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V říjnovém čísle:

— Prodej bytů

— Projekt obnovy sídliště

— Piechowice

— Evropská pouť

— Dožínky

— Worldfest

— Klub Krteček

— ZŠ Loučná

— Příloha: Výří kameny

Rekonstrukce mostu v Loučné u Wienerů je letošní největší investicí města do oprav komunikací. Původní
most byl zcela odstraněn a nahradí jej nová stavba, která by měla být dokončena do poloviny prosince.

Původní most byl již značně poškozen. Ke zcela nové stavbě místo pouhé opravy město přistoupilo
především proto, že chtělo odstranit jedno z kritických míst na řece Nise. Pilíře nové stavby nebudou 
vůbec zasahovat do průtočného koryta řeky a v případě zvýšených vodních stavů tudy bude voda moci
snadněji odtékat. Břehy řeky spojí deska ze spřaženého železobetonu s kovovým zábradlím. Na mostě
bude více místa pro vozidla, protože bude oproti původní stavbě širší.

Na rekonstrukci v celkové
hodnotě 3,8 mil. Kč město 
získalo dotaci 2,76 mil. Kč od
Ministerstva pro místní rozvoj
ČR z programu Obnova obec-
ního majetku poškozeného
živelnými pohromami. Z roz-
počtu města bude hrazena
zbývající část (asi 1 mil. Kč) 
a náklady na projektové 
přípravy a stavební dozor 
(120 tisíc Kč).

Postup stavby můžete sle-
dovat průběžně na www.hra-
dek.cz.

Vít Štrupl

cena 10 Kã

Hrádeãtí autofii
mûli úspûch

Na loňský úspěch výstavy Hrádecký 
štětec navázali amatérští výtvarníci 
v září v chrámu Pokoje, kde v září uspo-
řádali druhou přehlídku svých prací.
Hlavní organizátorka výstavy Zdeňka 
Čejková původně o pokračování ani neu-
važovala. Jenže díky loňskému úspěchu
a po četných dotazech a žádostech lidí 
o druhý ročník změnila názor. 

Šest autorů představilo své práce při
vernisáži 20. září. Díla Dagmar Tesačí-
kové, Jindřicha Koblihy, Viktora Beneše,
Věry Rascheové, Aleny Rascheové a nej-
mladší autorky, třináctileté Veroniky 
Čulejové, poté zhlédli s komentářem
Zdeňky Čejkové v průběhu pátečního
dopoledne žáci základních škol a během
víkendových odpolední další desítky lidí.

Podobná akce v Hrádku dosud zcela
chyběla. Příznivcům výtvarných prací
nezbývá než doufat, že organizátoři 
výstavy a autoři budou pokračovat 
i v dalších letech. Již nyní hledají také
nová jména, která by se za rok mohla 
v chrámu Pokoje objevit. Vít Štrupl

Pokračování na straně 10

Nov˘ most v Louãné bude do
konce roku

Ve čtvrtek 4. října přijel do Hrádku nad Nisou v rámci své návštěvy Libereckého kraje ministr vnitra Ivan
Langer. V areálu hraničního přechodu Hrádek–Porajów a na nedalekém Trojzemí se setkal se zástupci Po-
licie ČR a s policisty z hrádeckého oddělení cizinecké a pohraniční policie. Při neformálním rozhovoru s
nimi se zajímal o to, zda již tito zaměstnanci policie znají místo, na které nastoupí po 1. lednu, a odpoví-
dal na řadu jejich otázek vyplývajících z nejasností souvisejících s rozšířením schengenského prostoru.
Řeč byla ale i o jiných problémech, které policii trápí. Ať už jde o přebujelou administrativu nebo nadbytek
„kancelářských“ míst na úkor policistů v terénu.

V souvislosti s chystaným rozšíře-
ním schengenského prostoru letos
před Vánocemi se starosta města 
Martin Půta ministra vnitra ptal, zda
skutečně dojde k navýšení počtu poli-
cistů na obvodních odděleních. 
V Hrádku by totiž mělo vzniknout
sedm nových tabulkových míst. Jestli
ale budou všechna obsazena vůbec
není jisté, protože řada příslušníků 
cizinecké policie se chystá odejít do 
civilu. Může se tak stát, že na „tabul-
ková“ místa nebude mít kdo nastoupit.

Pokračování na straně 8

Ministr vnitra Langer nav‰tívil Hrádek
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1177..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
17. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 15. 8. se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila pronájem budovy na p. p. č. 1758 Českému kynologickému

svazu Hrádek n. N., zastoupeným p. Tomášem Silnicou na dobu 
určitou do 31. 12. 2015, tj. do doby trvání smlouvy o nájmu pozemku
č. 2001/00015 za cenu 1 Kč/rok s tím, že ve smlouvě bude zahrnuta 
povinnost nájemce provádět údržbu a opravy objektu

— vzala na vědomí výsledek výběrového řízení a nejlevnější cenovou 
nabídku firmy VOKO za celkovou cenu 442 680 Kč vč. DPH s tím, že
konečný návrh smlouvy o dílo, rozsah prací a poskytnutá záruka 
budou upřesněny a následně projednány na příštím jednání RM 

— vzala na vědomí informaci o výběrovém řízení na opravy a doplnění
veřejného osvětlení ve městě a uložila ORM vypsání nového výběro-
vého řízení včetně specifikace jednotlivých lokalit

— schválila odložení realizace rekonstrukce objektu č. p. 130 v Oldřichově
na Hr. (škola) na 8 BJ z roku 2007 a pověřila starostu města k projed-
nání podmínek dotace pro rok 2008. Pověřila starostu města k pro-
jednání možnosti financování stavby v roce 2008 z jiných finančních
prostředků než Ministerstva pro místní rozvoj ČR – podpora bydlení,
např. Státní fond rozvoje bydlení – program Podpora bydlení.

— schválila jako zhotovitele akce „Rekonstrukce mostu M3 – U Wienerů“
stavebně inženýrské sdružení VOKO Liberec 

— vzala na vědomí prodloužení termínu výběrového řízení na zpracova-
tele stavebně-historického průzkumu souboru věcí objektu č. p. 65 
a 66 v k. ú. Hrádek nad Nisou (AZYL) 

— vzala na vědomí majetkoprávní stav pozemkových parcel pod místní
komunikací mezi železniční stanicí a areálem bývalé cihelny a uložila
ORM pokračovat v majetkoprávních úkonech, tzn. odkup pozemko-
vých parcel v lokalitě a dokončit řízení odstranění vlečky 

— vzala na vědomí informaci starosty města o přípravě projektu fotovol-
taické elektrárny

— po projednání souhlasila se zveřejněním nájmu Lidového domu na 
Žitavské ulici v Hrádku nad Nisou od 1. 9. 2007 na dobu určitou –
5 let, za cenu nájmu 20 000 Kč/měsíc, splatné 1 měsíc předem plus
každoroční nárůst inflace 

— schválila uzavření dohody o vzájemné spolupráci při zajišťování 
veřejného pořádku a bezpečnosti mezi Městem Hrádek nad Nisou 
a Policií České republiky

— schválila zhotovení směrových panoramatických desek na Popovu
skálu za cenu 14 999 Kč vč. DPH od firmy Jiří Hnik – H Studio, Liberec

— vzala na vědomí stav kontroly hospodaření v družstvu Nové bydlení 
a uložila starostovi města oficiálně si vyžádat od předsedy družstva
Nové bydlení doklady nutné k provedení kontroly zastupitelstvem
města. Bez této kontroly nemůže proběhnout volba nového vedení
družstva Nové bydlení ani převzetí a předání agendy družstva Nové
bydlení. 

— schválila uzavření dohody o spolupráci mezi městem Hrádek nad 
Nisou a Vojenským útvarem Grabštejn

— po projednání schválila Směrnici pro kontrolu, údržbu a provoz 
dětských hřišť ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou s tím, že zodpo-
vědnou osobou je p. Olša.

1188..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
18. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 29. 8. se zabývala těmito
záležitostmi:
— vzala na vědomí informaci o závěrech kontroly HZS zaměřené na 

povinnosti, které se vztahují k provozovaným činnostem podle míry
požárního nebezpečí a uložila ORM vypsat výběrové řízení na zpro-
voznění hydrantového systému v budově Městského úřadu v Hrádku
nad Nisou

— souhlasila s prodloužením termínu dokončení rekonstrukce střechy na
MŠ Oldřichovská do 30. 9. 2007

— vzala na vědomí nabídky na zpracování kompletní projektové žádosti
pro získání finančních prostředků pro záměr „DPS – rehabilitačně-
relaxační centrum pro české a německé seniory v Hrádku nad Nisou“.
Schválila jako zpracovatele projektové žádosti pro záměr „DPS – reha-
bilitačně-relaxační centrum pro české a německé seniory v Hrádku nad
Nisou“ Regionplan, Liberec 4.

— vzala na vědomí nabídku na vypracování studie na vestavbu bytů do
objektu kina a uložila ORM vypsat výběrové řízení na zaměření stáva-
jícího stavu objektu kina vč. části domu s byty

— pověřila starostu k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou 
Regionální stavební, s. r. o., na 36 b. j. v ulici 1. máje s tím, že podpis
tohoto dodatku bude proveden až po odsouhlasení změny termínu na
státním fondu rozvoje bydlení do 5/2008 a uložila starostovi podnik-
nout nezbytné kroky k získání této změny rozhodnutí

— schválila zveřejnění nabídky prodeje p. p. č. 1602/28 orná půda o výměře
2 120 m2 a část p. p. č. 1602/1 orná půda o výměře cca 5 585 m2 vše
v k. ú. Hrádek nad Nisou za cenu 1 200 Kč/m2, s tím, že podmínky 
konečného prodeje budou projednány na jednání ZM a uložila staro-
stovi projednat tyto podmínky s obyvateli Oldřichovské ul. v rámci Dne
starosty s termínem do konce října 2007

— schválila vypsání VŘ na nákup antivirového SW pro potřeby městského
úřadu a Města Hrádek nad Nisou

— vzala na vědomí nabídku České spořitelny, a. s., na možné financování
podílu města ve výši 12 793 814 Kč při výstavbě 36 bytových jednotek
v ulici 1. máje jako alternativu financování sjednaného ve smlouvě 
o dílo uzavřenou s dodavatelem Regionální stavební, s. r. o., ze dne
25. 9. 2006. Zároveň pověřila starostu k dalšímu jednání s Regionální
stavební, s. r. o., a uložila informovat RM o výsledku jednání.

— vzala na vědomí informaci o vlastnických vztazích v domech č. p. 652
a 653 k. ú. Hrádek nad Nisou a schválila navržený postup majetko-
právních operací v těchto nemovitostech.

— schválila zadání zpracování vymezení jednotek a dalších úkonů souvi-
sejících s privatizací bytů společnosti Realbyt, s. r. o. Uložila starostovi
města předložit návrh majetkoprávní operace Zastupitelstvu města
Hrádek nad Nisou, projednat stav přípravy se stávajícími vlastníky 
bytových jednotek v domech č. p. 650 a 653 v k. ú. Hrádek nad Nisou
a projednat s vlastníky č. p. 651 a 601 další společný postup při 
vymezení jednotek v těchto bytových domech.

— uložila dle usnesení KS v Ústí nad Labem č. 44 K 21/2007 úhradu zálohy
na náklady konkursu úpadce ViJa ve výši 8 000 Kč. Vzala na vědomí 
informaci starosty k dopisu společnosti ViJa týkající se situace Dělnického
domu a pověřila ho řešit situaci v rámci konkursu společnosti.

1199..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
19. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 5. 9. se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila navrhovanou výši nájemného dle výpočtu v maximální výši 

a uložila odeslání dopisů nájemníkům v řádném termínu v souladu se 
zákonem 107/2006 Sb. O jednostranném zvýšení nájemného

— schválila zhotovitele díla Víceúčelové hřiště – Hrádek nad Nisou, k. ú.
Dolní Sedlo – I. etapa firmu Petr Miler – Truhlářství za nabídkovou cenu
659 856 Kč vč. DPH

— vzala na vědomí a schválila stanovený postup prací realizace 8 b. j. 
v č. p. 130 v Oldřichově na Hranicích

— schválila jako dodavatele na zakázku „Oprava mostů“ ve Václavicích
firmu VOKO pro most č. 1 a č. 2 s tím, že most č. 3 se bude řešit následně

— schválila jako zhotovitele akce „Rekonstrukce mostu M3 U Wienerů“ sta-
vebně inženýrské sdružení VOKO Liberec za celkovou cenu 3 850 000 Kč
vč. DPH

— schválila dodavatele antivirového SW firmu 4office, s. r. o., za cenu 
78 330 Kč vč. DPH

— schválila vypsání výběrového řízení na nákup 5 ks notebooků pro 
potřeby členů RM. Schválila financování nákupu notebooků formou
pronájmu členům RM.

— po projednání neschválila vytvoření Integrovaného plánu rozvoje města
Hrádek nad Nisou a uložila ORM, aby sledoval případnou nutnost 
vytvoření tohoto dokumentu vyplývajícího z programových dokumentů
dotačních titulů a v případě nutnosti předložil tento materiál znovu 
k projednání radě města 

— po projednání schválila uzavření smlouvy mezi Městem Hrádek nad
Nisou a společností Bonus Reality Liberec, s. r. o., (RE/MAX) o posky-
tování realitních služeb

— po projednání vzala na vědomí žádost p. Šlehofera a p. Stuchlíka na
prodej objektu Dělnický dům v Hrádku nad Nisou 

— vzala na vědomí nabídku firmy Compedium, s. r. o., na zajištění 
propagace Města Hrádek nad Nisou v rámci programu TOP 50 
prostřednictvím distribuce propagačních materiálů města

— po projednání schválila pronájem části objektu č. p. 134 – Starý dvůr
(část boční zdi) firmě CTT Media Liberec za účelem umístění reklamy
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— souhlasila s poskytnutím daru občanům Oldřichova na Hranicích 
postiženým následky přívalového deště dne 9. 6. 2007. Souhlasila 
s rozdělením finančního daru dle návrhu osadního výboru na podporu 
18 domácností spoluobčanů postižených následky přívalového deště
dne 9. 6. 2007 v celkové výši 32 tis. Kč s tím, že každá domácnost 
obdrží částku 2 tis. Kč. 

— schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v Žitavské ul.
558 – Lidový dům – a část pozemkové parcely o celkové výměře 60 m2

vše v k. ú. Hrádek nad Nisou s p. Šlehoferem Jaroslavem na dobu 
určitou – 5 let za 17 000 Kč měsíčně splatných předem plus každoroční
inflace. 

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
77.. zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
7. zasedání zastupitelstva města v roce 2007 konané dne 12. 9. se zabý-
valo těmito záležitostmi:
— schválilo navržený postup prodeje objektu Dělnický dům, Václavská

ulice č. p. 189, včetně souvisejících pozemků. Schválilo hodnotící 
kritéria prodeje:
a) 50 % kupní cena uhrazená při podpisu kupní smlouvy
b) 25 % smluvně garantované investice do objektu
c) 25 % podnikatelský záměr s objektem
a termín pro odevzdání konečných nabídek 31. 10. 2007.

— vzalo na vědomí informaci společnosti Senior Park, a. s., o zájmu 
výstavby bytového komplexu pro seniory v Hrádku nad Nisou, uložilo
radě města projednat podrobnosti případné kupní smlouvy a další 
náležitosti a předložit zastupitelstvu města ke schválení

— schválilo zafinancování nákupu pozemků Městem Hrádek nad Nisou
v roce 2007 ve výši 1 385 895 Kč dle důvodové zprávy z prostředků
Fondu rozvoje města

— neschválilo poskytnutí půjček z Fondu rozvoje města a doporučilo
správní radě FRM projednat zamítnuté žádosti v případě zájmu žada-
telů přednostně pro rok 2008

— uložilo finančnímu odboru zařadit do návrhu rozpočtu roku 2008 
finanční prostředky ve výši 1 000 000 Kč pro poskytování půjček z Fondu
rozvoje města

— po projednání rozhodlo o zrušení příspěvkové organizace Zahradnic-
tví Hrádek nad Nisou ke dni 30. 9. 2007, k tomuto dni přecházejí práva
a závazky na zřizovatele Město Hrádek nad Nisou. Zastupitelstvo města
uložilo starostovi města zajistit oznámení této skutečnosti všem známým
věřitelům a dalším osobám, které jsou tímto rozhodnutím dotčeny, 
a ve lhůtě 15 dnů od data zrušení zveřejnění této skutečnosti v Ústřed-
ním věstníku České republiky.

— vzalo na vědomí zprávu tajemníka městského úřadu o výsledcích 
personálního auditu

— schválilo zrušení názvu ulice U Mostu v části Loučná s tím, že č. p. 243,
43 a e. č. 10 se přiřazuje k ulici Turistické, č. p. 1 a 87 se přiřazuje k ulici
Donínské

— vzalo na vědomí zprávu o vyúčtování projektu „Rozšíření a zkvalitnění
nabídky služeb cestovního ruchu v české části Trojzemí“

— připojilo se ke společnému prohlášení města Bogatynia, Hrádek nad
Nisou a Zittau k opětovnému zřízení zastávky Sieniawka/Porajów na
železniční trati Zittau–Hrádek nad Nisou–Liberec a pověřilo starostu
města k jednání v této věci

— zvolilo za člena kontrolního výboru Ing. Milana Slabého.

Pozvánka na den starosty
Průmyslová zóna Oldřichovská. Současný stav a budoucí rozvoj se

zaměřením na vliv na obyvatele Oldřichovské ulice.
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Mûstská policie zve v‰echny fiidiãe
na zku‰ební mûfiení rychlosti jízdy.

Toto měření bude prováděno dne 20. 10. 2007 v době od 9 do 12 hod.
na uzavřeném vnitřním obchvatu u hasičské louky.

Všichni řidiči si zde mohou vyzkoušet rozdíl mezi rychlostí naměřenou
kalibrovaným radarem a jejich tachometrem na vozidle.

Mûsto chce prodat byty ve
stfie‰ní nástavbû

Dvacet bytů, které byly před 12 lety postaveny ve střešní nástavbě na 
Liberecké ulici a městské byty v č. p. 652 a 653 (pod nástavbou) chce 
prodat město stávajícím nájemcům. Nejprve ale musí vyřešit poměrně
složité vlastnické vztahy. 

Byty ve střešní nástavbě byly financovány ze státní dotace, díky které
je město nesmělo 10 let odprodat. Tato podmínka byla splněna již před
dvěma roky. Prodej nájemcům ale komplikuje skutečnost, že bytové jed-
notky ve střešní nástavbě nebyly po dokončení řádně vymezeny v katastru
nemovitostí. 

Vchody č. p. 601 a 651 jsou včetně pozemkových parcel majetkem CIB
Flats P 10, která je spolu s ostatními byty bývalé SHS vydražila v konkursu
a majitelem se stala v lednu letošního roku. S tímto vlastníkem je potřeba
vyjednat vymezení bytových jednotek, zapsat do katastru nemovitostí 
a následně od něj odkoupit příslušné podíly na pozemcích. „Úvodní jednání
se zástupci společnosti proběhla 2. 10. 2007 a nyní očekáváme návrhy
společnosti na způsob řešení a následného vypořádání“, řekl starosta
města Martin Půta.

Ve zbývajících dvou vchodech č. p. 652 a 653 je většina bytů v majetku
města, jen čtyři bytové jednotky byly již dříve prodány. I tady musí být
vymezeny bytové a nebytové prostory a po vložení do katastru nemovi-
tostí budou příslušné podíly na společných částech prodány stávajícím
vlastníkům bytů.

Rada města schválila zadání vymezení bytových jednotek realitní kan-
celáři Realbyt, s. r. o., která má zkušenosti s privatizací bytového fondu 
v Liberci. Zápis do katastru nemovitostí by město chtělo stihnout do konce
listopadu. Stávající nájemníci budou následně osloveni městem s nabídkou
k odkoupení bytů. O konečných cenách bytů rozhodne zastupitelstvo
města do konce roku 2007. 

„Byty chceme i na základě zkušeností s privatizací bytů v devadesátých
letech prodávat jejich nájemníkům“, dodal starosta města Martin Půta.

Které obãanské prÛkazy je
nutno vymûnit?

S koncem roku 2007 je spojena i povinnost výměny občanských průkazů
vydaných do 31. 12. 1998. Platnost těchto průkazů skončí k 31. 12. 2007
bez ohledu na skutečnost, že v nich je vyznačeno pozdější datum plat-
nosti. Podat žádost o vyhotovení nového občanského průkazu je nutné
nejpozději do 30. 11. 2007, aby mohl být nový doklad vyhotoven a předán
občanovi před skončením platnosti stávajícího dokladu (lhůta pro vyho-
tovení je zákonem stanovena 30 dnů).

Uvedená povinnost vyměnit občanský průkaz se netýká občanů
narozených před 1. 1. 1936, kteří mají ve svých průkazech vyznačenou
platnost „bez omezení“. 

Žádosti o vydání nového občanského průkazu jsou k dispozici na správ-
ním a sociálním odboru městského úřadu, evidence obyvatel. K vyplněné
žádosti je potřeba předložit stávající doklad a jednu současnou fotografii.
Výměna občanského průkazu je v tomto případě prováděna bez poplatku. 

Bc. Petr Grim, ved. správního a sociálního odb.
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Mûstsk˘ úfiad by mûl poskytovat
pfiedev‰ím kvalitní servis

Od 1. července vede městský úřad nový tajemník města Bc. Ladislav Kraj-
čík. Na městský úřad přišel v době, kdy se vedení města seznamovalo 
s výsledky personálního auditu. Jedním z úkolů nového tajemníka bude
na výsledky auditu reagovat a provést kroky, které povedou ke zlepšení
činnosti úřadu. „Mým cílem je, vytvořit z městského úřadu výkonnou 
a efektivní servisní organizaci, která bude na jedné straně poskytovat 
kvalitní služby občanům města a na straně druhé poskytne kvalitní servis
vedení, radě a zastupitelstvu města k prosazování jejich cílů“, říká Ladislav
Krajčík.

Personální audit je ke splnění tohoto cíle dobrým nástrojem, protože
dokázal pojmenovat konkrétní problémy, které je potřeba řešit. „Chtěli
jsme získat nezávislý pohled na fungování městského úřadu v porovnání
s úřady jiných měst velikosti Hrádku. Úřad musí spojit funkce samosprávy,
kde by měl vykonávat politickou vůli obyvatel a zastupitelstva, s funkcemi
státní správy, která je na fungování samosprávy nezávislá. Jsem přesvěd-
čen o tom, že i změna na pozici tajemníka je krokem ke zlepšení fungování
úřadu“, vysvětluje starosta města Martin Půta.

Podle auditu je potřeba zlepšit především personální práci se zaměst-
nanci – jasně formulovat náplně práce, zvyšovat odbornou a profesní 
způsobilost, zvýšit zastupitelnost úředníků. Zkvalitnění vyžaduje zadá-
vání úkolů zaměstnancům ať už po stránce přesnosti nebo i předávání 
informací a motivační program pro zaměstnance. Audit doporučil upravit
strukturu úřadu tak, aby vyhovovala jeho současným potřebám. Konsta-
toval rezervy v efektivním využití výpočetní techniky.

Z výsledků personálního auditu jednoznačně vyplývá, že smyslem 
řešení situace na městském úřadě není razantní zásah do personálního
obsazení úřadu ve smyslu redukce počtu zaměstnanců, ale využití poten-
ciálu všech zaměstnanců a zefektivnění jejich práce. Kladně hodnotil 
personální audit vztah veřejnosti a úřadu.

Nový tajemník úřadu Ladislav Krajčík připravil první kroky, které by
měly činnost úřadu zefektivnit. Tato opatření už odsouhlasila rada města
a vzalo je na vědomí i zastupitelstvo. Byl zřízen Odbor dotací, rozvoje
města a kultury, který převezme některé úkoly dříve zrušeného Odboru
vnějších vztahů. Hlavním důvodem pro jeho vznik je ale potřeba kon-
cepčního řešení problematiky kultury a zejména dotační politiky města.
Bylo vypsáno výběrové řízení na vedoucího odboru, který by měl do funkce
nastoupit od 1. ledna 2008. Jeho hlavním úkolem bude vytvořit pracovní
tým s jednotným řízením pro realizaci projektů, zajistit s tím související
administrativu a koordinovat činnosti. Zkvalitnění očekává městský úřad
i v realizaci kulturního a společenského života města. Pod tento odbor 
budou začleněny pracovnice knihovny.

Stávající Odbor rozvoje města bude změněn na Odbor investic a správy
majetku a jeho náplň práce bude jednoznačně nasměrována k investič-
ním činnostem a správě majetku. 

Na konci září bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení místa správce
informačních technologií městského úřadu. O výpočetní techniku se 
v současnosti stará externí firma. Toto řešení má sice své výhody, na 
druhou stranu je někdy nepružné v situacích, kdy je potřeba řešit drobné
závady a vzniklé nenadálé situace. Prostřednictvím tohoto pracovníka
bude možné řešit i potřebná školení zaměstnanců a zajištění servisu pro
radu města a jednání zastupitelstva města. V oblasti informatiky bude 
potřeba řešit také problematiku spisové služby a digitalizace chodu úřadu,
což je směr, který se v oblasti veřejné správy stále silněji prosazuje.

Na novém tajemníkovi úřadu bude zlepšení personální práce se za-
městnanci úřadu a postupné narovnání nedostatků popsaných v auditu.
„K zajištění tohoto cíle je potřeba vytvořit motivační program, jehož 
jednou složkou je i odměňování pracovníků za dobře vykonanou práci.
Budeme organizovat školení zaměstnanců tak, aby se zvyšovala jejich pro-
fesionalita. Byl zaveden systém porad vedení, které se konají vždy jednou
týdně s vedoucími odborů a tajemníkem, kde jsou jasně definovány úkoly
na týden dopředu a kde probíhá kontrola plnění úkolů“, říká tajemník
města Ladislav Krajčík.

Vít Štrupl

MMiirroossllaavv  ŘŘeezznnííččeekk,,  ssoouuddnníí  zznnaalleecc pprroo  oobboorr  eekkoonnoommiikkyy
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TTeell..::  660022  227799  664422..

Arno‰t Schierl
Dne 6. září. 2007 náhle zemřel náš dlouholetý spolupracovník pan 
Arnošt Schierl. V letech 1986–1991 pracoval ve funkci tajemníka měst-
ského úřadu, následně pak jako člen Zastupitelstva města Hrádku nad
Nisou. V roce 2006 kandidoval v komunálních volbách za KSČM, řadu
let pracoval ve funkci předsedy kontrolního výboru a člena kontrolního
výboru. Svůj volný čas věnoval činnosti v oddílu stolního tenisu TJ Slovan,
v jehož čele se aktivně po dlouhá léta angažoval a jenž díky němu 
vychoval generace nadšenců zabývajících se ve volném čase tímto 
tradičním sportem.

V jeho osobě jsme ztratili nejen významnou osobnost našeho města,
ale i kolegu a blízkého kamaráda.

Peníze ze sbírky pomohou seniorÛm
Nadace Euronisa zahájila v červnu 5. ročník sbírky Pozvedněte slabé!,
který bude probíhat v městech české části Euroregionu Nisa až do konce
roku. Hlavním principem sbírky je rozdělení peněz ve městech, kde byly
vybrány. Zároveň jsou dopředu stanoveny projekty, které budou ze sbírky
podpořeny. 

Jedním ze 16 měst, kde sbírka probíhá, je i Hrádek nad Nisou. Vybrané
peníze budou předány pečovatelské službě, která je využije na zajištění
volnočasových aktivit seniorů. Do sbírky je možné přispívat třemi způsoby:
do pokladniček, které jsou umístěny například v OC Delta Liberec nebo
v Hypernově, u čerpacích stanic a v lékárnách, poukázáním částky přímo
na účet Nadace Euronisa u HVB Bank 705 705 705/2700 nebo zakoupe-
ním upomínkového předmětu v hodnotě 33 Kč od žáků základních či
středních škol, kteří se na vybírání peněz podílejí.

PPrrooddáámm  vvěěttššíí  zzdděěnnoouu  řřaaddoovvoouu  ggaarráážž  ss  tteerraassoouu  nnaa  
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Sídliště s dostatkem parkovacích ploch, dětskými a sportovními hřišti,
funkční a opravené komunikace pro vozidla i pro chodce, dostatek zeleně –
to jsou nejčastěji zmiňované potřeby obyvatel panelových sídlišť posta-
vených v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Hrádek
v tomto směru není výjimkou. Záměrem obnovy obou hrádeckých sídlišť
a jejich modernizací se zabývají zastupitelé a Odbor rozvoje města. Město
se nyní bude snažit pro realizaci tohoto záměru získat finanční prostředky
z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Prvním krokem v tomto projektu bylo zveřejnění ankety na interneto-
vých stránkách města v dubnu letošního roku. Následovala konkrétnější
dotazníková anketa, která byla doručena do poštovních schránek obyvatel
sídlišť Liberecká a Pod Tratí. V září navíc proběhl den starosty, kde měli 
obyvatelé ještě jednu možnost se k problémům sídlišť vyjádřit.

Výsledky projednávání s obyvateli města budou zahrnuty do studie 
regenerace panelových sídlišť, která bude veřejně projednávána v listopadu
letošního roku. Ještě v letošním roce vznikne návrh prováděcí dokumen-
tace, aby na jaře mohlo proběhnout stavební řízení. Do konce března 
příštího roku chce město požádat na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR 
o státní dotaci.

Do domácností na obou hrádeckých sídlištích bylo distribuováno 1 450
dotazníků. Jejich návratnost byla ale malá. Ze sídliště Liberecká se vrátilo
89 dotazníků (10 %), ze sídliště Pod Tratí 29 dotazníků (5 %). Většina oby-
vatel obou sídlišť podle ankety vnímá svoje bydlení zde jako dlouhodobé
a pokud jde o celkový dojem bydlení v těchto lokalitách, převažuje spíše
spokojenost. Nejčastěji zmiňované nedostatky už byly jmenovány: nepo-
stačující počet parkovacích míst, vhodných dětských hřišť, odpadkových
košů, laviček, prostoru pro pohyb psů. Lidem zde také vadí nepořádek 
a nadmíra volného pohybu psů. Od toho se odvíjejí i návrhy řešení, ve
kterých byla navíc často jmenována i potřeba rekonstrukce chodníků 
a komunikací. Názory se liší v pohledu na zeleň, i když většina obyvatel,
kteří odpověděli míní, že stromů je na sídlištích dostatek. Spíše by 
uvítala nízkou zeleň. Specifickou problematikou sídliště Pod Tratí je okolí
bývalé hrobky. Většinovým názorem je jeho parková úprava a osazení 
laviček, aby zde vznikl společný odpočinkový prostor.

Kompletní výsledky ankety včetně číselného vyjádření najdete na 
internetových stránkách města www.hradek.cz. Vít Štrupl

Pfiipravuje se projekt obnovy sídli‰È
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Piechowice oslavily 40 let
Partnerské město Piechowice oslavilo v sobotu 8. září 2007 40 let od zís-
kání městských práv. Do programu oslav se zapojily hrádecké mažoretky
a country skupina Vobutý. Oficiálními hosty starostky Piechowic Zofie
Grabias Baranowské byli starosta Hrádku n. N. Martin Půta a místosta-
rosta Josef Horinka. Následoval slavnostní pochod městem, do kterého se
úspěšně zapojily hrádecké mažoretky, které byly bouřlivě aplaudovány 
a staly se skutečnou ozdobou oslav.

Dále byl odhalen zrenovovaný obraz vládce Krkonoš a pamětní deska
místnímu turistickému průvodci.

Následovalo vystoupení mažoretek se dvěmi hudebními čísly na prostoru
před pódiem, jež bylo i přes nepříznivé počasí sledováno s velkým 
zájmem obecenstva, které bylo vystoupením hrádeckých dívek zaujato.
Podotýkám, že vystoupení mažoretek je v Polsku neobvyklou událostí.

Součástí večerního programu bylo vystoupení hrádecké country 
skupiny Vobutý, která při návštěvě delegace z Piechowic na Hrádeckých
slavnostech zaujala paní starostku a požádala o jejich účast na oslavách
v Piechowicích.

Vedení obou měst se dohodlo na pokračování spolupráce a hledání
společných záměrů pro realizaci v rámci Fondů přeshraniční spolupráce
Česko–Polsko. První náměty, které zazněly, jsou spolupráce hasičů na ob-
nově techniky a příprava společného projektu na rekonstrukci sportovišť 
a vybudování ubytovací kapacit ve sportovních areálech. Dalším cílem je
obnovení v minulosti krátce fungující spolupráce škol. Piechowice leží 
v krásné přírodě na úpatí Krkonoš a využití jejich zázemí pro výměnné
pobyty dětí a mládeže by mohlo být také zajímavé. MaP

Mostek v Oldfiichovû se snad
uzavfiel naposledy

Pošesté se letos setkali současní a bývalí obyvatelé obce rozdělené stát-
ními hranicemi v Kopaczówě–Oldřichově při příležitosti Evropské pouti.
Pošesté byl také letos v tomto dni mimořádně otevřen mostek přes
Oldřichovský potok, kde se státní hranice nejsnadněji přecházejí. A prav-
děpodobně naposledy byl večer uzavřen. Příští Evropská pouť by se již
měla konat v otevřeném schengenském prostoru, lidé nejen v Trojzemí 
k sobě budou mít o něco blíže a most bude oba břehy potoka spojovat,
nikoliv rozdělovat.

Společné odpoledne začalo tradičně u pomníku pod kostelem sv. Josefa
v Kopaczówě. Hlavním řečníkem byl po dvou letech opět Dietmar Brendler,
jeden z bývalých obyvatel, který stál u zrodu Evropské pouti. Starostům
Hrádku nad Nisou a Bogatynie předal při této příležitosti více než stost-
ránkový spis, který popisuje historii obce a blízkého okolí od 11. století po
rozšíření Evropské unie. Poznamenal, že by bylo dobře, kdyby byl časem
doplněn také o pohled na historii z české a polské strany. Program u po-
mníku otevíraly i uzavíraly hrádecké mažoretky.

Evropská pouť pokračovala ekumenickou pobožností ve třech jazycích
v kostele sv. Josefa za doprovodu chrámového sboru z Hrádku. Po pikniku
se v Oldřichově utkaly týmy Oldřichova a Kopaczówa v malé kopané 
a letošní Evropskou pouť ukončila zábava v restauraci U Zvoníčků.

Vít Štrupl

Tyto dokumenty byly vytvořeny za finanční pod-
pory Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu
je výhradně zodpovědné město Hrádek nad 
Nisou a nelze jej v žádném případě považovat za
názor Evropské unie.
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Jeden rok trvala práce na projektu, jehož cílem bylo rozšířit a zkvalitnit
služby cestovního ruchu v české části Trojzemí. Město získalo především
materiály, které seznamují přijíždějící návštěvníky se zajímavostmi regionu
a předkládají jim tipy na výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí Hrádku.
V rámci projektu vznikly rovněž propagační materiály, které pomohou náš
region nabízet na výstavách zaměřených na cestovní ruch. Nedílnou sou-
částí projektu je Koncepce rozvoje cestovního ruchu a Akční plán rozvoje
cestovního ruchu. 

Projekt byl realizován z největší části z prostředků Evropské unie, dále
se na něm podílely Město Hrádek nad Nisou, Kristýna, a. s., a mikroregion
Hrádecko–Chrastavsko. Projekt byl v průběhu prázdnin úspěšně vyúčto-
ván a vyúčtování vzalo na vědomí zastupitelstvo města.

V celkovém nákladu 24 tisíc kusů byla vydána brožura Putování českou
částí Trojzemí. Pokřtěna byla při letošních městských slavnostech, kde si
ji také zájemci mohli zakoupit. K dispozici je ve čtyřech jazykových 
mutacích, kromě českého jazyka také v němčině, polštině a angličtině.
Nabízí 25 tipů na výlety pro pěší, cyklisty i turisty, kteří upřednostňují
auto. Její součástí je rejstřík s popisem zajímavostí regionu. Výlety jsou
doplněny o kilometráže a výškové profily tras. Informační leták, vydaný
ve stejném nákladu jako brožura, byl již letos používán na výstavách 
cestovního ruchu. V rámci projektu vznikly tematické pohlednice města,
mikroregionu Hrádecko–Chrastavsko, okrajových částí Hrádku, Kristýny,
krajiny Pískovcových skal v nákladu 15 000 ks.

Tištěné produkty mají svoji podobu také v elektronické verzi. Vznikla
CD a internetová prezentace, jež kromě zmíněných výletů obsahuje
informace o restauracích, penzionech, sportovištích, bankomatech a dal-
ších službách, které turisté využívají. Na internetovou prezentaci je možné
se dostat ze stránek Hrádku nad Nisou nebo přímo na adrese turista.mik-
roregion.info.

V krajině bylo na nejvýznamnějších místech v Hrádku, jeho okra-
jových částech a v nejbližším okolí rozmístěno 20 informačních tabulí 
s texty popisujícími turistické zajímavosti a s tipy na další cesty po
okolí.

Vzniku tištěných produktů předcházela tvorba grafického manuálu,
který bude i nadále využíván pro jednotný styl propagačních materiálů
města.

Vít Štrupl

Rok 2007 byl vyhlášen „Rokem rovných příležitostí“. Při této příležitosti
pořádalo saské ministerstvo sociálních věcí ve spolupráci se svazkem měst
Malý trojúhelník Bogatynia–Hrádek nad Nisou–Zittau a Diakonií CČSH 
odbornou konferenci na téma „Pracovní svět v proměně”. Konference 
v Žitavě se zúčastnilo 120 hostů z Čech, Polska a Německa. 

Konferenci zahájila tajemnice saské ministryně sociálních věcí, paní Su-
sanne Meves. Přečetla příspěvek paní ministryně Helmy Orosz, která se
v něm dotkla toho, že proměna světa práce je úzce spojena s proměnou v
privátním životě. K situaci na pracovním trhu dodává: „Je nyní stejně jako
dříve nezbytné, abychom aktivně vystupovali proti existující diskriminaci
na základě pohlaví v oblasti odměňování, pracovních podmínek nebo so-
ciálních jistot. Ačkoliv je od Evropské unie požadovaná 60% kvóta žen na
saském pracovním trhu již splněna a také více než polovina všech matu-
rantů a absolventů vysokých škol jsou ženy, přesto jsou ženy na 
porovnatelných pozicích hůře placeny než muži, rozdíl hrubé mzdy 
dosahuje v Sasku až 22 %.“

Přesto vidí možnost rovných příležitostí ve světě práce na dobré cestě.
„Stále více podniků rozpoznává, že rodinně příznivé podmínky se jim 
vyplatí. Náš demografický vývoj je k tomu přímo vyzývá, protože pouze
s takovýmito investicemi si udrží své spolupracovníky a tím i odborníky.
A tak si nebude moci žádný podnik do budoucna dovolit obejít se bez
dobře kvalifikovaných žen.“ Čím více se stává propojení rodiny a povolání
pro muže a ženy samozřejmostí, tím méně bude existovat diskriminace
v každodenním pracovním životě.

Orosz varovala před způsobem volby povolání z hlediska „typicky 
mužských“ a „typicky ženských“ profesí. Pro budoucnost je neúnosné, ať
už z pohledu rovných příležitostí nebo z pohledu demografického vývoje,
aby se děvčata skoro vůbec nevěnovala technickým profesím a chlapci se
jenom ve výjimečných případech angažovali v oblasti sociálních služeb
a zdravotnictví.

Paní ministryni Džamilu Stehlíkovou zastoupila ředitelka kabinetu
vlády paní Romana Hůlková, která promluvila o aktivitách české vlády 
plánovaných v příštím roce v oblasti zachování rovných šancí.

Polský referát od paní Prof. Dr. Ewy Waszkiewicz z University Wroclaw
hodnotil postavení mužů a žen na trhu práce v Polsku. Plat žen a mužů
je rozdílný na stejné pozici a funguje tzv. skleněný strop, kdy ženy 
nemohou postoupit dál přes tuto pomyslnou hranici ve svém kariérním 
postupu.

Referát ředitelky Diakonie CČSH ThMgr. Hedviky Zimmermannové se
zabýval otázkou rovných šancí jednak z hlediska historického, ale především
se zamýšlel nad tím, nakolik tato skutečnost ovlivňuje život žen i mužů 
z hlediska přijetí rovné šance jako morální hodnoty.

Po přestávce na oběd, ve které si mohli účastníci konference prohléd-
nout prezentace sdružení, která ve své činnosti prosazují rovnost šancí
nebo tento princip podporují, se účastníci rozdělili do tří pracovních 
skupin.

Jedna ze skupin se věnovala činnosti prezentujících se sdružení a jejich
projektům. Druhá skupina se zamýšlela nad možnosti dalšího vzdělávání
žen a ve třetí pracovní skupině se diskutovalo o projektech z evropských
strukturálních fondů, o problémech s jejich realizací, o velké byrokracii.
Německé ženy objasnily funkci referenta rovných šancí, který je na každé
radnici od 10 000 obyvatel, a také na kraji a prezidiu – co dělá jaká jsou
jeho práva a povinnosti. Diskutovalo se i o tom, zda jsou kvóty (počet žen
v grémiích a ve vedeních podniků) pro ženy ve vedoucích pozicích spíše
problémem, nebo účinným nástrojem. 

Velmi aktivní přístup k diskusi během tohoto workshopu se odrazil 
i v závěrečné výměně kontaktů, která může být základem pro vytvoření
mezinárodní sítě pro výměnu zkušeností v této oblasti a je možné, že toto
setkání bylo i impulsem pro vznik nových přeshraničních projektů.

(tisková zpráva)

Tyto dokumenty byly vytvořeny za finanční pod-
pory Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu
je výhradně zodpovědné město Hrádek nad 
Nisou a nelze jej v žádném případě považovat za
názor Evropské unie.

Pracovní svût v promûnû

Projekt pomÛÏe propagovat region Trojzemí
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Eurnet vyhla‰uje jiÏ
druhou soutûÏ

Hrádecko, jak ho neznáme
Pořídili jste zajímavé fotografie v Hrádku a jeho okolí? Pokud ano, máte
příležitost zúčastnit se soutěže, kterou vyhlásil provozovatel sítě Eurnet.
Pokud ne, máte ještě čas snímky z nejrůznějších zákoutí Hrádecka nafotit.
Uzávěrka soutěže je naplánována na 15. listopadu.

Soutěž je určena všem amatérským fotografům od začátečníků po ty
pokročilejší. Nejlepší snímky budou vyhodnocovány ve dvou věkových ka-
tegoriích: do a nad 18 let. Snímky přihlášené do soutěže budou průběžně
vystavovány na webových stránkách společnosti Eurnet (www.eurnet.cz). 

Nejlepší snímky vyhodnotí nezávislá porota. Počítá se s jejich výstavou
nejen na internetových stránkách, ale i v klasické „papírové“ podobě. 

Autoři nejlepších snímků budou odměněni hodnotnými cenami 
v podobě příslušenství k digitálním fotoaparátům.

Podmínky soutěže Hrádecko, jak ho neznáme:
KKddoo  ssee  mmůůžžee  zzúúččaassttnniitt:: jakýkoliv amatérský fotograf
CCoo  ssee  hhooddnnoottíí:: především nápad a neotřelost záběru, snímky by také měly
mít alespoň základní technickou kvalitu (nerozmazané apod.)
PPoožžaaddoovvaannáá  vveelliikkoosstt  ssnníímmkkůů:: 3 až 6 MPx (delší strana snímku by měla mít
velikost od 2 000 do 3 000 bodů)
KKaamm  ssnníímmkkyy  ppoossííllaatt:: e-mailem na fotosoutez@eurnet.cz

Nezapomeňte k mailu připojit vaše jméno a věk. Každý autor může do
soutěže přihlásit maximálně tři snímky.
UUzzáávvěěrrkkaa  ssoouuttěěžžee:: 15. 11. 2007

Od října začínají další školení
Další školení pro uživatele počítačů otevře Eurnet na začátku října. 
Jejich seznam a přihlášky najdete průběžně na internetových stránkách
společnosti.

Vít Štrupl

Ministr vnitra Langer
nav‰tívil Hrádek

Dokončení ze strany 1
Ministr vnitra vyjádřil přesvědčení, že většina policistů u své práce 
zůstane.

Starosta Hrádku Martin Půta žádal ministra vnitra Ivana Langera 
o pomoc při projednávání diplomatických nót ke zřízení nového hranič-
ního přechodu Hrádek nad Nisou–Kopaczów. Bez nich totiž nechce polská
strana vydat stavební povolení k budování mezinárodní silnice R35/B178.
Zatímco v Německu je silnice postavena až na státní hranici a v České 
republice se buduje, polský úsek se začne stavět nejdříve v polovině příš-
tího roku. Ivan Langer se o problém živě zajímal, podivil se nad neplněním
mezinárodní smlouvy ze strany Polska a přislíbil, že o situaci bude jednat
se svým polským protějškem.

V době, kdy se před vánočními svátky rozšíří schengenský prostor, se
Hrádek pravděpodobně opět stane centrem oslav. Jak naznačil ministra
vnitra, 21. nebo 22. prosince se totiž s největší pravděpodobností na 
Trojzemí setkají předsedové vlád Mirek Topolánek, Angela Merkelová 
a Jaroslaw Kaczynski, aby na tomto symbolickém místě společně odstar-
tovali éru volného cestování.

Vít Štrupl

Vefiejná sbírka Bílá pastelka 2007
V pondělí 15. října se koná celostátní veřejná sbírka Bílá pastelka na podporu
těžce zrakově handicapovaných (nevidomých a slabozrakých) občanů.

Tuto sbírku bude ve městě stejně jako v loňském roce pořádat Tyflo-
Centrum Liberec, o. p. s., a oblastní pobočka SONS ČR. 

Jak se můžete do sbírky zapojit?
Zakoupením originální „bílé pastelky“, jako symbolu světa neviditel-

ných linií, symbolu světa nevidomých a výraz lidské solidarity a dobré
vůle. Zakoupením pastelky tak pomůžete těm, kteří se učí zvládat život
ve tmě. Bílá pastelka, jako symbol neviditelného světa nevidomých i bílé
slepecké hole, která je nejjednodušší, ale nejúčinnější pomůckou nevido-
mého člověka pro pohyb po tomto světě, bude prodávána za symbolickou
cenu minimálně 20 Kč. Prodejci jsou označeni totožným úborem –
tričkem s logem Bílé pastelky. Pokladničky, do nichž přispěvatelé vkládají
svůj příspěvek jsou opatřeny registračním číslem. Zároveň každá dvojice
výběrčích je vybavena plnou mocí od SONS, která prokazuje oprávněnost
účasti na této akci.

Výtěžek sbírky bude věnován na speciální výukové programy pro 
nevidomé a slabozraké, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi s bílou sle-
peckou holí, číst braillovo slepecké písmo a jiné speciální dovednosti,
např. práci s PC, které jim napomáhají přiblížit se normálnímu životu.

Další informace najdete na www.sons.cz.
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Podûkování zemûdûlcÛm
Potřetí pořádalo Město Hrádek nad Nisou společně se zemědělci, 
zahrádkáři a chovateli z Hrádku a okolí dožínkové oslavy. Výstava země-
dělské techniky, výpěstků, užitkových zvířat a doprovodný program 
přilákaly na hasičskou louku stovky lidí.

Společnost Agro Chomutice, která je spolu s farmou Ing. Brodského
největším zemědělským podnikem na Hrádecku, pořádala soutěž v pití
mléka, do které se přihlásilo šedesát zájemců, včetně hrádeckého starosty
Martina Půty. Půl litru mléka dokázal brčkem vypít za 14,5 sekundy.

Autor fotografií: Deník/Jan Široký www.libereckydenik.cz

Cviãíme pro radost
„Přijďte si zacvičit všichni, kdo máte rádi pohyb!“

AAeerroobbiikk hhrroouu aanneebb  ccvviiččeenníí pprroo nneejjmmeennššíí ((pprroo  dděěttii  44––66lleettéé))..

Každou středu oodd  1166  hhooddiinn rádi přivítáme vaše děti
v hrádecké Sokolovně. 

Je naším přáním, aby se stal zdravý pohyb zdrojem radosti, zdraví 
a nedílnou součástí života dětí.

Na vaše děti se těší Ilča a Danča!
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Etnická hudba znûla
Grab‰tejnem jiÏ popáté
První víkend v září patří hrad Grabštejn od roku 2003 festivalu alterna-
tivní a etnické hudby, divadlu, workshopům – Worldfestu. Přesto, že je
zaměřen na nekomerční alternativní hudbu a nezávislé divadlo, našel si
své stálé návštěvníky i umělce, kteří zde víceméně pravidelně vystupují.
Ačkoli se letos jednotlivá vystoupení konala mezi kapkami deště, přišlo
na hrad během víkendu asi 600 diváků a posluchačů. Možná i je přita-
huje až téměř rodinná atmosféra, která na hradě panuje. 

Festival Worldfest již tradičně začíná před budovou radnice v Hrádku
divadelním představením. Po pátečních Magických komnatách (program
se odehrává v různých prostorách hradu) se v sobotu střídavě plnilo velké
nádvoří a rytířský sál a poslední vystoupení končilo až dlouho po půlnoci.

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

70 let Helga Sekerešová, Václav Krejčík
80 let Ema Fléglová, Ludmila Mlčochová
81 let Gašpar Sloboda, František Beneš

Libuše Holečková, Ladislav Vachek
82 let Dagmar Rejmanová, Libuše Stryová,

Anna Šedivá
83 let Zdeňka Roštějnská, Anna Křižanová
86 let Věra Fořtová
87 let Marie Slabá
88 let Marie Zelená, František Hovorka,

František Keller, Erna Hescheová
96 let Božena Klabečková
98 let Richard Mareš

V sobotu 1. září 2007 byli v obřadní síni radnice slav-
nostně uvítáni noví občánci: Lenka Podaná, Pavla
Semecká, Jan Kapura, Lucie Vinšová, Ondřej Ulman,
Jakub Wierzba, Roman Janů, Roman Strnádek,
Michal Synek, Adam Marek, Eliška Vaškovičová,
Nikola Benešová, Alexandr Šoška, Kristýna Ceeová,
Zuzana Štveráková, David Vondráček, Jakub Salacki.

Marie Zimová, SPOZ
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Hasiãi mají k dispozici nové
d˘chací pfiístroje

V druhé polovině září převzali hrádečtí dobrovolní hasiči od zástupce
firmy MHZ Praha, a. s., nové dýchací přístroje Fenzy s maskou. Jedná se
o přetlakové přístroje francouzské výroby s pracovním tlakem 300 bar,
anatomickým, antistatickým a nastavitelným nosičem, které mají ochranu 
ventilu tlakové láhve. Je k nim možné použít široký rozsah tlakových lahví
od 4 do 9 litrů a dalšího příslušenství, například připojení vyváděcí masky,
apod.

Tyto přístroje jsou novou generací dýchací techniky a splňující české 
i evropské předpisy. Výbava byla zakoupena z finančních prostředků
Fondu požární ochrany Krajského úřadu Libereckého kraje. Celkem bylo
dodáno 10 kusů dýchacích přístrojů včetně masky (připojení kandahár)
a tlakové láhve (ocelová, 6 litrů), 10 ks záložních tlakových lahví (ocelová,
6 litrů) a tři náhradní masky (připojení náhlavní kříž). Nákupem byl učiněn
další krok pro zlepšení ochrany zasahujících hasičů a zvýšení komfortu
používání a nošení těchto přístrojů.

V těchto dnech bude probíhat výcvik s přístroji a absolvování proti-
plynového polygonu, a během listopadu tohoto roku budou zařazeny do
výjezdu jednotky. I nadále ale budou používány stávající přístroje Saturn,
které zařadíme jako zálohu pro případné zásahy s nasazením velkého 
počtu dýchací techniky. Jaromír Mottl, JSDHO Hrádek nad Nisou

Hrádeãtí autofii mûli úspûch
Dokončení ze strany 1
ZZ  hhrrááddeecckkééhhoo  wweebboovvééhhoo  ffóórraa::
Moc děkuji všem organizátorům
za další ročník výstavy a musím říci,
že je rok od roku hezčí. Dokonce
jsem absolvovala prohlídku obrazů
s komentářem, který si k tomu při-
pravila pí. Čejková a bylo to
úžasné. Jen dál a víc takových akcí! Marta S.

Dobrý den! Nikdy jsem nebyl na nějaké procházce mezi obrazy, ale ten-
tokrát jsem se šel taky podívat. Samozřejmě zvědavost! Fakt moc dobrý!
Nejen známá jména autorů, takže jsem si mohl i popřemýšlet o těch lidech,
protože je znám. Skláním se před jejich dovedností a dík tomu, kdo se do
toho organizování pustil. Martin Vach

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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Babí léto plné sportu
Poslední teplejší dny v roce se snaží využít organizátoři sportovních sou-
těží pro děti a tak bývá září pěkně nabité. Základní škola T. G. Masaryka
pořádala letos počtvrté Atletický pětiboj Mikroregionu Hrádecko–Chra-
stavsko. Zúčastnili se jej žáci 6.–9. tříd obou hrádeckých základních škol
a žáci školy v Chrastavě. Pět desítek dětí se utkalo ve sprintu, běhu na 400
resp. 800 metrů, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, vrhu koulí 
a štafetě. První místa v soutěži družstev získala ve všech čtyřech katego-
riích pořádající ZŠ T. G. Masaryka, jedno druhé místo získala ZŠ Lidická.
Souboje ale byly napínavé až do samotného závěru, v kategorii mladších
žáků rozhodl o pořadí pouhý jediný bod.

Druhou soutěží, která se konala v Hrádku byl závod horských kol. Na
startu se sešlo 62 závodníků, mezi nimi i šest dívek. Na 2,5 km dlouhém
okruhu s několika terénními záludnostmi vyhráli své kategorie Robin
Kyncl, Nikola Sedláková, Iveta Roubíčková a Pavel Ort ze ZŠ T. G. Masaryka
a Jan Kučera ze ZŠ Lidická. Podrobné výsledky a fotografie z hrádeckých
soutěží můžete najít na www.skoly.net. 

Nejúspěšnější závodníci na kolech jeli na konci září reprezentovat své školy
na závod pro horská kola v Ostašově. Ani v konkurenci škol z celého Libe-
recka se neztratili, i když na stupně vítězů se nedostali. Jakub Škoda ze ZŠ T.
G. Masaryka obsadil 4. místo a Radek Kundrík ze stejné školy 6. místo.

Žáci školy T. G. Masaryka absolvovali ještě běžecké závody mládeže 
v Liberci „O nejlepšího běžce Liberecka“. Přivezli z nich 6 medailí. Patrik
Drozd vyhrál závod na 60 m, stříbrnou medaili vybojovala Simona Kal-
feřtová a bronzovou Lucie Ježková a Dominik Zamrzla. V běhu na 1 000
metrů se prosadili Robert Ženatý (2. místo) a Jaroslav Bína (3. místo). 

Všem sportovcům gratulujeme a děkujeme za účast a reprezentaci škol.
Vít Štrupl

Ve Václavicích otevfieli
klub maminek

Sen maminek o místu, kde by se mohli scházet rodiče s nejmenšími dětmi,
se podařilo naplnit ve Václavicích. V úterý 2. října byl v patře mateřské
školky otevřen klub maminek Krteček.

Klub byl vybudován hlavně pro maminky s dětmi, ale mohou sem 
přicházet i rodiče nastávající. Děti zde najdou hernu plnou hraček, 
pozvolna si zvyknou na pobyt v kolektivu a pozdější pobyt ve školce. 
Maminky na rodičovské dovolené určitě uvítají možnost trávit čas jinde
než doma a přitom si odpočinout a třeba jen popovídat s jinými mamin-
kami. Do činnosti klubu budou zařazeny také nejrůznější aktivity od 
besed přes společné výlety po tvůrčí dílny.

Klub Krteček, kde se podařilo v průběhu poměrně krátké doby vybu-
dovat velmi příjemné a útulné prostředí, bude prozatím otevřen dvakrát
v týdnu, a to v úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin. Připraveno je zázemí
pro maminky i děti. Samozřejmostí je přebalovací pult, rychlovarná 
konvice, mikrovlnná trouba a plotýnka na ohřátí jídla. V době, kdy bude
klub otevřen, bude k dispozici také bezplatný přístup k internetu.

Na budování a „nastartování“ klubu se podílelo poměrně hodně lidí,
kterým patří poděkování: za město – místostarostovi Josefu Horinkovi, 
za školku její ředitelce Martině Broschinské, pí. uč. Věře Novotné, za 
OV Václavice Jardovi Sklenářovi a pomocníkům-brigádníkům Pepovi 
Suchánkovi, Honzovi Vaškovičovi, Láďovi Polákovi, Jarmile Petrové, Šárce
Petrové ml., Radku Petrovi, Pavle Rotišové, Janě Hoškové, Vendulce 
Benešové, Martině Brodské a dalším.

Srdečně vás zvou a za klub děkují Gabča Polívková a Šárka Petrová.
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Netradičně zahájili nový školní rok žáci Základní školy praktické navště-
vující školní družinu a speciální třídu výletem do Českého ráje.

Ubytovaní jsme byli v překrásném kempu Sedmihorky, který leží v srdci
Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Nedílnou součástí kempu je Eko-
centrum, které pořádá řadu výukových programů pro děti a mládež. 
Programy jsou přizpůsobeny věku účastníků od předškolních dětí po 
seniory a probíhají většinou v terénu, aby byl co nejvíce umožněn kontakt
s přírodou.

V úterý 12. září se u vlakového nádraží začínají scházet první nedo-
čkavci. Vyrážíme směr Liberec–Turnov–Sedmihorky. Krátce po poledni
přijíždíme do cíle. Vykulená a zvědavá očička hledala v zelené dálce ta
místa, kde se jejich duše naplní zážitky. Ještě kus pěšky a už vidíme 
střechy chatiček. Batohy na zádech tížily každým krokem, ale nikdo si 
nestěžoval, naopak vzájemně si pomáhali. „Konečně jsme tady“ zašeptal
jeden druhému a nožičky přestaly bolet. Hned po přivítání a dobrém obědě
nás čekal bohatý program.

Posuďte sami:
PPoozznnáávváámmee  bbyylliinnkkyy
Děti se pod vedením zkušené lektorky seznamovaly se známými i pro

ně zcela neznámými bylinkami, které si mohly prohlédnout i (očichat).
Přednáška byla doplněna promítáním a výtvarnými hříčkami (omalovánky,
rébusy, atd). Nakonec měly děti možnost ochutnat různé druhy bylinko-
vých čajů, ty jim však moc nechutnaly. 

PPeejjsskkuu  nnáášš
Takto zněl název dalšího výukového programu. Lektor Roman dětem

předváděl práci se psem, co pejsek dovede, jak se k němu chovat, co má
a co nemá rád. Děti si pod jeho vedením zkusily, jaké je to být v roli psovoda
a ne každému se to podařilo. Děti si však pes Tarzan získal svou přítulností
a mnohé z nich překonaly počáteční strach.

IIrrsskkéé  ttaannccee

V podvečer následoval nácvik irských tanců. Program se dětem 
velice líbil.

PPoo  nnaauuččnnéé  sstteezzccee
Druhý den se děti vydaly na tříkilometrovou procházku. Hned po 

snídani se jich ujal instruktor, který je doprovázel po jednotlivých 
stanovištích, kde plnily různé úkoly.

Zkusily si skok do dálky. Délku skoku jsme pak přirovnávali k různým
zvířátkům (žabka, zajíc, liška, srna). Nejvíce bylo zajíčků.

Poté se seznámily stím jaká zvířátka v této oblasti volně žijí. Každé 
z dětí dostalo malého průvodce, kde si mohlo zaznamenat odpovědi na
otázky, doplnit různé rébusy atd.

Na dalším stanovišti se dozvěděly mnoho informací o zpracování dřeva
a zahrály si na obří přírodní xylofon.

V lese potom rozeznávaly dřeviny podle jehličí, každý již bezpečně 
poznal jedli od smrku, tvary listů a ochutnávaly vodu zdejších pramenů.

Na konci výpravy se seznámily s potravním řetězcem vodních živočichů.

DDoommááccíí  zzvvíířřaattaa
Po obědě se děti vydaly na nedalekou louku, kde se volně pásly kozy,

ovce a koně. Vyslechly si krátkou přednášku a pod vedením lektora se se-
znamovaly s jednotlivými druhy hospodářských zvířat.

PPrroočč  ttaa  ssoovvaa  ttoolliikk  hhoouukkaallaa
Poslední z výukových programů byl trošku strašidelný. Večer po osmé

hodině jsme se všichni sešli ve velké klubovně, kde jsme naslouchali 

zvukům nočních ptáků. Jednotlivé děti pak zvuky zkoušely napodobit.
Některé zvuky, zejména hlas sýčka, byly téměř k nerozeznání. Když se set-
mělo, vydali jsme se na noční výlet do lesa. Pro mnohé děti to bylo velké
dobrodružství, v lese za úplné tmy ještě nikdy nebyly. Odměnou za jejich
odvahu jim byl hlas sýčka, který jim na houkání odpovídal. 

Ještě ráno u snídaně si děti sdělovaly své dojmy z nočního výletu, na
který jen tak nezapomenou. 

Po rozloučení s našimi instruktory jsme se vydali na nedaleké nádraží,
nikoli však domů, ale ještě kousek dál, do Jičína. Tam právě probíhal festival
Jičín – město pohádky. Byl to den plný pohádek, písniček a soutěží. Děti
se nemohly odtrhnout od bohatého programu, ale nedalo se nic dělat.
Cestou na nádraží jsme ještě stihli Den otevřených dveří u místních 
hasičů, což si nemohli nechat ujít především naši páni kluci. 

Cesta plná dětských dojmů a zážitků vedla blíž a blíž do rodného města
s přáním, aby se nám povedlo zase uskutečnit tak bezvadný výlet.

TToouuttoo  cceessttoouu  cchhcceemmee  ppoodděěkkoovvaatt  zzaa  ffiinnaannččnníí  ppooddppoorruu::
Městskému úřadu v Hrádku nad Nisou, Nadaci škola hrou v Liberci, 

Libereckému kraji a všem rodičům za podporu svých dětí v mimoškolních
aktivitách, bez jejichž pomoci bychom tento výlet nemohli uskutečnit.

Ještě jednou děkujeme.
Jandalová E., Horáčková I., Preisová E.

Tfiídenní Ïivot v Sedmihorkách
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HHrrááddeekk  hhoossttiill  kkvvaalliiffiikkaaččnníí  zzááppaassyy

Na začátku října hostil Hrádek reprezentační fotbalové týmy do 17 let. Česká republika 

si vítězstvím nad Arménií 5:1 zajistila postup do elitní části kvalifikace na Evropský 

šampionát 2008.

Hasiãi na Dolním Sedle soutûÏili
i v netradiãních disciplínách

Za krásného pozdně letního počasí proběhla na Dolním Sedle hasičská
soutěž v požárních disciplínách požární útok, silové disciplíně válení 
velkého balíku slámy a shazování kuželek pomocí hadice. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 16 družstev, z toho čtyři družstva žen, dvě
družstva mužů nad 40 let a deset družstev mužů. 

Za muže nad 40 let se z SDH Hrádek nad Nisou dali dohromady 
bývalý dorostenci, kteří v osmdesátých letech velmi dobře reprezentovali
hasiče v Hrádku na krajských kolech v požárním sportu. Díky Vaškovi 
Růžičkovi, který tyto „starce“ dal dohromady, jsme viděli Rudu Říhu, Milana
Horáčka, Petra Peukerta, Vaška Růžičku, Rudu Zezulu, Petra Roubíčka ml.
a Milana Kreanu. Na to, že závodili před 23 lety, předvedli velice dobrý
výkon, protože trénink se odehrál den před soutěží u hasičárny v Hrádku.
VVýýsslleeddkkoovváá  lliissttiinnaa ddrruužžsstteevv
ŽŽeennyy MMuužžii
1. Chotyně 1. Chotyně
2. Dolní Sedlo 2. Liberec–Krásná Studánka
3. Rynoltice 3. Kunratice u Cvikova
4. Kunratice u Cvikova 4. Hrádek nad Nisou

5. Dolní Sedlo – Sací komando
MMuužžii  nnaadd  4400  lleett 6. Bílý Kostel nad Nisou
1. Hrádek nad Nisou 7. Mimoň
2. Dolní Sedlo 8. Dolní Sedlo

9. Rynoltice
10. Kopaczow

V dešti a zimě se v sedle kola vydala pod Popovu skálu při třetím ročníku
závodu dovrchu jedenáctka jezdců. Dostat se co nejrychleji pouze 
nahoru, to je hlavní úkol v závodu, kde rozhoduje hlavně odhodlání 
a možnosti jezdce překonat 250 výškových metrů.

Stejně jako v loňském roce se mezi účastníky závodu našla jediná žena.
Žádné nové jméno se neobjevilo mezi muži, všichni už si trať na jednom
z předchozích ročníků, případně na obou, vyzkoušeli. A nezměnilo se ani
pořadí na prvních třech místech, se značným náskokem vyhrál Jiří Novák
ml. Svůj čas postupně zlepšuje Jan Větrovský v kategorii dorostenců 
a příští rok tak možná bude dýchat na záda předním jezdcům v kategorii
dospělých.

Výsledky
MMuužžii ŽŽeennyy
1. Jiří Novák ml. 16.26 1. Iva Vietzová 32.24
2. Jaroslav Polák 20.30
3. Jan Pavelka 21.22 DDoorroosstteennccii

1. Jan Větrovský 25.36
2. Lukáš Vinš 37.12

Vít Štrupl

Potfietí na kole do vrchu
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