavení podílel také osadní
výbor ve Václavicích, který roky bojoval o její udržení. Po letech, kdy ji 
navštěvovalo málo dětí, je jich letos přihlášených 18, což znamená, že
školka ve Václavicích může nadále fungovat.

Celkově je ve všech hrádeckých školkách zapsáno o 34 dětí více než 
v loňském roce. Vedení města sleduje statistiky pro další roky a je připraveno

přijmout taková opatření, aby se i v dalších letech dařilo zájem rodičů
uspokojit.

Letošní prázdniny se nesly ve znamení velkých oprav ve dvou mateř-
ských školách. Ještě v červnu byla započata rekonstrukce střechy školky 
v Doníně. Druhou školkou, na které práce na opravě střechy ještě pokra-
čují, je MŠ Oldřichovská. Obě rekonstrukce financuje město a dohromady
investovalo téměř 1,3 mil. Kč.

Pro MŠ Liberecká se připravuje projektová dokumentace na využití 
přebytečného tepla ze sousední pekárny. Vít Štrupl

Zdraví vás ‰kolka "Beru‰ka"
ve ‰kolním roce 2007/2008
Máme tu opět dětí jako smetí…
celých 66! A představte si to, že se
nám letos sešlo 43 školáků. Kdo si
to umí srovnat v hlavě, ví, že příští
školní rok budeme moci přijmout
přibližně stejné množství nových
dětí, takže maminky, nebojte,
místečka budou…

V letošním školním roce máme
20 „Berušek“, to jsou naše nej-
menší a těší se na ně Jaruška 
„Beruška“ a Maruška „Fialka“.
„Housenky“ by byly pouze 3, a tak
jsme je přiřadily k „Motýlkům“,
kterých je tedy celkem 46 a také
se na všechny paní učitelky Ja-
ninka, Mařenka a já (Naďa) těší.
Abychom se mohly všem „Motýlkům“ maximálně věnovat, rozdělily jsme
si je na 2 skupiny. A tak máme 18 „Žluťásků“ a 28 „Modrásků“. Mohu
vám říci, že jsem tolik školáků v jednom školním roce ještě nezažila. Bude
to práce velmi náročná, ale věřím, že ji společně s paními učitelkami a také
s Jaruškou školnicí, Věruškou kuchařkou, Andrejkou uklízečkou a Janou
stravovačkou zvládneme ke spokojenosti dětí i rodičů. A tak s chutí do 
nového školního roku a ať se naplní naše beruškovské heslo, že nám se
na tom světě líbí! Naďa Faltusová

Od záfií zaãínáme spolu
RRoossnniiččkkyy  zz  DDoonníínnaa  aa  SSlluunnííččkkaa  zz  VVááccllaavviicc
Od září se stává mateřská škola Sluníčko ve Václavicích součástí mateřské
školy Rosnička v Doníně.

V zájmu všech je udržet tuto školku v provozu a vytvořit tak dětem, ale
i rodičům příjemné prostředí. Aby zde vše fungovalo tak jak má, byla 
potřeba udělat spousta práce. Koncem července zde nastoupili řemesl-
níci a na řadu přišla rekonstrukce WC a umýváren.

Díky osadnímu výboru se mohl zakoupit nový nábytek, koberce a jiné
potřebné vybavení. V sobotu 18. srpna se uskutečnila první společná bri-
gáda. Na pomoc přišli místní z Václavic, rodiče, děti a personál mateřské
školy v Doníně. Moc mile nás překvapil velký zájem, hojná účast, praco-
vitost, šikovnost dětí a rodičů. Za slunného sobotního počasí se uklízelo,
natíralo, stěhovalo. Na zahradě se sekalo, hrabalo, natíralo, vyčistil se 
zarostlý chodníček ke školce.Udělal se opravdu velký kus práce. Do začátku
září nám ještě zbývá pověsit záclony, položit koberce, rozmístit nábytek
a vyzdobit školičku. Díky rodičům, dětem a ostatním se udělal opravdu
velký kus práce. Za vše moc děkujeme a v září se na vás moc těšíme.

Personál MŠ Rosnička v Doníně

·kolky nav‰tûvuje od záfií o tfii desítky dûtí více
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Postarší, ale stále velmi rychlé závodní automobily a motocykly se před-
stavily druhý srpnový víkend při závodě do vrchu v Lužických horách mezi
německým Eichgrabenem a Lückendorfem.

Startovalo dvě stě padesát strojů, mezi nimi několik z Libereckého kraje.
Na závod se přišlo podívat i dost motoristických fanoušků z Hrádku, kteří
si tak mohli připomenout zašlou slávu okruhové Škody 130 RS, nejús-
pěšnější východoněmecký formulový Wartburg-Melkus a při pohledu na
JAWU nešlo si nevzpomenout na motocyklovou jedničku Františka Šťast-
ného. K vidění byly kdysi nejrychlejší motorky jako MV Augusta, Norton
či NSU. Všechny se tvářily, jako by právě vyjely z fabriky. 

V sobotu se odehrála hezká scéna, když nejrychlejší vůz v kategorii 
cestovních automobilů museli po tréninkové jízdě odtlačit diváci a ně-
mecký pilot Meusel Rico se na Škodu 130 RS ani trochu nezlobil. Prohlásil,
že jako postarší dáma už má nárok na vrtochy.

Po oba dny bylo se na co dívat, neboť veřejnost měla přístup i do depa.
Po odjetí každé kategorie byla otevřená trať, takže diváci mohli přechá-
zet na jiná místa a plně si vychutnávat umění jezdců i rychlost veteránů
v zatáčkách. Josef Růžička

Veteráni fiádili v závodû do vrchu
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Skonãil jiÏ desát˘ roãník 
Krist˘na Cupu

Turnajem Masters skončil v poslední prázdninovou sobotu na Kristýně 
jubilejní ročník mezinárodního turnaje v plážovém volejbalu dvojic.

Závěrečný turnaj určil konečné pořadí:
MMuužžii MMiixxyy
1. Loužil, Čambor Společné první místo
2. Štajer, Tichý Bryknarová, Bryknar a Kosatík, Švermová
3. Půta, Petrů 3. Petrů P., Petrů M.
4. Tůma, Čáp 4. Jakubíček, Jakubíčková

ŽŽeennyy
1. Bartošová, Švermová
2. Bryknarová, Jakubíčková
3. Hynková, Riegerová

Na programu turnaje byly letos i oslavy jubilejního ročníku. V pátek 
20. července ocenil starosta města Martin Půta v obřadní síni městského
úřadu organizátory soutěže, vítěze jednotlivých ročníků i ty, kteří se na
turnajích podíleli a podílejí. Malým ohlédnutím byla projekce fotografií
z předchozích let.

Fotbalové prázdniny
Školní prázdniny jsou nenávratně za námi, doba dovolených a zaslouže-
ných odpočinků je pomalu pryč. Leckdo by si mohl myslet, že i fotbalisté
mají své letní prázdniny, nicméně opak je pravdou. Už několik dnů 
po skončení jarních soutěží začínají přípravy na nové podzimní ročníky 
a vše, co je s tím spojené. Mládežníci absolvovali své letní soustředění 
v Horním Bradle u Chrudimi, dorosty a dospělí se připravovali na hřišti 
v Hrádku. 

V čem fotbalisté přes léto rozhodně nezaháleli, je údržba fotbalového
areálu v Doníně. Díky dotaci z ČSTV ve výši 300 000 Kč a vlastnímu 
finančnímu podílu ve výši 30 % z celkových nákladů se povedlo provést
další údržbu travnaté plochy spočívající ve vertikutaci, aerifikaci, zapís-
kování a prohnojení celého hřiště, dále byla provedena výměna části 
letitého oplocení vlevo v pohledu od Rynoltické ul. směrem k MŠ, bude
provedena nová fasáda a zateplení objektu šaten, přibyla další část chod-
níku ze zámkové dlažby, nyní při východu z kabin na hřiště, a další drobné
úpravy v areálu. 

Za vrchol našeho snažení mohu považovat skutečnost, že nám do
Hrádku nad Nisou byly přiděleny dva zápasy mládežnických reprezen-
tací v rámci kvalifikace ME „17”, a to, ve čtvrtek 4. 10. 2007 od 16.00 
zápas Česko–Arménie a v neděli 7. 10. rovněž tak od 16.00 zápas Armé-
nie–Kypr. A aby toho nebylo málo, povedlo se nám „získat“ ještě jedno
reprezentační utkání, a to přátelské utkání naší reprezentační „19“ s týmem
sousedního Polska. Tento zápas bude sehrán ještě před kvalifikačními 
zápasy „17“, a to 2. 10. 2007 rovněž od 16.00 na stadionu v Doníně. 
Pokud všechny tyto pro Hrádek historické reprezentační zápasy dopadnou
dobře, byla zástupci ČMFS přislíbena spolupráce i pro další léta. 

Na závěr si dovolím pozvat všechny příznivce kopané jak na výše 
uvedené tři reprezentační zápasy, tak i na zápasy našich hrádeckých týmů, 
a to od těch nejmenších až po mužstva dospělých.

Josef Horinka,
Předseda oddílu kopané 

Pozvánka
Dovolujeme si Vás pozvat do sportovního areálu „U Koupaliště“ v Hrádku
nad Nisou na utkání 1. české tenisové ligy ve dnech 10.–13. 9. 2007.

PPrrooggrraamm::
1100..  99..  oodd  1111..0000  hhooddiinn
OREL TCEN Hrádek n. N. – TK Perštýn Pardubice
TK Slavia Praha – 1. ČLTK Praha B
1111..  99..  oodd  1111..0000 hhooddiinn
1. ČLTK Praha B – OREL TCEN Hrádek n. N.
TK Perštýn Pardubice – TK Slavia Praha
1122..  99..  oodd  1111..0000  hhooddiinn
TK Perštýn Pardubice – 1. ČLTK Praha B
TK Slavia Praha – ORELTCEN Hrádek n. N.
1133..  99..  oodd  1111..0000 hhooddiinn
Baráž o záchranu v soutěži

Ing. Karel Hrdý, ředitel soutěže, 
Kateřina Hanzlová, prezident OREL TCEN Hrádek n. N.
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