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Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: zpravy@hradeknadnisou.cz, tel./fax: 482 720 170
nebo písemně na MěÚ paní Půtové. Můžete také využít schránku ve vstupní chodbě MěÚ. Internetová
podoba časopisu vychází na www.hradek.cz. Uzávěrka lednového čísla je 21. 12. 2007. Časopis se objeví
na pultech prodejen okolo 7. 1. 2008.

V prosincovém čísle:

— Na úřad i v sobotu

— Nádražní podchod

— Pragovka měla štěstí

— Archeologové na Grabštejně

— Hrádecký divadelní podzim

— Den otevřených dveří ŽŠ

— Pohádkový maratón

— Příloha: Hvozd – Hochwald

Na začátku příštího roku se obyvatelům města značně zjednoduší přístup k výpisům
z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a ze živnostenského rejstříku. Služby
Czech Pointu budou dostupné na městském úřadě v Hrádku nad Nisou.

Co je to Czech Point? Webový portál, který najdete na adrese www.czech-point.info, nabízí ucelený
soubor informací o úřadech a institucích v České republice. Pro občana je ale nejspíše nejdůležitější 
možnost získat výpisy z uvedených rejstříků na kterémkoliv pracovišti Czech Pointu. Součástí výpisu je
ověřovací doložka, která z něj činí originální dokument. Žadateli o výpis tak odpadne nutnost cestovat na
stávající úřady, které výpisy poskytovaly, odpadne i řada front a čekání.

Na podatelně městského úřadu v Hrádku nad Nisou bude žadatel moci získat úplné výpisy z obchodního
a živnostenského rejstříku. Při žádosti o výpis stačí zadat identifikační číslo. 

Úplný výpis listu vlastnictví z katastru nemovitostí se bude vydávat na odboru stavebním a životního
prostředí. Žadatel potřebuje znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. 

Služby Czech Pointu jsou placené. Cena je určena počtem stran, které výpis obsahuje, a to 50 Kč za
každou stránku. Czech Point není určen k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výpisu.
Občan tedy dostane to, co bude žádat, ale bude muset platit i v případě, že si vyžádá nesprávný dokument.

V průběhu příštího roku bude umožněn přístup i do trestního rejstříku. Czech Point chce v budoucnu
občanům poskytovat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních evidencích a registrech
k jejich osobě, majetku a právům. Služby Czech Pointu budou k dispozici i firmám.

Pilotní provoz Czech Pointu probíhal v roce 2007 v 35 obcích a počet žádostí o výpisy rychle rostl. 
Největší zájem měli žadatelé o výpisy z katastru nemovitostí.

Vít Štrupl

cena 10 Kã

Dal‰í krok k revitalizaci sídli‰È
Po anketě na internetových stránkách města, vyhodnocení dotazníků určených obyvatelům obou hrá-
deckých sídlišť a následném dni starosty byla vypracována studie směřující k obnově komunikací, 
veřejných ploch a dalšího vybavení Horního a Dolního sídliště. Studie byla představena a diskutována na
dalším dni starosty 29. listopadu. Studii prezentoval její autor, Ing. arch. Jiří Stuchlík (atelier AS+ Liberec).

Studie řeší úpravu komuni-
kací pro automobily i chodce,
parkovací stání, místa pro 
kontejnery, hřiště, sportoviště
a klidová místa i osvětlení 
a zeleň. Na Dolním sídlišti 
navrhuje studie jako páteřní
komunikaci pro pěší cestu 
vedoucí od průchodu mezi 
bytovými bloky k bývalé
hrobce s tím, že toto místo
bude opraveno včetně vodní
nádrže a stane se místem pro
odpočinek v průběhu celého
dne. Sjízdný chodník mezi 
panelovými domy by měl být
rozšířen o pěší pruh v šířce 
1,5 metru. Parkovací místa by
měla být převážně kolmá, a tak
jejich počet naroste na 120.

Pokračování na straně 7

Czech POINT na mûstském úfiadû

Jen pár dnÛ
chybí do Vánoc…
…i když měřeno výklady obchodů, a ze-
jména nákupních center, to platí už 
téměř dva měsíce. Každý z nás má svá
přání, každý svou představu, jak vánoční
svátky prožít. I když nákupům v pře-
plněných obchodech se asi nevyhne
nikdo, ani ten, komu předvánoční hem-
žení nedělá dobře. Někdo možná využije
možnosti užít si ještě nižších cen, někdo
už případně bude šetřit při očekávání
toho, co je nám slibováno od prvních
dnů příštího roku. 

Nám všem za redakci HRÁDECKApřeji,
aby se nám podařilo vánoční svátky 
strávit ke spokojenosti vlastní i blízkých.
Abychom se alespoň jednou v roce do-
kázali zastavit, ztišit, třeba i zamyslet 
nad uplynulými dny. Abychom v době 
adventu nepodlehli jen shonu v obcho-
dech, uklízení, pečení a dalších příprav,
ale dokázali si užít již tento kouzelný čas. 

Příjemné a klidné svátky vánoční přeje
za redakci HRÁDECKA

Vít Štrupl
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
2222..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
22. schůze rady města v roce 2007 konaná dne 24. 10. se zabývala těmito
záležitostmi:
— neschválila prodloužení nájemní smlouvy v nebytových prostorách 

Komenského 632 firmě Reality KK, s. r. o., v zastoupení p. Kmínkové a ulo-
žila místostarostovi města projednat s p. Kmínkovou ukončení smlouvy

— vzala na vědomí informaci o prodloužení termínu výběrového řízení
na zabezpečení objektu kapličky na Uhelné do 16. 11. 2007

— vzala na vědomí zprávu o likvidaci spol. CIPO a uložila ORM vypsat 
VŘ na zpracovatele projektové dokumentace na likvidaci dobývacího
prostoru Cihelna 

— uložila ORM projednání umístění světelné tabule v Husově ulici, která
by měla informovat řidiče o uzavření železničního přejezdu, s ČD 
a v případě kladného stanoviska vypsat nové výběrové řízení na poří-
zení nové světelné tabule Přejezd otevřen – uzavřen a předložit znovu
k projednání na radě města

— schválila prodej nalezených 11 ks jízdních kol, které přešly do vlastnictví
města dle § 135 občanského zákoníku (nevyzvednuté ztráty a nálezy)
formou komisního prodeje. Dále schválila a uložila p. Všetečkové, aby
tento postup byl uplatněn u všech dalších nálezů jízdních kol, které do
vlastnictví města připadnou

— po projednání schválila uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje
nemovitosti mezi městem Hrádek nad Nisou a Nisa reality, s. r. o., 
Liberec

— vzala na vědomí zprávu tajemníka k užívání výpočetní techniky pro 
potřeby jednání rady města. Rada města schválila na základě výběrového
řízení jako dodavatele notebooků firmu OAZA net, s. r. o., Liberec s tím,
že uložila tajemníkovi úřadu uskutečnit nákup zařízení prostřednictvím
splátkového prodeje s ohledem na rozpočet města r. 2007, popř. 
nákup uskutečnit z prostředků rozpočtu města r. 2008. Rada města
schválila poplatek za užívání notebooků ve výši 200 Kč/osobu/měsíc.

— schválila uvolnění finanční částky ve výši 25 000 Kč z rozpočtu města
SDH Hrádek n. Nisou pro vyplacení odměn pro členy výjezdové jed-
notky SDH Hrádek n. N. Rada města doporučila ZM zařadit do změny
rozpočtu č. 3 navýšení rozpočtu SDH Hasiči Hrádek n. N. o 100 000 Kč
na nákup nových pneu na VEA 1 M–Pajero, zásahové rukavice, pracovní
stejnokroje apod. 

— doporučila úpravu křižovatky u rest. Bažiny – přepracování křižovatky
na komunikacích Hartavská, Lipová a V Bažinách (před restaurací) –
zmírnění a narovnání parkoviště v termínu do 30. 6. 2008

— vzala na vědomí doporučení dopravní komise o umisťování nevhod-
ných předmětů (kamenů) kolem plotů a pověřila ORM a městskou 
policii ke kontrole zmíněných úseků

— vzala na vědomí zprávu dopravní komise a pověřila vedení města 
k opětovnému zahájení jednání s ČD o instalaci automatických závor
na přejezdu na Liberecké ul.

— schválila podmínky pro výběrové řízení – pronájem nebytových 
prostor sokolovna.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
99.. zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
9. zasedání zastupitelstva města v roce 2007 konané dne 14. 11. se zabý-
valo těmito záležitostmi:
— na základě výsledku výběrového řízení schvaluje prodej objektu Václav-

ská č. p. 189 (Dělnický dům), včetně pozemků st. p. č. 650, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 1 408 m2 a p. p. č. 659, ostatní plochy, 
o výměře 2 007 m2, v k. ú. Hrádek nad Nisou uchazeči Pavlu Molnárovi
za podmínek – smluvně garantované investice 600 000 Kč, za celkovou
kupní cenu 4 400 500 Kč 

— vzalo na vědomí informaci o možnostech odkanalizování ul. Sousedská,
Strmá a část ulice Donínské, Donín, Hrádek nad Nisou

— vzalo na vědomí informaci o možnostech odkanalizování Oldřichova na
Hranicích a Kopaczowa společnou kanalizací na ČOV Hrádek nad Nisou

— schválilo bezúplatný převod pozemků u vnitřního okruhu města z vlast-
nictví Pozemkového fondu České republiky do majetku města Hrádek
nad Nisou

— po projednání schválilo vzdání se předkupního práva k objektu č. p. 568
a pozemku p. p. č. 954, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 172 m2,
v k. ú. Hrádek nad Nisou a k objektu č. p. 293 a pozemkům p. p. č. 81,

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 245 m2 a p. p. č. 82, zahrada 
o výměře 120 m2, v k. ú. Donín u Hrádku nad Nisou v majetku CIB Flats
P10 

— po projednání schválilo odkoupení pozemkové parcely č. 402/1, trvalý
travní porost, o výměře 17 757 m2, p. p. č. 402/3, trvalý travní porost,
o výměře 32 812 m2 , p. p. č. 403, ostatní plocha – ostatní komunikace,
o výměře 1 790 m2 a p. p. č. 404/2, orná půda, o výměře 11 118 m2, vše
v k. ú. Donín u Hrádku nad Nisou za celkovou kupní cenu 6 347 700 Kč.
Na koupi a prodej bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní,
kupní cena bude uhrazena takto: 1 000 000 Kč při podpisu smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní, doplatek kupní ceny ve výši 5 347 700 Kč 
nejpozději do 31. 12. 2008. Vklad práva do katastru nemovitostí bude
proveden po úhradě doplatku kupní ceny. 

— uložilo radě města, aby s budoucím prodávajícím uzavřela smlouvu 
o výpůjčce na předmětné pozemkové parcely do doby vkladu vlastnic-
kého práva do katastru nemovitostí

— schválilo zařazení požadavku spol. Kristýna, a. s., o změnu územního
plánu města Hrádek nad Nisou v části pozemkové parcely č. 1 556/1 
v k. ú. Hrádek nad Nisou do pořízení změny územního plánu č. 16 města
Hrádek nad Nisou spočívající v přeřazení ploch veřejné, ochranné 
a doprovodné zeleně do ploch rekreace

— po projednání schválilo zadávací podmínky výběrového řízení na údržbu
veřejné zeleně ve městě Hrádek nad Nisou pro období 2008–2011

— vzalo na vědomí vyhodnocení výběrového řízení o posouzení uchazečů
o místo:
správce informačních a komunikačních technologií
vedoucí odboru dotací, správy majetku a kultury

— vzalo na vědomí zprávu o projektových záměrech města Hrádek nad 
Nisou na roky 2007–2013

— po projednání schválilo úpravu dopravního značení na komunikacích
směřujících k hraničním přechodům platnou od data vstupu České 
Republiky do Schengenského prostoru následovně:
1. Hraniční přechod Hrádek nad Nisou (Žitavská ul., silnice I/35 ve vlast-

nictví ŘSD) – Porajow (Bogatynia, Pl) – omezení průjezdu automobilů
s celkovou hmotností do 12 tun a autobusů.

2. Hraniční přechod Hrádek nad Nisou (Hartavská ul., místní komunikace
ve vlastnictví města Hrádek n. N.) – Hartava (Zittau, D) – omezení
pro pěší a cyklisty se zachováním technických zábran na státní hra-
nici.

3. Hraniční přechod Hrádek nad Nisou – Neu Hartau v údolí Bílého 
potoka, u České brány a u Lvího buku, omezení pro pěší a cyklisty se
zachováním technických zábran na státní hranici.

4. Bod Trojzemí, Hrádek nad Nisou – Porajow – dřevěný mostek nava-
zující na cyklostezku Žitavská – Trojzemí – Kristýna (vlastnictví město
Hrádek nad Nisou) – turistický přechod – omezení pro pěší a cyklisty.

5. Oldřichov – Kopaczów, mostek (silnice 3. třídy ve vlastnictví KSS LK)
omezení pro pěší a cyklisty, jednostopá vozidla a vozidla do 3,5 tuny
až po provedení rekonstrukce mostku.

6. Oldřichov – Kopaczów „přechod do Polska na konci neutrálky" (silnice
3. třídy ve vlastnictví KSS LK), omezení pro pěší a cyklisty s vybudo-
váním technických zábran na státní hranici.

7. Uhelná – Opolno Zdrój, budoucí cyklostezka (silnice 2 714 ve vlast-
nictví KSS LK).
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Na mûstském úfiadû budeme
moci platit kartou

Platební terminál bude od ledna příštího roku k dispozici v podatelně
městského úřadu v Hrádku nad Nisou. Veškeré platby obyvatel tak budou
moci být prováděny i bezhotovostně.

Městský úřad jednal s několika bankovními domy. Nejvýhodnější 
nabídkou byl terminál od Komerční banky, který bude instalován zdarma.
Město bude odvádět pouze poplatek ve výši 2,5 % z provedených plateb.

Vít Štrupl

O údrÏbû zelenû se rozhodnû
v prosinci

Zastupitelé města schválili v listopadu po dlouhé diskusi podmínky výbě-
rového řízení na údržbu veřejné zeleně v dalších letech. Výběrové řízení
již bylo vypsáno a bude ukončeno 17. prosince. O den později proběhne
otevírání obálek.

Nový dodavatel se bude o zeleň ve městě starat tři roky, od 1. 4. 2008
do 31. 3. 2011. Péče o zeleň ve městě zahrnuje sekání trávníků o ploše 
140 tisíc m2, odvoz trávy a její následnou likvidaci, a to šestkrát ročně. 
160 tisíc m2 se dvakrát ročně mulčuje. Na 50 tisících m2 se vyhrabává listí
a stařiny. Údržba zahrnuje i péči o 800 metrů živých plotů a keřů.

Zájemce o údržbu zeleně ve městě musí prokázat kromě jiného své
zkušenosti s alespoň třemi obdobnými zakázkami v posledních třech letech. 

Vít Štrupl

Zahradní centrum je
pfiichystáno na Vánoce
Zahradnictví na Liberecké ulici se v průběhu podzimu proměnilo v Zahradní
centrum. Jeho zákazníci najdou v prodejním skleníku celý sortiment 
řezaných a hrnkových květin, potřeby pro pěstování květin, proutěné
zboží, sušené rostliny, truhlíky i květináče a další zboží. 

Na blížící se vánoční svátky nachystali pracovníci společnosti Areca 
Exotic Flora do svých skleníků také typické vánoční zboží. Vánoční hvězdy,
vánoční kaktusy, bramboříky, jmelí, adventní věnečky, svícny, dárkové 
balíčky čekají, aby zpříjemnily domovy vaše nebo vašich blízkých.

Už po vstupu do areálu jsou vidět změny, kterými objekty bývalého 
zahradnictví procházejí. Opraveny byly sociálky, rekonstruuje se hlavní
budova, pro zákazníky vzniklo nové parkoviště. Rekonstrukcí procházejí 
i skleníky.

Otevírací doba Zahradního centra Areca Exotic Flora: pondělí–sobota
10–17 hodin.

KKvvěěttiinnoovvýý  pplleess
Novinkou v letošní plesové sezóně bude Květinový ples. Pořádat jej

bude město Hrádek nad Nisou ve spolupráci s firmami Areca Exotic Flora
a Toner Copy Liberec. Těšit se můžete na 12. ledna, ples se bude konat 
v DK Beseda.

Na úfiad i v sobotu
Maximálně vyjít vstříc občanům, kteří potřebují jednat na městském
úřadě v nejrůznějších záležitostech a jejich časové možnosti nebo zaměst-
nání jim neumožňují využít všedních dnů – to je smyslem zavedení 
„pracovních sobot“ na městském úřadě v Hrádku.

Vyřídit si úřední věci bude možné zpočátku jednou měsíčně. Závisí na
tom, jak bude tato nová služba využívána. V každém případě se jedná
o novinku, u které až čas ukáže, jak se osvědčí.

Úřední sobotu budou moci využít ti, kteří se předem objednají. Tento
krok je potřebný pro zajištění efektivity vynaložených prostředků. Jak
bude takové objednání vypadat? Na internetových stránkách města 
přibude aplikace, ve které žadatel zadá důvod své návštěvy a kontakt na
sebe. Odeslaná přihláška bude zpracována a žadatel bude následně 
odpovědnou osobou z městského úřadu kontaktován, aby s ním byly
upřesněny jeho požadavky a čas návštěvy. Na úřadě tak budou přítomni
jen ti zaměstnanci, kteří budou pro jednání potřeba.

„Pracovní“ soboty budou zavedeny pravděpodobně od konce ledna.
Vít Štrupl

Poplatky za inzerci v měsíčníku

HRÁDECKO
formát cena
6 x 2,5 cm 100 Kč
6 x 5 cm 300 Kč
A6 (čtvrtstránkový) 500 Kč
A5 (půlstránkový) 1 000 Kč
formát A4 (celostránkový) 2 000 Kč
reklamní reportáž cena dohodou
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Krist˘na splnila dÛleÏit˘ úkol:
odkanalizování

Po mnoha letech příprav a hledání možností, jak financovat odkanalizo-
vání Kristýny, se podařilo v letošním roce realizovat stavbu, která byla
nutná pro další rozvoj rekreačního areálu. Na čistírnu odpadních vod jsou
nyní připojeny pozemky v severní i jižní části Kristýny. A to za zlomek ceny,
kterou nabízely firmy za provedení stavby před třemi roky.

„Situace už byla neúnosná. Jímka v severní části areálu má objem asi
100 m3, což v sezóně znamenalo její vývoz i dvanáctkrát denně. Část
splašků jsme přitom museli odvážet do Liberce, protože hrádecká čistírna
z kapacitních důvodů takové množství nepřijme. Kromě ztráty finanční
nebylo příjemné ani projíždění nákladního auta mezi rekreanty,“ vysvět-
luje dosavadní situaci předseda představenstva Ing. Radek Petr.

Otázkou posledních let pro vedení Kristýny proto bylo získat na kana-
lizaci peníze. Nabídky firem zabývajících se podobnými stavbami se 
pohybovaly v rozsahu 6–10 miliónů korun jen za odkanalizování severní
části. Taková investice pro společnost s obratem okolo pěti miliónů korun
ročně byla nemožná. A možnost získání dotace minimální. Vedení Kris-
týny šlo nakonec vlastní cestou a do výstavby se pustilo samo. Na stavbu
si najalo dva subdodavatele: firmu na stavební práce a firmu na dodávku
technologie. Cenu za odkanalizování prakticky celého areálu se tímto způ-
sobem podařilo snížit na 1,5 milionu korun. Tlaková kanalizace s dvěma
čerpacími stanicemi ústí do stoky C nad čistírnou odpadních vod. Jižní
větev zatím odvádí splašky z restaurace na jihu, ale kapacitně je připravena
i na případné rozšíření areálu. 

Nyní se připravuje kolaudace a kanalizace tedy bude připravena pro
příští sezónu.

V letošním roce přibylo na Kristýně také deset zcela nových chatek 
s veškerým vybavením, které je dnes již standardem – kuchyňka, WC +
sprcha, teplá voda). V severní části areálu vznikla zcela nová „čtvrť“, ve
které může být postaveno ještě dalších deset chatek. Včetně sítí na 
pozemku zaplatila Kristýna za chatky 2,5 miliónu korun.

Díky spojení obou investičních akcí do jednoho celku se podařilo 
akciové společnosti Kristýna sehnat i peníze na stavbu kanalizace. Úvěr
na samotnou kanalizaci se totiž získat nedařilo. Půjčku 3,2 milionu korun
bude Kristýna splácet po dobu 5 let, přičemž na splátky vydělají právě
nově postavené chatky. Z vlastních prostředků vložila společnost do obou
staveb celkem 0,8 miliónů korun. Že by chatky byly prázdné, Ing. Radek
Petr strach nemá: „O ubytování v chatách je největší zájem, dokázali 
bychom naplnit i další. Navíc je rekreanti využívají i v době, kdy počasí
spaní ve stanech nepřeje.“

Vít Štrupl

I my mÛÏeme pomoci…
Nadace EURONISA pořádá již pátý ročník regionální veřejné sbírky 
„Pozvedněte slabé!“. Hlavním záměrem projektu je ukázat na palčivé 
problémy některých lidí okolo nás a zorganizovat veřejnou akci, která 
přispěje k jejich řešení. Patronem této sbírky je Jiří Lábus. V minulosti jimi
byli Stanislav Zindulka, František Peterka a Jan Kanyza. 

Výtěžek sbírky, kterou budou provádět žáci ze ZŠ Lidická dne 12. pro-
since 2007, bude tentokrát věnován Pečovatelské službě Hrádek nad 
Nisou na podporu projektu zajištění volnočasových aktivit pro seniory 
žijící v Hrádku nad Nisou a bude předán po ukončení 5. ročníku této 
veřejné sbírky na jaře příštího roku.

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

Podchod na nádraÏí zatím
slouÏit nebude

Lidé cestující vlakem zatím stále budou muset obcházet nádražní budovu 
a přecházet koleje. Podchod spojující budovu ČD s nástupištěm je nefunkční
od poloviny srpna, kdy odtud hasiči poprvé museli odčerpávat několik 
kubíků vody. A oprava je zatím v nedohlednu, alespoň to tak vypadá vzhle-
dem k situaci popsané regionální správou majetku Hradec Králové.

Problémem podchodu je podle vyjádření RSM nefunkční hydroizolace
a následné zatápění podchodu. Druhým problémem je, že podle regio-
nální správy majetku, která problém podchodu podědila po předchozím
správci, by měl podchod být majetkem státu zastoupeného Správou 
železniční dopravní cesty.

Podchod tak zatím nebude opravován, protože RSM Hradec Králové
se snaží převést podchod do majetku Správy železniční dopravní cesty.
Částečné zlepšení by mělo přinést dočasné řešení spočívající ve zřízení
úrovňové komunikace. „Toto řešení momentálně projednáváme a sou-
časně vyhledáváme realizační firmu. Současně RSM HK zahájila přípravu
investiční akce – rekonstrukce podchodu s cílem čerpat prostředky 
ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury,“ píše se ve vyjádření
Davida Malého, vedoucího provozně technického oddělení RSM HK.

Vít Štrupl

Svat˘ Martin na bílém koni
Výkyvy letošního počasí ještě, zdá se, neskončily. Nicméně po několika 
letech Martin dostál své pověsti a přijel na bílém koni. Paradoxně díky
sněhové nadílce se letos lampiónový průvod na sv. Martina musel obejít
bez koně. Ale v Hrádku už má takovou tradici, že bez ohledu na počasí si
jej nenechají ujít desítky rodin s dětmi.
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V Pragovce v Loučné se už téměř rok opět vyrábí, má zajištěné zakázky 
a příští rok se zde rozšíří výroba. Pesimisté by mohli říci, jaképak štěstí,
když zde ještě před léty pracovaly stovky lidí. Ale v době, kdy se podobné
areály zavíraly, a po létech bojů o zachování výroby v Hrádku lze snad na
budoucnost továrny v Loučné hledět s optimismem.

V listopadu loňského roku koupila areál, který dnes nese název ZPA
Praga, společnost ZPA Pečky. Jejím stoprocentním akcionářem je Bohu-
mil Vejvoda. S novým majitelem přišly do továrny lepší časy. Hned v lednu
se sem vrátili zaměstnanci, kteří již byli dva měsíce bez práce, a nastal čas
obnovit výrobu klasického pragováckého sortimentu – ozubených kol,
dílů pro převodovky. Hlavním zákazníkem se stala Tatra Kopřivnice, která
díly montuje do nových armádních vozidel.

„Po deseti letech má továrna štěstí na majitele, který má zájem zde roz-
víjet výrobu a nejen z ní sát prostředky,“ říká předseda představenstva 
a ředitel společnosti Jan Kolisko. Důkazem pro takové tvrzení jsou 
investice do tovární haly a do nových strojů. S cílem minimalizovat 
náklady na výrobu byl celý provoz sestěhován do jediné haly. V celé hale
je nová betonová podlaha, je zde vymalováno, vytápějí ji nové plynové
zářiče. Rekonstruována byla střecha, světlíky i fasáda. Přibude CNC 
obráběcí centrum a v 1. čtvrtletí příštího roku 5 CNC soustruhů.

Rekonstrukce a stěhování stovky strojů probíhalo letos za provozu. Pro
obnovení výroby nebylo potřeba úvěru a mzdy, materiál i energie byly
hrazeny z provozních peněz. Podařilo se dosáhnout především velké

úspory na výdajích za energie. V příštím roce dojde k demolici některých
objektů, u kterých není perspektiva dalšího využívání. Týká se to kalírny,
dalších dvou hal a plynojemu.

V Pragovce nyní pracuje 40 lidí. V příštím roce se sem ale z Peček pře-
stěhuje výroba speciálních náhonků pro ovládání plynovodů a ropovodů
a počet zaměstnanců byl měl dosáhnout osmi desítek. Potřeba bude
hlavně obsluha CNC soustruhů, brusiči, montážní dělníci. Vít Štrupl

Krátce z novodobé historie Pragovky
V roce 1990 se stal závod Praga Hrádek nad Nisou odštěpným závodem
s. p. Avia Praha. Na základě privatizačního projektu byla k 1. 5. 1992 
založena a. s. Severočeské výrobny autodílů. Došlo k výrazné specializaci
závodu na produkci zejména ozubených kol do převodovek Praga, 
soukolí pro nápravy vozidel Liaz, Tatra, Avia a ventilů spalovacích motorů
nákladní a traktorové řady. Od roku 1998 byla rozšířena výroba o montáž
a opravy převodových skříní automobilů. Společnost v té době zaměst-
návala více než 300 zaměstnanců. Rozhodnutím valné hromady dne 
21. 6. 1997 byl změněn název na PRAGA HRÁDEK n. N., a. s.

V souvislosti s ukončením výroby převodovek pro nákladní automobily
Daewoo-Avia a poklesem dodávek dílů pro sesterské podniky Praga 

Hostivař a Praga Čáslav v roce 2002 došlo ke snížení počtu zakázek, což se
projevilo poklesem tržeb, snížením počtu zaměstnanců na 170 a posléze
i prohlášením konkurzu na společnost v říjnu 2002. Tento konkurz byl sou-
dem v červnu 2003 zrušen a vzápětí byl okamžitě vyhlášen konkurz nový.
Krizové období továrny mělo skončit prodejem italským vlastníkům 
Vettorello v únoru 2004. V roce 2005 ale sám nový vlastník vyhlásil likvidaci,
kterou zanedlouho likvidátor změnil díky velkému předlužení v konkurz.

V listopadu 2006 koupila továrnu Praga akciová společnost ZPA Pečky.

Pragovka mûla ‰tûstí
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Svazek mûst má plán na
dal‰í rok

Ve čtvrtek 15. listopadu 2007 se již podeváté sešla Společná rada svazku
měst Malý trojúhelník, tentokrát v Bogatynii. Společné rady se zúčastnili
členové společné rady – členové zastupitelstev tří měst. Jednání zahájili
starostové tří měst Malého trojúhelníku: Martin Půta – starosta Hrádku 
n. N., Andrzej Grzmielewicz – starosta Bogatynie, paní Guder – zástupkyně
primátora města Zittau a prezidenta svazku měst pro rok 2007. Jednání
se dále zúčastnili představitelé politické a hospodářské sféry a členové
jednotlivých pracovních skupin.

V nabitém programu zazněly prezentace jednotlivých pracovních 
skupin, které seznámily přítomné s dosaženými úspěchy i se slabými 
stránkami své dosavadní činnosti. Záběr pracovních skupin je opravdu 
široký, zahrnuje oblast kultury, školství, informací, průmyslu, dopravy,
společného života a zazněl i příspěvek představitelů mezinárodního 
parlamentu dětí a mládeže. Dále byla také představena a odsouhlasena
nová organizační struktura svazku měst Malý trojúhelník.

Dalším významným bodem jednání společné rady bylo představení
výsledků i budoucích cílů společných projektů. V prvé řadě projektu
„Management sídelních ploch“, který si dal za úkol vytvořit společný 
katalog ploch všech tří měst se základními informacemi o ploše (velikost,
napojení na sítě, určení, stav), a v současné době se jedná o možnosti 
společné internetové presentace tohoto katalogu. Druhým a v současnosti
probíhajícím projektem je projekt „Koncept potenciálu ploch pro ener-
getické dřevo v Malém trojúhelníku“, který se zabývá zpracováním 
přehledu o potenciálu biomasy v regionu Malý trojúhelník Bogatynia –
Hrádek nad Nisou – Zittau. Třetí projekt NET – PROMOTOR, se kterým 
se účastníci konference měli možnost seznámit a který si klade za svůj cíl
vytvoření 3jazyčné komunikační a informační platformy, kde by byly 
informace ze všech tří měst z oblasti zájmové činnosti spolků, informace
o kultuře, ale i informace o prodeji pozemků a informace pro investory 
v průmyslové zóně. 

Společnou radou svazku měst byl odsouhlasen nezbytný finanční plán
na příští rok, plán práce na rok 2008 a plánované projekty svazku měst.

V plánu práce na příští rok je pamatováno na pokračování spolupráce
měst na politické a správní úrovni, na udržitelný rozvoj regionálních přes-
hraničních průmyslových zón, vytvoření spojení zemí přemostěním na
Bodu Trojzemí, na vytvoření turisticko-rekreační infrastruktury, na jazy-
kové vzdělávání i na spolupráci škol. Zástupci měst obdrželi seznam 
plánovaných projektů, které vycházejí ze společného rozvojového plánu
svazku měst.

Společná rada dále odsouhlasila společné prohlášení svazku měst Malý
trojúhelník Bogatynia – Hrádek nad Nisou – Zittau ke znovuobnovení 
zastávky Sieniawka/Porajow na železniční trati Zittau – Hrádek nad 
Nisou – Liberec. Starostové podají tuto žádost na příslušná národní místa
s žádostí o vytvoření technických podmínek pro tuto zastávku.

Starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta dále vyzval ke společnému
oslovení nové polské vlády a premiéra Donalda Tuska s cílem upozornit
na nedodržování dohod, které bohužel vede k výraznému zdržení 
výstavby silnice Hrádek nad Nisou – Zittau přes polské území. Tímto 
krokem byli pověření starostové tří měst.

ThMgr. Hedvika Zimmermannová

Socrates v Donínû pokraãuje
V loňském školním roce žáci naší třetí třídy spolupracovali v programu
Socrates, který financuje EU, se školami v Žitavě a Porajowě. Na jaře jsme
vypracovali žádost o prodloužení projektu na další dva školní roky a byli
jsme úspěšní, projekt byl schválen. Od září proto pokračujeme v pravi-
delných schůzkách střídavě v každém státě. Schází se žáci naší čtvrté třídy
s dětmi třetích tříd. V naší škole proběhlo setkání 15. listopadu na téma
barvy a čísla. Děti se již znají, přestávají se stydět a komunikace mezi nimi
se stále zlepšuje. Při tomto sekání jsme si nejen zazpívali, naučili se nová
slovíčka, ale v závěru tak dobře bavili, že se partnerům ani nechtělo 
odjet domů. Již se těšíme na vánoční setkání v žitavském domě dětí 
Domino.

M. Brandová, ZŠ Donín

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.

Hasiãi cviãili na kostele
Na 9. listopadu bylo velitelem jednotky SDH Hrádek nad Nisou připraveno
taktické cvičení zaměřené na požár historické budovy, v tomto případě
kostel sv. Bartoměje. Cílem cvičení bylo ověření dojezdových časů na místo
zásahu, záchrana dvou osob ze zvonice a zajištění hasebních látek na místě.
Součástí bylo ověření funkčnosti hydrantové sítě v okolí kostela, která se
může využívat i pro hašení jiných objektů.

Taktické cvičení bylo zahájeno v 16 hodin oznámením vzniklé situace
na tísňovou linku 112. V tomto okamžiku začalo vyhlašování poplachu pro
jednotky PO, které se tohoto cvičení účastní. Podle připraveného plánu,
se kterým byly všechny jednotky dopředu seznámeny, se na místě rozví-
jela činnost jednotlivých sborů. Zvonice byla pyrotechniky z HZS Libe-
reckého kraje, územního odboru Semily a okresního ředitelství PČR 
v Semilech zakouřena předem připravenými bílými dýmovnicemi, které
simulovaly zakouřené prostředí jako u skutečného požáru. Podle slov 
zasahujících hasičů bylo toto ztížení situace horší než u leckterých sku-
tečných požárů.

Celému zásahu velel zástupce velitele jednotky SDH města Hrádek nad
Nisou pan Petr Holeček a k ruce měl na jednotlivých úsecích velitele 
jednotky SDH obce Chotyně, pana Jana Ficeho, který měl na starosti 
dálkovou dopravu vody, a pana Helmuta Řeháčka, který koordinoval 
postup se zahraničními jednotkami hasičů z Zittau a Kopaczówa, které se
tohoto taktického cvičení účastnily. Dále z hostů, kteří cvičení sledovali 
a hodnotili, byl plk. Ing. Roman Hlinovský, náměstek krajského ředitele
HZS Libereckého kraje.

Po splnění jednotlivých úkolů bylo cvičení v 17.55 hodin ukončeno. 
V malém vyhodnocení na místě zásahu bylo konstatováno, že hydrantová
síť v centru města je nedostatečná a v případě většího požáru je nutné
provádět dálkovou dopravu vody např. z Nisy, popř. koupaliště TJ Orel.
Celkové vyhodnocení bude provedeno v hasičské zbrojnici v Hrádku nad
Nisou po shromáždění poznatků od všech zúčastněných jednotek a hostů.

Jaromír Mottl
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Grab‰tejn zkoumali
archeologové

Podzimní Grabštejn nepatřil jen návštěvníkům, ale především archeolo-
gům. Ti prováděli výzkum v jižní části hradu. Bádání archeologů, které
vedl pan Martin Nechvíle, se soustředilo do míst, kde budou při nadchá-
zející rekonstrukci snižovány podlahy, pokládána izolace a kde by tak
mohlo dojít ke ztrátě informací. 

Při odkrývání terénu vně hradu objevili archeologové pozůstatek 
parkánové hradby z 15. století, která stávala u severní věže. Zem skrývala
také půdorysy předchůdců současných bašt.

„Výzkum významně přispěl k poznání stavební historie hradu. To, co
se dlouho tradovalo, se ukázalo jako daleko složitější. Tak to u archeolo-
gických výzkumů bývá. Na řadu otázek odpoví, ale ještě více jich vyvstane,“
říká Martin Nechvíle.

Důkazem je jižní zeď hradu. Až do úrovně 1. patra se předpokládalo
pozdně gotické zdivo. Odkryvem se ale ukázalo, že bylo kdysi odbouráno
a zeď je pravděpodobně renesanční. Hlavu archeologům zamotaly 
i odkryté půdorysy před stávající baštou, jejichž význam bude teprve 
potřeba vyhodnotit.

Archeologové našli i řadu movitých předmětů. Patrně nejzajímavější je
zlomek dělové koule z období středověku nebo obličejíku z kachlových
kamen. Keramické střepy nebo zlomky kachlů z kamen z období 16.–19. st.
nacházeli při odkrývání cihlové dlažby v konírně a přilehlých prostorách.
Zachytili také stopy minimálně jednoho rozsáhlého požáru hradu.

Výzkum prováděli pracovníci Národního památkového ústavu, územní
odborné pracoviště Liberec s technickou podporou firmy TerraVerita Praha.

Archeologové z Národního památkového ústavu se na hrad ještě vrátí
pravděpodobně v roce 2009, kdy se před hradem bude stavět retenční
nádrž. I zde před stavbou proběhne odborný výzkum.

Vít Štrupl

Pfiání z Grab‰tejna
JJaassnnáá  zzpprráávvaa
Pro příznivce Grabštejna mám jasnou zprávu: celkový výtěžek dosavad-
ních patnácti benefičních koncertů ve prospěch tohoto starého hradu 
dosáhl dvou miliónů korun. 

Svou zásluhu na tom mají jak hrádecká radnice, zdejší sponzoři, partneři
a spolupracovníci, tak i obyčejní fandové našeho benefičního snažení. Jim
všem proto patří můj velký dík. 

Jim všem chci také popřát hodně radosti o nadcházejících Vánocích 
a pevné zdraví a hodně zdaru v novém roce 2008.

Luděk Vele, sólista Opery Národního divadla

Dal‰í krok k revitalizaci
sídli‰È

Dokončení ze strany 1
S „promenádní“ komunikací počítá i studie pro revitalizaci Horního síd-
liště. Bude umožňovat bezbariérový pohyb a je zamýšlena pro procházky
a setkávání přes den i večer. Povede mezi obytnými bloky a v místě 
křížení se spojovacími pěšinami autor studie navrhuje okružní cestičky 
s umístěním uměleckých děl v centru křížení. Dětská hřiště budou podél
„promenádní cesty“, sportoviště za posledním blokem domů. Odděleno
by mělo být polovysokou zelení. Stejně jako na Dolním sídlišti jsou plochy
pro kontejnery přesunuty k jednotlivým vchodům. Vzhledem k prostoru,
který je na Horním sídlišti k dispozici, budou parkovací místa situována
šikmo k vozovce a podle studie by jich mělo být 192.

Barevná schématická znázornění studie najdete na www.hradek.cz.
Na revitalizaci sídlišť chce město získat prostředky ze Státního fondu 
rozvoje bydlení. Vít Štrupl

horní sídliště

dolní sídliště
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Ve dnech 23. až 25. listopadu letošního roku proběhl tradiční Hrádecký
divadelní podzim, a to již sedmadvacátý. Pět souborů, které se během
pátku a soboty vystřídaly na jevišti hrádeckého kulturního domu Beseda,
si vybralo převážně veseloherní žánr.

V pátek odpoledne zahájil divadelní přehlídku hrádecký divadelní sou-
bor Dividýlko, což je soubor složený ze žáků základních škol vedený paní
Annou Pilařovou. Pro letošní představení si soubor vybral dvě pohádky,
a to Bílá kočička a Princezny na hrášku. S osobitým hereckým nasazením,
které odpovídá této věkové kategorii, pobavili herci především dětskými
diváky slušně naplněný sál.

Páteční večer patřil domácímu souboru Vojan. Ještě před jeho před-
stavením byla divadelní přehlídka slavnostně zahájena starostou města
panem Martinem Půtou. Následně vystoupil pěvecký Chrámový sbor
pana Rolfa Bartosche, který svým profesionálním výkonem navodil v sále
krásnou atmosféru. Pak již bylo vše v rukou domácích divadelníků, kteří
se představili hrou Miroslava Horníčka Tři Alberti a slečna Matylda. Již
jméno autora dává jistotu, že se jednalo o veselohru. To, že se hercům 
podařilo výraz veselohra bezezbytku naplnit, byly salvy smíchu, provázející
celé dvouhodinové představení, a bouřlivý potlesk na konci hry při děko-
vačce.

Sobotní dopoledne je již tradičně věnováno pohádce. Letos se s pohád-
kou Ježibaby z Babína představil divadelní soubor z Lomnice nad 
Popelkou. Děti s úžasem sledovaly řádění ježibab v krásných kulisách, ve
kterých samozřejmě dobro zvítězilo nad zlem. Lze bez nadsázky říci, že
to byla za poslední dobu jedna z nejkrásnějších pohádek.

Odpoledne se představil divadelní soubor Mrsťa Prsťa z Kouřimi hrou
Skopci na porážku aneb Lásky plné rošády. Podle názvu souboru by se
dalo očekávat žánrově vymezené divadlo, které nebude stravitelné pro
všechny věkové kategorie. Opak byl pravdou. Parta mladých lidí před 
diváky rozehrála nádherné veseloherní představení, kde se velice vkusně
prolínalo mluvené slovo, tanec, pantomima a stínohra. Kdo neviděl, může
jenom litovat.

Závěrečným představením byla hra Agnes Belladone v podání divadel-
ního souboru z Neratovic, který je pro svou kvalitu téměř stálým hostem
této divadelní přehlídky. Přesto, že se jednalo o premiéru, byly výkony
herců perfektní a na osudu stárnoucí herečky beze zbytku naplnili základní
myšlenku hry, že vše na světě je pomíjející.

Celou divadelní přehlídku sledovala odborná porota, která velice 
laskavým a fundovaným přístupem upozorňovala divadelníky na drobné
chyby a nedostatky a tím se snažila pomoci jednotlivým souborům ke
zlepšení současné hry nebo vyvarování se chyb při studiu hry nové. 
Nakonec porota udělila jednotlivým souborům ceny za herecké výkony.
Nejvíce cen za herecký výkon si odnesl domácí divadelní soubor Vojan,
kde byly za herecké výkony oceněni Alena Součková, Jára Tehník, Stani-
slav Kábele a Jan Sladký.

Celý Hrádecký divadelní podzim byl v neděli dopoledne zakončen 
přijetím všech souborů starostou a místostarostou města na hrádecké 
radnici, kde bylo členům souborů poděkováno za přispění ke kulturnímu

Hrádeck˘ divadelní podzim je jiÏ vzpomínkou

DS Dividýlko

DS Lomnice

DS Vojan

DS Neratovice



9

životu v Hrádku nad Nisou s přáním onoho známého lámání vazu do další
činnosti. Po předání cen jednotlivým hercům byla provedena skutečná
tečka za letošní divadelní přehlídkou. Dvacátý sedmý Hrádecký divadelní
podzim skončil, ať žije ten dvacátý osmý. Jan Sladký

CCeennyy  aa  ččeessttnnáá  uuzznnáánníí  uudděělleennáá  ppřřii  2277..  rrooččnnííkkuu  HHrrááddeecckkééhhoo  ddiivvaaddeellnnííhhoo
ppooddzziimmuu::  

DDSS  DDiivviiddýýllkkoo  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu – Bílá kočička, Princezny na hrášku
Čestné uznání

– za první herecké krůčky na „prknech, která znamenají svět“

DDSS  VVoojjaann  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu – Tři Alberti a slečna Matylda
Čestné uznání

– Aleně Součkové za herecký výkon
– Stanislavu Kábelemu za herecký výkon

Ceny
– Járovi Tehníkovi za herecký výkon
– Janu Sladkému za herecký výkon 

DDSS  JJ..  KK..  TTyyll  LLoommnniiccee  nnaadd  PPooppeellkkoouu – Ježibaby z Babína
Čestné uznání 

– Veronice Benešové za herecký výkon
– Ivetě Hrdličkové za herecký výkon

Cena
– Petru Štěpánovi za herecký výkon 

DDiivvaaddlloo  MMrrssťťaa  PPrrssťťaa  KKoouuřřiimm – Skopci na porážku aneb Lásky plné rošády
Ceny

– Souboru divadla za osobitý dramaturgický a inscenační přístup 
– Radce Pšeničkové za herecký výkon
– Martinu Drahovzalovi a Luboši Miřatskému za hudební složku inscenace

DDSS  HHaavvllííččeekk  NNeerraattoovviiccee – Agnes Belladone
Čestné uznání

– Jitce Kuglerové za herecký výkon 
Cena

– Marii Živné za herecký výkon

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

70 let Antonie Nýdrlová, Hana Šťastná
80 let Vlasta Řežabová, Libuše Bártová,

Alžběta Zemanová, Oldřich Motl,
Miroslav Vinklárek

81 let Vlasta Horáková
82 let Marta Mlejnecká, Emília Hajšová
83 let Marta Brunerová
87 let Jan Beneš
88 let Vlasta Špinarová
92 let František Jaroš
93 let Libuše Hromádková

V sobotu 3. 11. 2007 a v pátek 16. 11. 2007 byli v obřadní síni radnice
uvítáni noví občánci města Hrádek nad Nisou – Amálie Tůmová, 
Nicol Pumprlová, Eliška Křenková, Daniela Pauerová, Tadeáš 
Zimovčák, Lukáš Möller, Adéla Šrajbrová, Tobias Richter, Lucie 
Kořínková, Karolína Kubicová, Tomáš Szenicza, Nicol Nemčeková,
Anna Hortlíková, Valentýna Kudráčová, Ondřej Matuška, Robin 
Halbich, Adam Černohorský, Daniel Gábor, Kateřina Rajdlová, 
Daniel Kalfeřt.

Marie Zimová, SPOZ

Vánoce ve 23 jazycích
V HRÁDECKU jsme již psali o vánočních zvycích, o tom kdo nosí dárky ve
kterých zemích, i o svátcích, které se někde více, někde méně slaví v době
adventu. Možná vás bude zajímat, jak se Vánoce řeknou v různých jazycích.

Jaký je asi původ slova Vánoce? Podle jazykovědců pochází z němčiny.
Německy se Vánoce řeknou Weinachten, původ je v „zu den weihen Nah-
ten“ – za posvátných nocí. Staré německé slovo Weihnachten si naši před-
kové počeštili zajímavým způsobem: první část (vá) převzali beze změny
a druhou počeštili (weihen = zasvětit, nachten = stmívat se, Nacht = noc). 

AA  ddaallššíí  jjaazzyykkyy??
Anglicky: Christmas, Arabsky: id al-milad, Dánsky: jul,
Esperanto: Kristnasko, Finsky: joulu, Francouzsky: Noel,
Hebrejsky: chagamolad hanotsri, Holandsky: Kerstmis,
Chorvatsky: Bozic, Indonésky: Hari Natal, Italsky: Natale,
Japonsky: kurisumasu [krismas], Maďarsky: karácsony,
Norsky: jul, Polsky: Boze Narodzenie, Portugalsky: natal,
Rumunsky: Graciun, Rusky: raždestvó, Řecky: Christouyenna,
Španělsky: Navidad, Švédsky: jul, Turecky: Noel

AA  jjeeššttěě  nněěkkoolliikk  ppřřáánníí::
Anglicky: Merry Christmas, Merry X-mas
Polsky: Wesolych Swiat
Německy: Fröhliche Weihnachten, Frohes Fest

DS Vojan
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Je strašně těžké zrekapitulovat deset let působení v jedné celkem náročné
funkci; pochopí jen ten, kdo má něco podobného za sebou. 

Po převzetí této náročné práce pro lidi jsem si dala úkol vybudovat 
organizaci, která v lidech se zdravotními obtížemi probudí impuls, aby
pro své zdraví něco udělali. Ne léčení, ale prevence – předcházení a šetření
svých peněz. 

S dvanáctičlenným  výborem vč. OV Sdružení postižených civilizačními
chorobami se sháněly rekondiční pobyty. Pochopitelně finančně dostupné
této skupině seniorů. S manželem jsme osobně dohodli s vedením sana-
toria Klára v Jiřetíně pod Jedlovou, že pro naši organizaci budou uvolňovat
volná místa v průběhu roku. Sice jsme si nemohli určovat měsíc a datum
nástupu, přesto mezi lidmi byl velký zájem.

Začali jsme objednávat masáže v Masážním centru v Hrádku nad Nisou
a plavenky do bazénu v Liberci. V obou případech jsme hradili 50 %. Na
rekondice jsme přispívali 150 Kč na osobu.

Mimo toto zdravotní minimum jsme nezapomínali na dlouhodobě
nemocné – obtížnost docházet do klubu důchodců a oslavy životních 
jubileí po pěti letech od sedmdesáti let věku. Tady to byly potravinové
balíčky, květiny, vždy v hodnotě 150 Kč.

Stále to bylo málo, a tak jsem zkusila zorganizovat ozdravný pobyt 
u moře. Ten první byl týdenní. A protože se pobyt všeobecně líbil, 
následně se jezdilo a jezdí na 16 dnů. Když jsem před čtyřmi lety zjistila,
že krajský úřad – odbor zdravotnictví přispívá na takové ozdravné pobyty,
ani minutu jsem nezaváhala a podala projekt. Čtvrtým rokem naši členové
dostávají příspěvek na pobyt, který je už s přesně daným programem. 
Výsledek je víc jak uspokojivý, zvláště pro toho, kdo má lupénku, trpí 
dýchacími potížemi, různými kloubními bolestmi, tam zaúřaduje sluníčko
a pošle každému dostatečné množství vitamínu D. Stres si každý vyléčí 
v dobrém kolektivu, klidném prostředí a ranní cvičení je zakončeno veselou
myslí. Osobní poznatek: tam jede autobus skleslých babiček, zpět parta
opálených rozesmátých děvčat.

Snažíme se i jinak zpestřit podzim života našim členům. Turistika, 
výlety, divadlo, přednášky. Mimo to každý čtvrtek se scházíme v klubu
důchodců. Za což zase patří poděkování ředitelce Pečovatelské služby
paní Škublové za vzorný servis. Mnohé organizace nám mohou jen 
závidět. Na začátku mého působení jsem dala návrh, aby se o naší činnosti
vedla kronika. Tohoto náročného úkolu se ujal pan Kobliha, ale později
odmítl pokračovat. Našla se ochotná paní Maruška Novotná, která pokra-
čuje v této práci. Vždyť to bude za pár let zajímavé prohlížení a vzpomínání
na maminky a babičky, jak trávily volný čas.

Aby takový kolos s 230 lidmi mohl dobře fungovat ke spokojenosti
všech, k tomu jsou zapotřebí peníze.

Proto považuji za slušné touto cestou poděkovat bývalému starostovi
Ing. Milanu Faltusovi za vstřícnou spolupráci a hlavně pochopení pro naši
práci. Vždyť se s tím i chlubil na různých zasedáních, co je dobrého a pro-
spěšného pro seniory v našem městě. Možná proto, že je nám věkově
dost blízký.

Dále za finanční příspěvek a. s. Pískovny. S panem ředitelem bylo 
jednání vždy věcné a také zřejmě rychle pochopil, že peníze jdou na 
dobrou věc – prevence zdraví.

V minulosti MěÚ přispíval na člena a rok 50 Kč. Členské roční příspěvky
od členů jsou 60 Kč. Musí se tedy hodně šetřit a rozmýšlet, kam co dřív 
a nejlíp. Přesto jsme chtěli vrátit seniorům trochu kulturního vyžití. 
Po vstřícné dohodě s MěÚ jsme začali organizovat ples seniorů, na pod-
zim Den seniorů. Dokonce jsme měli krásné tomboly, díky panu Emilu
Štadlerovi.

Předloni přišly volby a do vedení města nastoupilo mládí, které až tak
nemá pro tuto skupinu lidí dostatečné porozumění.

První hodně hořká pilulka bylo zkrácení příspěvku od MěÚ na pouhých
30 Kč na osobu a rok.

Tak nevím, zda je to výsměch, či pochopení!
Stále se nechápe nebo se nechce přiznat, že nejsme zájmová organi-

zace se skotačivým programem a taky nelze spojovat nespojitelné!
Při mém ohlédnutí zpět chci vzpomenout a hlavně poděkovat všem,

kteří byli vždy ochotni pomoci. Namátkově řediteli školy v Loučné Mgr.
Havlovi za uvolňování dětí na vystoupení v KD, MŠ Oldřichovská, MŠ 
Donín, dětem z devítiletky od Mgr. Ryšánkové, která je i naší členkou. Byly
to krásné programy, které nám děti předváděly na členských schůzích,
Dni matek a vánočních posezeních u stromečku.

Je to jen střípek toho, co by si zasluhovalo připomenout a poděkovat
za práci všem ochotným lidem při mém působení ve funkci.

Brzy budou Vánoce – svátky pohody. Přeji touto cestou všem lidičkám,
tedy nejen členům, hodně zdraví, životní pohody a lásky.

Nové předsedkyni a výboru přeji v jejich práci klid, porozumění a hlavně
vstřícnost.

A jako úplně poslední připomínka. V roce 2008 pojedeme na deset
ozdravných pobytů. Kdo s námi jede, vyhrává (po finanční stránce), a už
teď se můžete přihlásit.

Bývalá předsedkyně org. SPCCH
Libuše Veselá

V neděli 14. října asi 40 dětí z Dětského domova v Jablonném v Podješ-
tědí strávilo se sponzory a svými vychovateli krásný den v ZOO Praha
Troja.

Výlet do Prahy za zvířátky si děti i dospělí užili náramně. 
Nejen že si prohlédli nádhernou ZOO v Praze, ale také se svezli
na lanovce a povozili se místním vláčkem. 

Dodnes si děti pochvalují výborný oběd, kterým ukončily
krásné setkání se svými sponzory. Doma pak pod tíhou dojmů
nakreslily děti obrázky zvířátek a poslaly je řediteli pražské ZOO,
kterým je pan PhDr. Petr Fejk. 

S naším dětským domovem spolupracuje mnoho organizací 
a zájmových sdružení, které pomáhají dětem žijícím mimo svou
vlastní rodinu.

Na přípravě a organizaci tohoto krásného výletu pro děti z Dět-
ského domova v Jablonném se podíleli tito sponzoři: D PLAST–
EFTEC Hrádek nad Nisou, Lersen CZ, s. r. o., Chotyně, kteří při-
spěli na dopravu autobusem, dále ZOO Praha Troja a Zlatuška
Koutníková z Chotyně, která prostřednictvím dalších laskavých
sponzorů z Hrádku a Chotyně z výtěžku dubnového Country
plesu v Chotyni zorganizovala tento výlet dětí z Dětského 
domova do Prahy.

Vážení dárci, sponzoři a přátelé, nesmírně si vážíme všech 
projevů přízně, které pro nás znamenají další rozvoj služeb, které

poskytujeme dětem z dětských domovů. Proto Vám děkujeme a těšíme se
na spolupráci i v dalších letech.

Za Občanské sdružení Snílek Mgr. Jana Pittnerová

Ohlédnutí

V˘let dûtí z Dûtského domova Jablonné v Podje‰tûdí
do ZOO v Praze
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IFirma ELAS – 
v˘roba stuh, s. r. o.,

Hrádek nad Nisou

ppřřiijjmmee::

údržbáře na jednosměnný provoz

a

seřizovače tkalcovských stavů

na dvousměnný provoz

IInnffoorrmmaaccee

nnaa  tteell..::  448822  442299  111111,,  ppaanníí  MMrráázzkkoovváá,,

nneebboo  ee--mmaaiill::  eellaass@@eellaass..cczz

Firma
Kobryn Milan

přijme 
do hlavního pracovního poměru 

vyučeného truhláře 
s praxí.

Nástup možný ihned. 

Tel.: 602 433 221, 723 466 041

Firma 

Milada Pecinová,
květiny-dárkové zboží 

v Albertu,

přeje svým zákazníkům 

veselé Vánoce
a šťastný nový rok.

Při předložení tohoto inzerátu 

10% sleva
na veškeré zboží 
do 21. 12. 2007.
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Dne 15. listopadu 2007 jsme si připomněli 120 let od zahájení výuky 
v budově této školy.

U příležitosti tohoto výročí jsme se rozhodli uspořádat Den 
otevřených dveří. Dveře pozvaným hostům a veřejnosti se otevřely 
16. listopadu 2007 v 9 hodin.

Program tohoto dne jsme rozdělili do dvou bloků. Dopoledne jsme 
přivítali bývalé učitele a zaměstnance, představitele města a děti z ma-
teřských a základních škol v našem městě.

Děti poznávaly jednotlivá stanoviště, která pro ně naši učitelé a zaměst-
nanci často s velkou chutí a zapálením připravovali. Mnohá místa lákala
už svými názvy, jako např. Pokusnická škola, Hry s interaktivní tabulí, 
Hra na rybáře, Všeználek, Jazykový koutek, Zvířátka či místa, kde si mohly
děti vyrobit adventní kalendář v podobě kapra nebo hodin.

Bývalí učitelé po prohlídce celé školy vzpomínali u kávy na staré časy.
Ty vzpomínky, které byly již trochu zapomenuté, jim připomněly kronik
y i alba, které měli možnost si prohlédnout.

O pěkný závěr dopoledního programu se postaraly děti ze souboru 
Dividýlko pod vedením paní Anny Pilařové a Hany Prchlíkové. Zahrály
nám dvě pohádky.

Odpoledne bylo věnováno veřejnosti. Návštěvníci si mohli prohléd-
nout vybavení učeben 1. stupně i 2. stupně, odborné učebny s moderní
technikou i prostory školní družiny. Ve vstupní hale školy mohli návštěv-
níci zhlédnout výstavu fotografií, která zachycovala vývoj této školy od
počátku až k dnešku. Trochu nás zamrzelo, že odpolední účast byla tak
málo hojná.

Závěrem už patří poděkování těm, kteří si našli cestu i čas a přišli. My 
můžeme doufat, že se nám podařilo přispět ke zpříjemnění dne všem 
zúčastněným, jak jsme si to přáli.

Mgr. Schejbalová Daniela,
Mgr. Poláček Jaroslav

Martine, cos nám to provedl?
V pondělí 12. 11. jsme se v naší sluníčkové školce rozhodli, že si připo-
meneme tradice, které se vážou k datu 11. 11. Dnes už víme, proč se říká,
že přijel Martin na bílém koni, a taky třeba i to, proč se v tento den pe-
čou husy. Hned ráno jsme se dali do pečení podkoviček z kynutého těsta, 
vyrobili jsme si koně s parádní hřívou, ale hlavně jsme pořád koukali 
z okna a čekali jsme na opravdového koníčka, který nás měl povozit po
naší zahradě. Místo Šemíka přišel jen pán od koní, který nám vysvětlil, že
se koníčkům kloužou nožky jako nám na sněhu, a proto zůstal Šemík ve
stáji. Tuto zprávu jsme přijali sportovně, protože jsme dostali slib, že se
určitě svezeme, až nebude venku sníh. Ale co s mrkvemi připravenými
pro koně? Co by, vždyť letos, po dlouhé době, přijel Martin opravdu na
bílém koni, tak jsme skočili do kombinéz a zahradu jsme si vyparádili
spoustou sněhuláků, od miminek až po habána, který nám hlídá školku.
Po návratu z venku nám celá školka voněla upečenými podkovičkami,
které jsme si hrdě nesli odpoledne domů.

Děti a paní učitelka Věrka
z MŠ Sluníčko ve Václavicích

Zubafie se nebojíme!
Každoročně se v naší školce zastaví na návštěvu pan zubař Radek Sekvard
se sestřičkou. Už je známe a jsou to naši kamarádi. Pan zubař nám 
spočítá zoubky, zrcátkem koukne i tam, kam si my nevidíme, a sestřička
všechno pečlivě zapíše do karty. Komu najde kaz, toho si pozve do své 
ordinace prý povozit se na křesle :-)… Nikdy nepřijde s prázdnou, pro 
každého má dáreček za statečnost. Děkujeme, pane zubaři, že se o naše
zoubky tak hezky staráte.

Děti z MŠ Liberecká „Beruška”

Pozvánka na Den otevfien˘ch
dvefií na základní ‰kole v Donínû
Srdečně vás zveme dne 12. prosince 2007 na prohlídku naší školy, kde 
pro vás budou otevřeny všechny prostory nejen ve škole, ale i ve 
školní družině. Pro děti máme připraveny výtvarné dílny a soutěže. Také
můžete navštívit výstavu keramických prací dětí v naší „Galerii na půdě“.
Malé pohoštění zajištěno.

Těšíme se na vás. 
Miluše Brandová, ředitelka školy

Den otevfien˘ch dvefií na Základní ‰kole Lidická
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I malá ‰kola umí vítûzit
Naše škola se umístila na prvním místě v celorepublikové soutěži Mlé-
konto, kterou vyhlásila společnost Laktea, o. p. s. Soutěž spočívá v tom,
že děti musí internetem pravidelně zasílat kódy uvedené na každé kra-
bičce školního mlíčka.

Každé dítě má zřízeno své konto, odpovídá několikrát týdně na anketní
otázky, vše se boduje. A u malých dětí se pravidelná práce na počítači 
neobejde bez pomoci učitelek.

Donínská škola se 103 dětmi je zařazena do kategorie 101–300 žáků 
a v prvním podzimním kole jsme obsadili první místo. Dne 6. 11. 2007
nám vedení firmy Laktea přijelo předat šek na 10 000 Kč, výukový program
anglického jazyka, sady pastelek a barviček do školní družiny a děti 
obdržely mnoho pěkných dárků. Fotografie z této akce jsou k nahlédnutí
na www.skolnimleko.cz

M. Brandová, ZŠ Donín

Turnaj Z· v sálové kopané
Dne 24. listopadu 2007 se pod záštitou Domu dětí a mládeže Drak, 
Městské policie Hrádek nad Nisou a ve spolupráci s firmou ROB-HÁJEK 
a TJ Slovan Hrádek konal v rámci programu využití volného času mládeže
turnaj v sálové kopané pro žáky základních škol. 

Na tento turnaj bylo přizváno i mužstvo hostů, a to ze Slovanu Vesec.
Turnaje se zúčastnilo celkem 54 žáků, kteří byli rozděleni do dvou věko-

vých kategorií.

PPoořřaaddíí  ttuurrnnaajjee::
Mladší žáci: Starší žáci:
1. místo – FC WC 1. místo – FC Nekopnem si
2. místo – FC Jelítka 2. místo – Mazlíci
3. místo – Slovan Vesec 3. místo – D Vandals

Starší žáci:
1. místo – FC Nekopnem si
2. místo – Mazlíci
3. místo – D Vandals

Nejlepším střelcem celého turnaje byl vyhlášen Jan Blažek a nejlep-
ším brankářem turnaje byl vyhlášen brankář hostujícího mužstva Lukáš
Vlach.

Na závěr turnaje byly všem účastníkům předány drobné ceny a vítězům
poháry.

Pořadatelé děkují všem žákům, fanouškům, rodičům, učitelům a trené-
rům TJ Slovan Hrádek za účast a spolupráci.

Tato akce byla pořádána s podporou města Hrádek nad Nisou.

DDaallššíí  pplláánnoovvaannéé  aakkccee  kkoonnaannéé  ppoodd  zzááššttiittoouu  DDoommuu  dděěttíí  aa  mmllááddeežžee  DDrraakk  
aa  MMěěssttsskkéé  ppoolliicciiee  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  vv  rrooccee  22000088::

Novoroční turnaj ve florbale – 2. ledna 2008 od 9 hodin v sokolovně
Rychlobruslení – 26. ledna 2008 od 9 hodin na kluzišti
Turnaj v šipkách – 23. února 2008 od 9 hodin v sokolovně
Mistr Skokan – 29. března 2008 od 9.30 hodin v tělocvičně ZŠ Lidická
Cyklovýlet – 26. dubna 2008 v 9 hodin sraz u DDM Drak
Střelecké dopoledne – 17. května 2008 od 9.30 hodin na zahradě ZŠ

Praktické v Loučné
Neckiáda – červen 2008 – termín bude upřesněn

Na tyto akce jste všichni srdečně zváni.
Mgr. Ladislava Jurková – DDM Drak

Pavel Weiss – městská policie

Pohádkov˘ maratón
První společná noc ve škole pro prvňáky, druháky, třeťáky a jejich paní
učitelky. Přichystány byly pohádky na promítání až do úplného usnutí. 
A mezi ně pro malé probuzení soutěže…

„První pohádka byla povinná. Když skončila, tak byla soutěž. Měla jsem
za úkol namalovat postavu z Mrazíka. Pak jsme měli mít ještě dvě soutěže.
Ale pak už jsme spali… Bylo to nejlepší spaní, ale kdybychom nemuseli
domů,“ nechala se slyšet jedna z druhaček. „Já s Veronikou a ještě 
s někým jsme usnuli až ve 3.30. Bylo to celé moc srandovní. Ráno v 6.15
jsem se vzbudila. Byla jsem celá zničená,“ konstatovala Bára ze třetí třídy.

Pohádkový maratón proběhl v listopadu ve škole T. G. Masaryka. 
Poděkování patří i rodičům, kteří se postarali o bohaté a vynikající 
občerstvení pro jeho účastníky.

Otevírací doba skateparku
Středa–pátek: 13–17 hodin

Sobota–neděle: 13–18 hodin, případně dle dohody
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