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V březnovém čísle:

— Pečovatelská služba
— Emma škodila
— Mgr. Anna Pilařová
— Fotografická soutěž Eurnetu
— Lužičtí Srbové
— Lužická rally

— Příloha: Hvozd – Hochwald 2
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Nová silnice: nejspí‰e v roce 2010
Silnice, na kterou čekají především podnikatelé a firmy v Trojzemí minimálně 15 let, by mohla být hotova
v roce 2010. Polská strana oznámila, že slavnostní zahájení stavby hraničního mostu přes Nisu mezi 
německým a polským břehem proběhne 5. května letošního roku. A snad to bude zahájení poslední, 
protože tato stavba se již může pyšnit hned několikanásobným zahajováním na německé a české straně.
O nezbytnosti stavby pro další rozvoj regionu a závislosti průmyslových zón v Hrádku, Žitavě a Bogatynii
na jejím dokončení asi nikdo nepochybuje.

Pro silnici na polském území je již vydáno stavební povolení a v současné době probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele stavby. To také ukáže, zda budou stačit prostředky určené na stavbu. Již před něko-
lika lety se v mezinárodní smlouvě zavázalo Německo a Česká republika, že stavbu budou financovat 
(Německo 12,5 mil. eur, ČR 2,5 mil. eur). Nicméně při posledních jednáních přicházely z polské strany
zprávy, že tyto prostředky na stavbu stačit nebudou.

V březnu bude zahájena také stavba druhé části této silnice na českém území – od nového kruhového
objezdu na Oldřichovské ke státní hranici. Součástí této stavby bude i most přes přístupovou komunikaci
do budoucí průmyslové zóny a přístupová komunikace od Oldřichovské k mostu.

Otevření nové mezinárodní silnice s sebou přinese zvýšení provozu i na komunikaci Bílý Kostel–Hrá-
dek. Ještě letos na podzim začne stavba zcela nové silnice v tomto úseku. Zprovoznění této komunikace,
která bude stát asi 1 miliardu korun, je naplánováno rovněž na rok 2010. Nová silnice bude dlouhá 
asi sedm kilometrů a parametry
bude odpovídat rychlostní komu-
nikaci. Značně urychlí a usnadní
cestu z Hrádku do Liberce.

V příštím roce opraví Ředitelství
silnic a dálnic v nákladu 8 miliónů
korun 600 metrů dlouhý úsek sil-
nice od kruhového objezdu u Kris-
týny po stávající hraniční přechod. 
Ještě letos na podzim by měly být
odstraněny stavby, které zde byly
pro účely hraničního přechodu 
postaveny.

Vít Štrupl

V Hrádku se opût
vyuãuje hudba

Od poloviny února mají hrádecké děti po
letech opět možnost učit se hře na 
hudební nástroj přímo ve městě, bez
nutnosti dojíždění. V prostorách ZŠ T. G.
Masaryka vyučují hru na flétnu, kytaru 
a klavír Annemarie Himmelová a Eduard
Himmel, kteří do Hrádku dojíždějí 
z Nového Města pod Smrkem. 

Iniciátorem hudebního vyučování byl
Dr. Lubomír Jaroš, majitel lékárny Na
Hradě, který p. Himmelovou a p. Himmela
oslovil a také uspořádal v prostorách 
lékárny na začátku ledna zápis. 

O výuce hudby ve městě se v posled-
ních letech několikrát jednalo v rámci
škol a školské komise. Problematické
bylo především najít takový systém 
financování vyučování, který by byl 
akceptovatelný rodiči. I nynější snaha
obnovit a udržet ve městě kvalifikova-
nou výuku hry na hudební nástroje stojí
před problémem financování výuky 
a jejím případném zlevnění tak, aby byla 
dostupná i pro děti z rodin, které na
úhradu školného nemají. Proto navrhl
místostarosta města Josef Horinka reali-
zaci výuky v prostorách školy u pošty, kde
město hradí náklady na energie v rámci
svého rozpočtu. 

Pokračování na straně 12
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Informace z radnice
Ze zasedání zastupitelstva mûsta
11.. zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
1. zasedání zastupitelstva města v roce 2008 konané dne 30. 1. se zabývalo
těmito záležitostmi:
— schválilo odkoupení stavby na st. p. 333 (objekt kapličky Uhelná) v k. ú.

Václavice u Hrádku nad Nisou včetně kříže z výše uvedené stavby za
celkovou cenu 100 000 Kč a přijímá zvon jako dar

— schválilo předložený návrh rozpočtu města Hrádek nad Nisou na rok
2008 v úhrnné výši objemu příjmů a finančních zdrojů 117 191 965 Kč
a objemu výdajů včetně financování ve výši 117 191 965 Kč

— schválilo investiční záměr zateplení ZŠ T. G. M. Komenského, č. p. 478,
Hrádek nad Nisou a pověřilo starostu města podáním žádosti o dotaci
z Operačního programu životního prostředí, podoblast podpory 3.2.1.
Realizace úspor energie

— schválilo investiční záměr zateplení MŠ Liberecká, Liberecká č. p. 607,
Hrádek nad Nisou a pověřilo starostu města podáním žádosti o dotaci
z Operačního programu životního prostředí, podoblast podpory 3.2.1.
Realizace úspor energie

— schválilo účast města Hrádek nad Nisou v projektu Přeshraniční 
spolupráce hasičů v Euroregionu Nisa. Schválilo předfinancování 
projektu Přeshraniční spolupráce hasičů v Euroregionu Nisa ve výši 
11 000 000 Kč z rozpočtu města Hrádek nad Nisou. Zastupitelstvo
města schválilo kooperační smlouvu k projektu Přeshraniční spolupráce
hasičů v Euroregionu Nisa mezi Euroregionem Nisa a městem Hrádek
nad Nisou.

— schválilo zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
č. 2007066 Údržba veřejné zeleně pro období 1. 4. 2008–31. 3. 2011 
a pověřilo starostu města podpisem smlouvy s firmou Jindřich Bursík

— vzalo na vědomí změnu struktury Pečovatelské služby Hrádek 
nad Nisou, příspěvkové organizace – rozšíření o pozici účetního na
plný úvazek a uklizečku na 0,5 pracovního úvazku s účinností od 
1. 3. 2008

— odvolalo členy Osadního výboru Oldřichov na Hranicích pana Jana
Válka a paní Lucii Jilemnickou z důvodu rezignace na členství v OV 
Oldřichov na Hr. Schválilo změnu počtu členů Osadního výboru Old-
řichov na Hranicích, a to z 5 členů na 7 členů

— odvolalo člena Osadního výboru Uhelná pana Miroslava Uškrta z důvodu
rezignace na členství v OV Uhelná. Zvolilo za člena Osadního výboru
Uhelná pana Josefa Pleštila.

22.. zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
2. zasedání zastupitelstva města v roce 2008 konané dne 27. 2. se zabývalo
těmito záležitostmi:
— projednalo petici občanů Oldřichova na Hranicích „Pro podporu snahy

starosty Hrádku nad Nisou pana Martina Půty vybudovat v Oldřichově
na Hranicích veřejnou kanalizaci"

— schválilo podání projektových záměrů Víceúčelové hřiště Dolní Sedlo,
Rekonstrukce centrální ŠJ a výměna ventilů, Zelená třída (ZŠ Lidická),
Zlepšení dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou (CZ),
Bogatynia (PL) a Heřmanice (CZ) v česko-polském příhraničí, Rege-
nerace sídliště Liberecká – Hrádek nad Nisou, Regenerace sídliště Pod
Tratí – Hrádek nad Nisou, Multifunkční centrum Trojzemí Hrádek nad
Nisou (CZ) – Bogatynia (PL)

— vzalo na vědomí účetní závěrku v Zahradnictví za období 1. 1. 2007 
do 30. 9. 2007, tj. do data zrušení příspěvkové organizace Zahradnictví
Hrádek nad Nisou, včetně komentáře popisujícího úkony nutné k výmazu
organizace ze všech rejstříků

— schválilo partnerství města Hrádek nad Nisou v projektu Přeshraniční
spolupráce policií v Euroregionu Nisa

— schválilo Grantový program města Hrádek nad Nisou na rok 2008 
— schválilo uzavření smlouvy s Českou spořitelnou o úvěru na financo-

vání dostavby 36 b. j. v ulici 1. máje
— schválilo předložení projektové žádosti projektu Osobní ochranné 

pomůcky pro hasiče do Fondu požární ochrany Libereckého kraje na
rok 2008 

— schválilo předložení projektové žádosti projektu Předurčené tech-
nické prostředky do Fondu požární ochrany Libereckého kraje na rok
2008 

— schválilo partnerství města Hrádek nad Nisou v projektu Systém odvra-
cení ohrožení v Euroregionu Nisa při povodních.

Grantov˘ program mûsta Hrádek
nad Nisou na rok 2008

V příspěvkovém programu města je pro letošní rok vyčleněno z městského
rozpočtu 700 tisíc korun. Mezi spolky, sportovní kluby, občanská sdružení
a další organizace působící na území města bude rozděleno 280 tisíc 
korun. Stejně jako v minulých letech je možné čerpat příspěvek na jed-
notlivé projekty a příspěvek na člena. Zůstala zachována podpora práce
s mládeží (200 Kč za člena mladistvého, 30 Kč za člena dospělého).

Dalších 150 tisíc korun si mezi sebe mohou rozdělit školská zařízení.
Jde jednak o podporu sportovních kurzů, ozdravných pobytů, ale také
vlastních projektů a financování podílů projektů z jiných zdrojů.

Padesát tisíc korun je připraveno pro mimořádné počiny a akce repre-
zentující město. 

Z příspěvkového programu město hradí i příspěvky organizacím, 
jejichž je členem – Mikroregion Hrádecko–Chrastavsko, Euroregion Nisa,
Sdružení obcí Libereckého kraje. Na tyto platby jde 200 tisíc korun. Zbý-
vající částka ve výši 20 tisíc korun je připravena jako rezerva pro použití 
v průběhu roku.

Pro úspěšné vyřízení žádosti je potřeba především dodržet nejzazší 
termín jejich podání, kterým je 19. březen, nejpozději ve 13 hodin. Hodno-
tící komise jednotlivé žádosti posoudí a předloží návrh k rozdělení 
příspěvků radě města na její schůzi konané 2. dubna.

Podrobnější informace včetně formulářů najdou žadatelé na www.
hradek.cz. Vít Štrupl

Odbor dotací vede Jifií Timulák
Od 1. února vede nově zřízený odbor dotací, 
rozvoje města a kultury Jiří Timulák. Hlavním 
úkolem nově zřízeného odboru bude sledovat
projektové záměry města, vyhledávat vhodné
dotační systémy a připravovat žádosti o dotace.
V případě přidělení dotace bude odbor zodpo-
vídat za dodržování podmínek přidělení dotace
při realizaci projektu, aby mohlo úspěšně pro-
běhnout její vyúčtování. 

Jiří Timulák je z Hrádku nad Nisou. Poslední tři
roky pracoval v obdobné pozici na Městském

úřadě v Chrastavě. Tři čtvrtě roku byl referentem odboru rozvoje a dotací
a více než dva roky tento odbor vedl. Od roku 2003 je projektovým 
manažerem a poradcem Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko. V roce
2006 byl zvolen zastupitelem města za sdružení Hrádek potřebuje změny!
Na členství v zastupitelstvu města z důvodu zaměstnání na pozici vedou-
cího odboru městského úřadu v Hrádku v lednu rezignoval a nahradil jej
Daniel Morávek.

Nov˘m ãlenem zastupitelstva
mûsta je Daniel Morávek

Další změnu v zastupitelstvu města v tomto 
volebním období vyvolala rezignace Jiřího 
Timuláka (HPZ), který se stal vedoucím odboru
dotací, rozvoje města a kultury. Náhradníkem
na základě výsledků voleb měla být Stanislava
Dudášová, která ale rovněž na členství v zastu-
pitelstvu podala rezignaci. Dalším v pořadí 
náhradníků byl Daniel Morávek, který je od
února novým zastupitelem.

Daniel Morávek je v Hrádku znám především
příznivcům hudby. Spolu s Lukášem Žehrou
jako tým zvaný Dynamic Line stojí za organizací
na moderní hudební styly zaměřeného festivalu Shotgun a letos třetím 
rokem se podílí i na přípravách Hrádeckého rockového léta, které orga-
nizátoři díky penězům sponzorů a grantům posunuli na kvalitativně vyšší
úroveň.

Daniel Morávek by kromě jiného chtěl využít toho, že v Hrádku byl 
zřízen skatepark, vytvořit koncept fungování a s pomocí strategického
partnera využít potenciál, který skrývá. 
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V lednu jsme v HRÁDECKU psali o projektech, které město připravilo nebo
připravuje za účelem získání dotací ať už z evropských fondů, nebo dotač-
ních titulů státních či krajských. První skupina žádostí již byla podána.
Přibylo k nim ještě několik žádostí, o kterých jsme v lednu nepsali.

Revitalizace historického jádra města Hrádku nad Nisou je projekt,
který řeší obnovu především Horního náměstí. Žádost město připravilo
do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a bude 
podána do 28. března.

Z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika –
Polská republika chce město získat peníze na stavební část Multifunkč-
ního centra Trojzemí Hrádek nad Nisou – Bogatynia. Pod tímto názvem
se skrývá rekonstrukce domu s hrázděným patrem (č. p. 71) na Horním
náměstí a přístavba dalších prostor, které budou sloužit jako muzeum,
galerie, multifunkční sál apod. Do stejného programu předkládá město
projekt Zlepšení dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou 
a Bogatynia v česko-polském příhraničí. Jedná se o rekonstrukci ulic 
Žitavská, Revoluční, Václavská a křižovatek u Dělnického domu. Obě 
žádosti se podávají do 14. března.

Do konce března budou na ministerstvo pro místní rozvoj podány 
žádosti o dotace na revitalizaci Dolního sídliště a sídliště Liberecká 
v úhrnné hodnotě asi 12 mil. Kč.

Nově schválili zastupitelé v únoru podání sedmi dalších žádostí o dotace.
Do Programu drobných investičních akcí Rady Libereckého kraje na

rok 2008 byla podána žádost o dotaci ve výši jednoho mil. Kč na víceú-
čelové hřiště s umělým povrchem na Dolním Sedle. Se spoluúčastí města
ve výši 300 tisíc korun zde v případě úspěšné žádosti vznikne hřiště o roz-
měrech 32 x 18 metrů se základními sportovními prvky a oplocením. Do
stejného programu byla také podána žádost o dotaci zpracovaná Základní
školou T. G. Masaryka, z jejichž peněz by měla proběhnout rekonstrukce
školní kuchyně a také výměna termoregulačních ventilů na radiátorech 
v obou velkých školách. Rekonstrukce školní kuchyně by měla vyřešit uve-
dení kuchyně do souladu se stávajícími hygienickými předpisy. Opravena
bude především nefunkční vzduchotechnika, podlaha a pořízeno nové
vybavení, které je ve školní kuchyni převážně od roku 1982, kdy byla 
přístavba dokončena. Žádost o dotaci má výši 3 mil. Kč.

Základní škola Lidická připravila projektový záměr Zelená třída do Fondu
malých projektů Interreg IIIA ČR – Polsko. V rámci projektu v hodnotě 
téměř 400 tisíc korun chce vytvořit učebnu v přírodě – atrium pro 30 žáků
a pracoviště pro práci v přírodě. 

Dvě žádosti o dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje 
připravilo SDH Hrádek nad Nisou. Pořízeny z nich budou ochranné 
a technické prostředky pro hasičský sbor.

Ve dvou případech zastupitelé schválili partnerství v projektech podáva-
ných Euroregionem Nisa. Účast v projektu Přeshraniční spolupráce policií
v Euroregionu Nisa zlepší vybavení městské policie, která v případě 
realizace získá nové vozidlo s úpravou pro jízdu v terénu, čtyři ukazatele
rychlosti, jeden semafor povolující jízdu až po snížení rychlosti na přede-
psanou hodnotu a základ kamerového systému. Město bude v tomto 
projektu hradit spoluúčast ve výši 225 tisíc korun a zavázalo se předfi-
nancovat svůj podíl ve výši 1,275 mil. Kč, který bude vrácen po vyúčtování
dotace.

Na podobném principu je založen projekt Euroregionu Nisa, díky kte-
rému by se mělo zásadní zlepšit vybavení místních dobrovolných hasičů.
Za 11 mil. Kč by hasiči získali novou cisternu a vozidlo se žebříkem by 
dostalo nový podvozek. V obou projektech Euroregionu Nisa je město
jedním z osmi partnerských měst (pět na české a tři na polské straně). 
V projektu přeshraniční spolupráce hasičů je navíc partnerem i Liberecký
kraj.

Vít Štrupl

První skupina projektov˘ch zámûrÛ
byla podána

Rok 2007 je již více jak dva měsíce za námi, přesto bych se chtěla vrátit 
k některým důležitým událostem, které nás tímto rokem provázely. Dne
1. 1. 2007 vstoupil v platnost dlouho očekávaný zákon o sociálních služ-
bách. Tento zákon upravuje poskytování sociálních služeb, popisuje každý
druh služby, cílové skupiny osob, kterým může být služba poskytována,
upravuje úhrady za služby, stanovuje vzdělání pracovníků v sociálních
službách, obsahuje také některá další ustanovení potřebná k tomu, aby
sociální služby byly poskytovány účinně a efektivně. Tento zákon také
ukládá poskytovatelům sociálních služeb, aby každou službu, kterou
poskytují, řádně zaregistrovali u příslušného krajského úřadu. Zaregist-
rovaná sociální služba je pak zveřejněna na internetových stránkách MPSV
ČR. Aby obdržel poskytovatel tuto registraci, musí doložit několik dokladů
o službě, prokázat hygienické a provozní podmínky, za kterých je služba
poskytována, zaměstnanci musí prokázat odbornou způsobilost k výkonu
činnosti pracovníka v sociálních službách. Po předložení všech potřeb-
ných dokladů byla Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou zaregistrována
u Krajského úřadu Libereckého kraje. 

V průběhu roku byla podána Pečovatelskou službou žádost do Granto-
vého fondu Libereckého kraje – Podpora sociálních programů Libereckého
kraje, po zhodnocení žádosti byla přidělena Pečovatelské službě částka
ve výši 50 000 Kč. Stejná částka byla organizaci přidělena z dotačního 
řízení ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2007, kam si naše 
organizace také podala žádost. Přidělením těchto prostředků mohl být

ponížen příspěvek na provoz a tyto ušetřené finanční prostředky pak 
využity na nutné opravy v DPS. Byly opraveny parapety na DPS Žitavská
a také provedeny úpravy balkonových dveří v přízemí na DPS Nádražní. 

V loňském roce se naše organizace již podruhé zapojila na výzvu 
Nadace Euronisa do sbírkové akce Pozvedněte slabé. Chtěla bych podě-
kovat všem spoluobčanům, kteří si od nás zakoupili drobné upomínkové
předměty a přispěli tak na aktivity, které bychom rády pro uživatele 
našich služeb připravily. Poskytování sociální služby není jenom zajistit
potřebným osobám úkon služby, ale je potřeba také zajistit uživatelům
služby kontakt se společenským prostředím tak, aby jejich život byl plno-
hodnotný, aby netrpěli sociálním vyloučením. Naši uživatelé se mohou
setkávat se svými vrstevníky v Klubu důchodců, kde pro ně občanská 
sdružení Svaz postižených civilizačními chorobami, Klub důchodců, o. s.,
a Spolek občanů německé národnosti pořádají pravidelná setkání. Pečo-
vatelské službě se daří také pořádat pro uživatele služby i seniory z města
zábavná posezení a společná setkání. 

Za finanční podporu, za věcné dary a pomoc děkujeme: firmě – D Plast
Eftec, provozovna Hrádek nad Nisou, SKS Jablonec nad Nisou, provo-
zovna Hrádek nad Nisou, Květinářství – p. Milada Pecinová, Pekárna 
Šumava, p. Marii Řezníčkové a mažoretkám, Mgr. Václavu Havlovi, ředi-
teli Základní školy praktické, dětem a paním učitelkám z MŠ Liberecká 
a Donín.

Za kolektiv pracovnic PS – Dagmar Škublová

Peãovatelská sluÏba Hrádek n. N., pfiíspûvková
organizace mûsta
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Nûkolika slovy
22. února se v Oldřichově na Hranicích konaly doplňovací volby do osad-
ního výboru. Důvodem bylo odstoupení dvou členů z funkce a také roz-
šíření osadního výboru na 7 členů. 

Voleb se zúčastnilo 38 občanů Oldřichova ze 191 možných voličů. Věra
Křižková dostala 31 hlasů, Jana Farská 30 hlasů, Drahomíra Halbichová
28 hlasů, Miroslav Šotter 17 a Adéla Sobczáková 15 hlasů. První čtyři jme-
novaní se stali novými členy Osadního výboru Oldřichov na Hranicích.

Zastupitelé v únoru schválili změnu financování stavby bytového domu
v ulici 1. máje. Místo dodavatelského úvěru od společnosti 1. regionální
stavební, která stavbu provádí, uzavřelo město smlouvu o úvěru s Českou
spořitelnou, a. s. Město si na stavbu půjčí 12 mil. Kč a úvěr bude splácet
167 měsíců. Výdaje spojené se změnou věřitele budou uhrazeny 1. regio-
nální stavební.

Pro údržbu veřejné zeleně ve městě v letech 2008–2010 byla vybrána 
firma Zahradnictví Bursík, Brandýs nad Labem. Ve výběrovém řízení 
nabídla nejnižší cenu (913 444 Kč vč. DPH za rok). Výběrového řízení se
zúčastnily ještě firmy SKS, s. r. o., Jablonec nad Nisou, TSML, a. s., Liberec
a Krejčí úklid, s. r. o. Jejich nabídky se pohybovaly od 1 117 648 po 2 208
878 Kč vč. DPH za rok. Zakázka zahrnuje sekání trávníků (šestkrát ročně),
vyhrabávání stařiny a sběr listí, řez a tvarování živých plotů a keřů a mul-
čování (dvakrát ročně). 

Firma Bursík se starala o zeleň ve městě již v loňském roce.

Novým členem dopravní komise rady města byl jmenován Jan Krečman,
který nahradil Ing. Kamila Krečmana, odstupujícího z důvodu pracovního
vytížení.

V roce 2007 bylo ve městě evidováno 1 188 psů. Na poplatcích za psy bylo
od majitelů vybráno 216 413 Kč. Za umístění psů do útulku město zapla-
tilo 86 772 Kč. Další výdaje jsou použity na údržbu veřejného prostran-
ství a úklid města.

TTaajjeemmnnííkk  MMěěssttsskkééhhoo  úúřřaadduu  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  vvyyhhllaaššuujjee  vvýýbběěrroovvéé  
řříízzeenníí  nnaa  ppoozziiccii::

Investiãní technik odboru investic 
a správy majetku Mûstského úfiadu

Hrádek nad Nisou

MMííssttoo  vvýýkkoonnuu  pprrááccee:: Hrádek nad Nisou – Městský úřad Hrádek nad Nisou
PPllaattoovvéé  zzaařřaazzeenníí:: 7. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě)
CChhaarraakktteerriissttiikkaa  vvyykkoonnáávvaannéé  ččiinnnnoossttii::

– Příprava investic včetně zajištění podkladů realizace a vyhodnocení
– Organizace výběrových řízení v rámci odboru
– Technicko-ekonomické zajištění správy majetku města

KKvvaalliiffiikkaaččnníí  ppřřeeddppookkllaaddyy::
– Úplné střední vzdělání s maturitou nejlépe technicko-ekonomic-

kého směru
JJiinnéé  ppoožžaaddaavvkkyy::

– znalost práce na PC
– samostatnost a flexibilita
– vysoké pracovní nasazení
– organizační a komunikační schopnosti
– praxi v oboru vítána
– řidičský průkaz sk. B

UUcchhaazzeeččii  ppřřeeddlloožžíí  ppíísseemmnnoouu  ppřřiihhlláášškkuu,,  kktteerráá  mmuussíí  oobbssaahhoovvaatt  ttyyttoo  nnáállee--
žžiittoossttii::

– přesné označení výběrového řízení
– jméno, příjmení a titul uchazeče
– datum a místo narození uchazeče
– státní příslušnost uchazeče
– místo trvalého pobytu uchazeče
– číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li

o cizího státního občana
– datum a podpis uchazeče

VVýýččeett  ddookkllaaddůů,,  kktteerréé  zzáájjeemmccee  ppřřiippoojjíí  kk  ppřřiihhllááššccee::
– strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavad-

ních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
– ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

PPrraaccoovvnníí  ppoomměěrr:: na dobu neurčitou
PPřřeeddppookkllááddaannýý  tteerrmmíínn  nnáássttuuppuu:: duben/květen 2008
LLhhůůttaa  pprroo  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy:: 17. 3. 2008
ZZppůůssoobb  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy::

– písemně poštou na adresu: Městský úřad Hrádek nad Nisou, 
Bc. Ladislav Krajčík, Horní náměstí č. 73, 46334 Hrádek nad Nisou

– osobně v podatelně Městského úřadu v Hrádku nad Nisou
OObbáállkkuu  oozznnaaččttee  tteexxtteemm:: Výběrové řízení – Investiční technik odboru
investic a správy majetku. V Hrádku nad Nisou dne: 27. 2. 2008

Úfiední sobota v bfieznu
Pro občany, kteří si potřebují své úřední záležitosti vyřídit mimo pracovní
dny, bude městský úřad otevřen v soboru 29. března.

Pokud potřebujete této služby využít, musíte nejdříve vyplnit přihla-
šovací formulář na www.hradek.cz. Zde uvedete účel jednání na úřadě 
a následně budete kontaktováni příslušným úředníkem pro domluvení
podrobností.

Sociální odbory ve mûstech zÛstanou
24. září 2007 schválila vláda České republiky věcný záměr zákona o zřízení
Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu a uložila ministrovi
práce a sociálních věcí vypracovat návrh zákona, který měl platit již od 
1. ledna roku 2009. Vznik národního úřadu by znamenal ve svém důsledku
zrušení sociálních odborů na městech, tedy i v Hrádku nad Nisou. První
se proti tomuto kroku ohradilo Zastupitelstvo města Chrastavy, které
schválilo na svém zasedání 10. 12. 2007 podání protestu adresovanému
premiérovi, ministrovi práce a sociálních věcí (jehož ministerstvo připra-
vuje příslušný zákon) a všem poslaneckým a senátním klubům. Chrastavu
následně podpořila i další města. Následná diskuse, kterou podpořila 
regionální i celostátní média, přinesla své ovoce. Dne 24. ledna 2008 se dle
sdělení ministra práce a sociálních věcí Ing. Petra Nečase práce na tomto
zákoně zastavily, a to přesto, že již byly ve fázi paragrafovaného znění.

Národní úřad měl vzniknout z úřadů práce. Nový centrální úřad měl
převzít jejich činnost i činnost obecních a krajských úřadů, která se týká
dávek, příspěvků a ochrany dětí. Ministerstvo předpokládalo, že zřízení
jediné instituce zjednoduší administrativu a v důsledku sníží náklady.
Úředníci navíc měli díky provázanosti instituce získat ucelenější představu
o žadateli. Na druhou stranu zaměstnanci obecních úřadů většinou znají
problematiku místních lidí detailně. Vít Štrupl

Emma ‰kodila i v Hrádku
Po roce a necelých dvou měsících hasiči opět několikrát vyjížděli, aby 
zlikvidovali následky po řádění silného větru. V prvních dvou březnových
dnech zasahovali u stromů spadlých na silnice nebo do elektrického 
vedení v Hrádku na Zlaté výšině, ve Václavicích, na Dolní Suché i na 
komunikacích v okolí Hrádku. Do Václavic hasiči vyjížděli i kvůli utržené
plechové střešní krytině.

Spolu s hrádeckými hasiči se na výjezdech podíleli i hasiči z Chotyně,
do zálohy byla povolána i jednotka z Dolního Sedla.
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TTaajjeemmnnííkk  MMěěssttsskkééhhoo  úúřřaadduu  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  vvyyhhllaaššuujjee  ddllee  zzáákkoonnaa
331122//22000022  SSbb..  vvýýbběěrroovvéé  řříízzeenníí,,  kktteerréé  jjee  ppooddmmíínnkkoouu  pprroo  vvzznniikk  

pprraaccoovvnnííhhoo  ppoomměěrruu  vveeddoouuccííhhoo  úúřřeeddnnííkkaa::

vedoucí finanãního odboru Mûstského
úfiadu Hrádek nad Nisou

MMííssttoo  vvýýkkoonnuu  pprrááccee:: Hrádek nad Nisou – Městský úřad Hrádek nad Nisou
PPllaattoovvéé  zzaařřaazzeenníí:: 10. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě), nástupní plat 25–30 000 Kč
CChhaarraakktteerriissttiikkaa  vvyykkoonnáávvaannéé  ččiinnnnoossttii::

– řízení finančního odboru s důrazem na zpracování návrhu obecního
rozpočtu, kontrola plnění rozpočtu, závěrečný účet

– řízení finančních operací úřadu dle platných právních předpisů
– metodické řízení příspěvkových organizací města

ZZáákkoonnnnéé  ppřřeeddppookkllaaddyy::
– dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.
– dle § 5 zák. č. 312/2002 Sb.

KKvvaalliiffiikkaaččnníí  ppřřeeddppookkllaaddyy::
– vysokoškolské, eventuelně středoškolské vzdělání nejlépe ekono-

mického směru 
JJiinnéé  ppoožžaaddaavvkkyy::

– znalost problematiky rozpočtu a financování, přehled v oblasti účet-
ních vztahů, poplatků a daní

– schopnost analyticky a koncepčně myslet
– praxe ve veřejné správě, případně v rozpočtové nebo bankovní sféře

výhodou
– dobrá znalost práce s výpočetní technikou, Office, Windows, Excel,

Internet
– samostatnost a flexibilita
– vysoké pracovní nasazení
– organizační a komunikační schopnosti
– zkušenosti s řízením pracovního kolektivu výhodou
– jazykové znalosti vítány
– řidičský průkaz sk. B

UUcchhaazzeeččii  ppřřeeddlloožžíí  ppíísseemmnnoouu  ppřřiihhlláášškkuu,,  kktteerráá  mmuussíí  oobbssaahhoovvaatt  ttyyttoo  nnáállee--
žžiittoossttii::

– přesné označení výběrového řízení
– jméno, příjmení a titul uchazeče
– datum a místo narození uchazeče
– státní příslušnost uchazeče
– místo trvalého pobytu uchazeče
– číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li

o cizího státního občana
– datum a podpis uchazeče

VVýýččeett  ddookkllaaddůů,,  kktteerréé  zzáájjeemmccee  ppřřiippoojjíí  kk  ppřřiihhllááššccee::
– strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavad-

ních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
– písemně zpracovaná koncepce řízení finančního odboru
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
– ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
– ověřená kopie lustračního osvědčení podle z. č. 451/1991 Sb. (lust-

rační osvědčení je možno při podání přihlášky nahradit prohláše-
ním, že uchazeč o lustrační osvědčení požádal, a doloží jej ihned po
jeho obdržení) – nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971

PPrraaccoovvnníí  ppoomměěrr:: na dobu neurčitou
PPřřeeddppookkllááddaannýý  tteerrmmíínn  nnáássttuuppuu:: květen/červen 2008
LLhhůůttaa  pprroo  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy:: do 21. března 2008
ZZppůůssoobb  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy::

– písemně poštou na adresu: Městský úřad Hrádek nad Nisou, 
Bc. Ladislav Krajčík, Horní náměstí č. 73, 46334 Hrádek nad Nisou

– osobně v podatelně Městského úřadu v Hrádku nad Nisou
OObbáállkkuu  oozznnaaččttee  tteexxtteemm:: Výběrové řízení na místo vedoucího finančního
odboru

V Hrádku nad Nisou dne: 27. 2. 2008

MMěěssííččnnííkk  HHRRÁÁDDEECCKKOO jjee  nnyynníí  mmoožžnnoo  zzaakkoouuppiitt  

ii  vv  ppooddaatteellnněě  nnaa  MMěěÚÚ  ––  vv  ppřříízzeemmíí..  

PPrroovvoozznníí  ddoobbaa::  ppoonndděěllíí––ččttvvrrtteekk  77––1177  hhooddiinn,,  ppáátteekk  77––1155  hhooddiinn..

âást bytÛ v domû s nástavbou
chce mûsto prodat

Prodej bytů v panelovém domě ve vchodech č. p. 652 a 653 a odpovídají-
cích bytů ve střešní nástavbě projednávali v únoru zastupitelé města. V obou
vchodech se nachází dohromady 36 bytů, z nichž jen 4 byly prodány již 
v dřívější době. Zastupitelé rozhodli o prodeji bytů současným nájemcům.

Město za účelem prodeje nechalo zpracovat znalecký posudek a na 
základě něho stanovilo nabídkové ceny pro jednotlivé byty, které se pohy-
bují v rozmezí 158 tisíc korun za byt 1+1 o výměře necelých 24 m2 až po
558 tisíc Kč za byt 4+1 o výměře asi 83 m2. Tyto ceny odpovídají asi 
60 % tržní ceny, která byla odhadnuta u uvedených bytů na 250 tisíc, 
resp. 884 tisíc korun. Nabídková cena odpovídá částce 6 378 Kč/m2 u bytů 
snížené kategorie, což se týká bytů v problematické střešní nástavbě, 
a 6 712 Kč/m2 u ostatních bytů.

V následujícím období bude zástupce realitní kanceláře Realbyt, která
pro město prodej realizuje, provádět vymezení jednotlivých bytových
jednotek. Na základě něj bude stanovena konečná nabídková cena za
jednotlivé byty. Konkrétní nabídka k odkoupení bytu bude doručena 
nájemníkům nejpozději do 30. června letošního roku.

Nájemníci budou poté mít šestiměsíční lhůtu na to, aby se rozhodli,
zda si byt, ve kterém bydlí, koupí, či nikoliv. V případě, že stávající nájemníci
nebudou mít o odkoupení bytu zájem, je město oprávněno nabídnout
jej třetí straně. 

Nájemníky, kteří se rozhodnou nabídky města k odkoupení bytu 
nevyužít, nebude nikdo vystěhovávat. Budou mít dále platnou nájemní
smlouvu a zastupitelstvo teprve po uplynutí půlroční lhůty bude znovu
rozhodovat o možném dalším prodeji bytů. Jednou z možností je postupný
prodej jednotlivých bytů a účast města ve společenství vlastníků, jinou
prodej bytů jednomu zájemci. Při jakémkoliv postupu ale zůstávají nájemní
smlouvy stávajících nájemníků v platnosti a pokud budou nájemníci
řádně nájemné platit, neexistuje způsob, jakým jednostranně takovou 
nájemní smlouvu vypovědět," vysvětluje starosta města Martin Půta.

Město stanovilo cenu bytů jako vstřícný krok k stávajícím nájemníkům.
Tržní ceny jsou mnohem vyšší, nabídkové ceny zohledňují dlouholeté 
užívání bytů. Na druhou stranu město nabídlo byty dráž než za původně
zmiňovanou cenu ve výši šestnáctinásobku nájemného. Původním zámě-
rem města byl skutečně prodej na základě násobku regulovaného nájem-
ného, které je mimochodem cca 20 Kč za m2 a měsíc. Znalecký posudek
nicméně ukázal, že původně zvolená metoda prodeje bytů by byla spíše
rozdáváním městského majetku než prodejem výhodným pro obě strany.
Původně uvažovaný šestnáctinásobek nájemného by znamenal prodej za
asi 40 % ceny bytu stanovené znalcem dle cenového předpisu. Ostatní
obyvatelé města, kteří splácí svůj dům či byt bance nebo platí neregulo-
vané nájemné, by ale mohli oprávněně namítat, že šlo o zvýhodnění jedné
skupiny obyvatel města," říká starosta města Martin Půta.

Cenu schválenou zastupitelstvem města považuji za vyváženou a jsem
připraven být nápomocen jak těm, kteří byty koupit chtějí, tak těm kteří
o ně zájem mít nebudou," dodává na závěr Martin Půta. Těm, kteří již
nyní vědí, že nabídky na koupi bytu nebudou chtít využít, nabízí město
ještě jednu variantu, a sice přednostní přidělení bytu v novostavbě 
v ul. 1. máje. Vít Štrupl
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BlíÏí se konec splatnosti
poplatku za odpady

Do konce března je potřeba uhradit alespoň část poplatku za odpady za
letošní rok. Poplatek byl stanoven na 500 Kč za osobu (obecně závazná
vyhláška vyjmenovává výjimky pro osoby, které jsou od placení poplatku
osvobozeny). Poplatek je možné zaplatit buďto celý, nebo maximálně ve
třech splátkách (31. března, 30. června a 30. září). Je možné jej uhradit
bezhotovostně (po přidělení variabilního symbolu), v hotovosti na poda-
telně městského úřadu, případně tamtéž s použitím platební karty.

Částka 500 Kč se skládá z paušální částky 250 Kč a z částky stanovené
na základě skutečných nákladů obce  za sběr a svoz netříděného komunál-
ního odpadu v předchozím roce. V Hrádku je stanovena rovněž na 250 Kč.
V roce 2006, ze kterého se výše poplatku pro rok 2008 stanovuje, město
v kapitole hospodaření s odpady vynaložilo částku přesahující 6,5 mil. Kč.

Od 1. dubna dochází ke změně ve svozu tetrapaků. Nově budou tyto
odpady uložené do plastových oranžových pytlů sváženy ze sběrných míst
každé první pondělí v měsíci.

Objemné komunální odpady a nebezpečné odpady mohou obyvatelé
města bezplatně odevzdávat ve sběrném dvoře v areálu Severočeských
komunálních služeb na Žitavské ulici, tel.: 485 140 159.
PPrroovvoozznníí  ddoobbaa  ssbběěrrnnééhhoo  ddvvoorraa::
Po–Pá 8.30–17.00 hodin (11.30–12.00 hodin polední přestávka)

So 8.00–12.00 hodin
PPřřííjjeemm  ooddppaaddůů  ((pprroo  oobbyyvvaatteellee  mměěssttaa  bbeezzppllaattnněě))::
objemný komunální odpad, vyřazená léčiva, suché bateriové články, 
akumulátory, vyjeté motorové a převodové oleje, olejové filtry, vytvrzené
barvy a laky, tmely, odpad ze zeleně, nekompletní elektrozařízení, kyse-
liny, louhy, ředidla (uzavřené a označené nádoby),
PPrroo  vvššeecchhnnyy  zzppooppllaattnněěnnéé
drobné množství stavební suti (vč. sádrokartonu), autosedačky, autoskla,
osobní pneumatiky (bez disku).
PPřřííjjeemm  eelleekkttrroozzaařříízzeenníí::
Kompletní zařízení pro všechny bezplatně v režimu zpětného odběru,
chladicí zařízení, televizory, počítačové monitory, počítače, kopírky, 
radiopřijímače, videa, pračky, myčky, žehličky, vrtačky, vysavače, varné
konvice, zářivky, výbojky, telefony, kalkulačky.
PPřřííjjeemm  vvyyuužžiitteellnnýýcchh  sslloožžeekk  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu  ((pprroo  vvššeecchhnnyy  bbeezz--
ppllaattnněě))::
obaly PET, papír, sklo, tetrapack, plasty z domácností, kovový šrot.

Kromě stálého provozu sběrného dvora se opět připravuje svoz nebez-
pečných odpadů (14. června) a svoz objemného komunálního odpadu
po obvyklých trasách (v červnu). Bližší informace zveřejníme v květnovém
HRÁDECKU.

Z mûstské knihovny
Březen – měsíc internetu proběhne letos opět pod názvem Internet –
výhoda pro znevýhodněné. Týká se velké skupiny obyvatel – seniorů, 
maminek na mateřské dovolené, nezaměstnaných a zdravotně postižených,
kteří mohou v naší knihovně využít připojení k internetu zdarma, a to 
i v průběhu celého roku. Naše knihovna má bezbariérový přístup do budovy.

Od 18. 3. do 21. 3. 2008 Vás zveme na velikonoční výstavu a děti se
mohou zúčastnit výtvarné soutěže O nejkrásnější kraslici. Měsíc zakon-
číme již tradiční Nocí s Andersenem, která zachovává původní myšlenku
Březen, měsíc knihy a podporuje zájem dětí o knihy a čtení.

Na internetových stránkách budeme celý rok čtenáře informovat o nej-
zajímavějších nových knihách ve fondu knihovny.

VV  mměěssttsskkéé  kknniihhoovvnněě  ssii  mmůůžžeettee  vvyyppůůjjččiitt  ttyyttoo  nnoovvéé  ppuubblliikkaaccee::
– Události třetího tisíciletí rok 2006 Česká republika 
– Události třetího tisíciletí rok 2006 Svět
– Knopp, Q. – Osvobození
– Crichton, M. – Příští
– Cook, R. – Krize
– Michaels, F. – Splněná přání
– Uher, F. – Princip bumerangu
– Brophy, J. – Nesmrtelný seržant
– Olenič, I. – Maleficium
– Cimický, J. – Vražda na ostrově.
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Jednou z osobností města oceněných při letošním společenském večeru
byla Mgr. Anna Pilařová. Po celý život pracovala jako učitelka a svou 
učitelskou praxi prožila na jediné škole – v ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku
nad Nisou. I když dnes, kdy je v důchodu, chodí v případě potřeby 
vypomáhat do obou velkých hrádeckých škol. Už z tohoto důvodu se 
v hrádeckých třídách potkala se stovkami žáků. Ani po odchodu do 
důchodu nepřestala v práci s dětmi a již léta vede dětský divadelní sou-
bor Dividýlko. Dlouholetá práce s dětmi byla také důvodem, proč jí město
udělilo ocenění za rok 2007. 

Narodila jsem se ale v jižních Čechách, nedaleko Jihlavy, v Dačicích. 
Maminka tady byla na „handlu“ a nakonec jsme i s bratrem přišli v roce
1946 do Hrádku „osídlovat pohraničí“. Ve stejném roce jsem zde nastou-
pila do první třídy, do školy v Loučné. Sešla se nás tam polovina dětí 
českých a polovina dětí německých. Za chvilku jsme žvatlali i my německy 
a německé děti se naučily rychle česky. Paní učitelka z nás ale byla 
nešťastná. Pak jsem přestoupila do budovy dnešní ZŠ Lidická, to ještě byla
měšťanka. Teprve až když jsem byla v 7. nebo 8. třídě, se měšťanka 
měnila na osmiletku. Takže jsme museli 4. ročník měšťanky udělat za dva
roky. Ze školy jsem vyšla ve čtrnácti letech a šla studovat pedagogickou
školu pro učitele národních škol v Liberci. Když jsem nastoupila do školy
jako učitelka, bylo mi osmnáct. Původně jsem měla nastoupit k řeznic-
kým učňům do Frýdlantu jako vychovatelka. Maminka se hrozila, protože
jim bylo jen o dva nebo tři roky méně než mě. Náhodou ale tady ze školy
odcházela nějaká paní učitelka Kuchařová, a tak jsem nastoupila sem na
národní školu u pošty a zůstala tady až do důchodu. 
Práce s dětmi se mi vždycky líbila a rodiče mi říkali, že budu ochráněna
takových těch věcí, které se dějí mezi dospělými, protože děti nejsou tak
zákeřné jako dospělí. A je to pravda. Nakonec i manžel mi říkal, že si ve
škole žiji jako ve skleníku a že vůbec neznám skutečný život. 
Práce s dětmi je úplně něco jiného než práce s dospělými. I v té sborovně
jsme se sešli jenom občas, takže se mezi námi nemohly dít žádné pod-
losti. Tolik jsme se spolu nestýkali, i když jsme byli přátelé. I do teď, když
si někdo stěžuje na děti, říkám, že děti jsou odrazem společnosti. Jsou 
pořád dobré, jenom se jim musí ukázat směr, kam a kudy by měly jít,
a musí se trochu usměrnit. A jestliže si dneska na dospělé dovolují, tak za
to může společnost, a ne ty děti.
Na jedné škole v Hrádku jste učila celých 40 let. Jaký to je pocit,
potkávat tolik lidí, kteří vám „prošli pod rukama“?
Je to moc hezký pocit. Pomáhá mi to, i když jdu dneska učit. Pořád mám
ten dojem, že v rodinách jsem známá a že děti si na mě tak moc nedo-
volují. Někteří mí žáci jsou dnes už také staří a je mezi námi malý věkový
rozdíl – tehdy mi bylo 18 a jim bylo 12 – takže si s nimi dneska tykám,
protože jsou skoro stejně staří jako já.
Takže jste třeba učila babičku, maminku i dceru z jedné rodiny?
Přesně tak. Už mi to říkají i děti ve škole. Proto říkám, že už bych tam asi
neměla chodit.
Scházíte se někdy s bývalými žáky?
Scházíme se. Třeba padesátý druhý ročník, kam patřil např. Luděk Vele.
To byla třída, kde jsem byla dlouho třídní. Pak jsem dostudovala na Uni-
verzitě Karlově češtinu a němčinu. Jen si všechny žáky nedokážu zařadit

do ročníku. Někoho vím, kdo je jaký ročník, ale pak se smotají třeba dva,
tři ročníky dohromady a už si to neroztřídím. Vezměte si, kolik to muselo
být dětí, když jsem učila 44 let. Od přírody jsem trochu flegmatik a co 
nemusím mít v hlavě, vyhazuji, aby mě to příliš nezatěžovalo.
Stává se vám, že po těch letech ve škole vás někdo zastaví 
a vzpomíná na vás nebo že si vybavíte nějaké společné zážitky?
Stává. S dětmi jsme měli hodně společných zážitků. Když jsme byli mladší,
tak kolem třiceti let, a byl tu ještě Jarda Žalud, tak jsme s nimi hodně 
chodili v sobotu a v neděli na výlety. Jezdilo se na školu v přírodě. Někdy
jsme si udělali výlet na začátku školního roku, abychom se s dětmi 
poznali, a tam člověk pozná dítě trochu z jiné stránky než jen v lavicích.
Co by podle vás dnes měl učitel umět a znát, aby dokázal děti
vést a aby je zaujal?
Měl by jim imponovat, měl by být osobností. Pořád je pro děti učitel vzo-
rem. Neměly by jej nikdy přistihnout při nějakých špatnostech. Učitel by
měl hledat v dětech vždycky to lepší. I když je třeba zkouší, tak ne snažit
se je nachytat, ale hledat, jestli něco umějí. Musí tam být velká trpělivost.
Třeba s deváťáky jednat trochu už jako s rovnocenným partnerem. Ale
zase se musím vrátit k tomu řádu. Přeci jen nějaké mantinely musí být. 
V zásadních věcech ano. Děti poznají, jestli je máte rádi, nebo jestli je 
nenávidíte. Podle toho se k vám chovají. Můžete na ně křičet, ale pokud
jim ublížíte, shazujete je a nemáte je rád, tak to poznají bezpečně. To se
pak hodně vrací. Myslím si, že někteří učitelé jim to dávají najevo.
Když jste ještě učila na škole u pošty, založili jste s manželem
Dividýlko. Jak jste na myšlenku dětského divadelního souboru
přišli?
Začínali jsme v roce 1996 nějakou besídkou a pak vánoční besídkou. Man-
žel vedl několik let divadlo ve Varnsdorfu, a tak jsem ho poprosila, aby
mi pomohl s besídkou. Dali jsme ji společnými silami dohromady. Pak
děti řekly, že by chtěli hrát divadlo, a už jsme se toho nepustili a každý
rok jsme nacvičili tak jednu nebo dvě hry.  
Víte kolik dětí prošlo Dividýlkem?
Počítali jsme tak 150 až 200. U dětí je nacvičování někdy hodně těžké,
protože se na ně nemůžete zlobit, když vám na zkoušku pětkrát jdou 
a pak řeknou, že je to nebaví. Málo dětí se chytne. To je jedna věc. Já se
na ně ani nezlobím, ale dělá nám to problémy, když si obsadíme role. 
A dvojmo role obsazovat nechci, protože nedokážu pak říct, ty to hrát 
budeš a ty ne. Vždycky jsme brali i děti, které třeba neuměly hrát, jenom
aby vystoupily. Nešlo nám o to, aby bylo představení kdovíjak kvalitní,
ale aby se děti seznámily s divadlem. Také když vyjdou ze školy a jdou
studovat, tak nemají možnost nebo nechtějí chodit mezi ty malé děti. Je
ale výborné, že začali chodit do Vojanu. Třeba Toník Raban, to byla 
shodou okolností taky moje třída, tak ten začínal v Dividýlku jako deseti-
letý kluk. Toho jsme museli dostrkat na jeviště, jak se chudák bál. Další
jsou Vinklárkovi, děvčata Augustovy. 
Jak fungují zkoušky Dividýlka?
Práce v kroužku je úplně něco jiného než ve škole. Děti poznáte z jiné
stránky. Já vůbec nejsem herečka, i když učitel je tak trochu herec. A režisér
už vůbec nejsem. Ale když zemřel manžel, tak jsem to, co jsem od něj 
odkoukala, musela využít a pustit se do vlastní práce. 

Cel˘ Ïivot s dûtmi
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Tfii Alberti a sleãna Matylda aneb
Náv‰tûva prken, co znamenají svût
Osnova mého příspěvku má tři témata tři – zastavení.

1. Umělecký dojem
Když jsem začala organizovat návštěvu reprízy divadelního předsta-

vení Tři Alberti a slečna Matylda, slibovala jsem záruku kvality a dobré zá-
bavy. Mé sliby předčily očekávání. Představení bylo výborné, výkony
ochotníků na profesionální úrovni.

Všechny „starší dorostenky" z Dolního Sedla se bavily a věřím, že 
nezůstane jen při tomto představení. Bylo by dobré, aby se z této nahodilé
návštěvy stala tradice při návštěvách Hrádeckých divadelních podzimů.

2. Několik vět k autorovi hry. Pan Horníček sám o sobě je člověk 
(bohužel už není), jehož vtip, humor je velice jemný, osobitý, inteligentní,
nevulgární, ale vždy se dokáže strefit do černého. Tím i jeho hra Tři 
Alberti a slečna Matylda nezapadne a bude vždy, v každé době aktuální
tak, jako je např. Moliérův Harpagon. Bude se hrát stále. Neboť lupiči,
chytráci, hamižníci byli, jsou a budou, nevymřou.

3. Moje osobní alegorie:
Letošní, osmičkový, rok začíná netradičně. Leden je měsíc „vratných

láhví", březen měsíc knihy, internetu, bezpečné jízdy, v dubnu budou 
vystaveny korunovační klenoty – zůstanou v nich ještě pravé kameny?
Květen –  měsíc lásky atd.

Co únor? Únor bych nazvala měsícem komedie, masopustu a dobré
nálady. Vždyť taková volba prezidenta – to se národ bavil! Tam bylo 
přealbertováno – a až dojdou Alberti v Hrádku, stačí jen hrábnout… 
A slečna Matylda neodcestovala do Benátek, ale do Bruselu.

A neteř Kristýna? Ta, jak je v našich zemích zvykem, nebyla Barbora 
Škrlová, ani Anička, ani Adam, ale původně jistý mladíček Stáník Veliký.

Masopust je tradice, která by neměla zmizet z povědomí lidí. A to 
nejlepší nakonec. 29. 2. 2008 vynikající představení, alespoň z mého 
pohledu – bavila jsem se.

A ještě douška: ať dlouho, dlouho, dlouho nemusíme my ze Sedla 
chodit pro kvasnice do Hrádku. 

P. S.: Jsem ráda, že už není cenzura. To by se nemohla hrát tato hra a nebyl
by otištěn můj článek. Ať žije demokracie a svoboda!

Závěrem přejeme souboru, aby kamkoliv s představením přijede, všude
sklízel jen samé úspěchy.

Za samozvaný org. výbor zájezdu Marie Kozlová

Jednak jsme si museli trochu vytříbit češtinu. Cvičíme jazykolamy, čtyř-
verší. Pak se také musí děti umět pohybovat. Kultura pohybu je důležitá. 
Jeviště je velké, jsou třeba velká gesta. Herec musí dbát na to, aby hrál s ostat-
ními, aby tam byla návaznost, aby se navzájem nezakrývali, když se hraje. 

Dostupné texty jsou většinou psány starší češtinou, protože dneska se
tolik her pro děti nepíše. Děti musí cítit, že se jim text říká dobře, aby jim
z úst nešel strnule. Hry někdy upravujeme nebo děti dostanou nápad, jak
hru rozehrát dál. Zkoušíme někdy i tak, že se vezme krátká pohádka, např.
O červené Karkulce, kterou jsme si ale našli v jiné verzi, o tom, jak se ska-
marádila s vlkem. Nejsou v ní dialogy, jen vypravování. A děti dialogy
samy tvoří. 

Když pak hoří čas, tak se scházíme místo jednou týdně dvakrát. Musí
se hodně cvičit. Scény se musí pořád pilovat. Děti si samy řeknou, jestli
to je hloupé, nebo zda tomu budou ostatní děti rozumět. Musí se jim dát
prostor. Musí si tam najít vztahy mezi rolemi a musí vědět, koho hrají,
jaká je ta osoba a jak se chová k ostatním. 
Co teď cvičíte?
Jmenuje se to Tři mušketýři aneb Garda jeho oslovské výsosti. Tu hru jsem
dlouho sháněla. Zřejmě to napsal nějaký Rumun a vyšlo to asi před 
20 lety. Čeština se hodně mění a těch 20 let je na textu znát. Také jsme
se byli podívat loni v Plzni na klasických mušketýrech. 
Jak zvládáte vyrábět kulisy a kostýmy?
Něco udělají maminky, něco si uděláme sami a máme už za ta léta i nějaký
vytvořený fond. Třeba čepičky na role zvířátek byly ve škole, dostali jsme
vysoké krabice od ledniček, ze kterých vytvoříme kulisy lesa, nebo se něco
namaluje na paravány. Kulisy hodně zjednodušujeme. Nakonec i ve hrách
pro děti, když se tam píše o kulisách, tak je napsáno, jak je zjednodušit.
Protože právě kulisy někdy zabrání tomu, aby se s hrou vyjelo mimo
město. Fajn je, že můžeme cvičit v prostorách školy, a ne ve třídě, protože
to místo je podobné svými rozměry jevišti a děti, pokud si to nevyzkouší,
tak nedokáží využít plochu. Je potřeba, aby se s prostorem počítalo už od
začátku.
Jste na zkoušení s dětmi sama?
Už na to nejsem sama. Nabídla se mi Hanka Prchlíková. Hodně mi 
pomohla už s druhou hrou Princezna na hrášku na Hrádecký divadelní
podzim. Myslím si, že se jí ta práce líbí. A já už opravdu potřebuji nástupce.
A ještě, až dostuduje Blanka Trnková, tak možná by mohly dělat spolu.
Jak dokážete připravené hry uplatnit?
Snažíme se jezdit na přehlídky. Např. okresní přehlídka divadelních před-
stavení Dětská scéna, kterou pořádá DDM Větrník. Tam jsme ale byli 
naposledy v roce 2002, ale snad by měla být obnovena. Každoročně jez-
díme na Bambiriádu, je to moc fajn, i když obtížné, protože se tam hraje
venku a venku je dost hluku. Občas hrajeme pro děti v hrádeckých ško-
lách a školkách. Každá hra by se měla hrát alespoň desetkrát, ale to my
nezvládneme. Také jsme hráli na Noci s Andersenem. Dokonce jsme hráli
v Německu na přehlídce v Löbau, kde jsem musela nejdřív dětem německy
vypravovat obsah, aby rozuměly. Přesto jsme měli docela úspěch. Ale 
největší úspěch jsme měli se hrou Stroj času, kterou si dala tehdejší parta
dohromady sama. Dostali tehdy na Hrádeckém divadelním podzimu
cenu za autorské představení. Herci dokonce ani moc neposlouchali mou
režii, musela jsem je hodně usměrňovat. Ale dobře, že jsem jim povolila.
Mám radost, vždycky, když se chytnou. A pokud se nechytnou, tak to zase
až tak nevadí. Zkusí si přinejmenším, jak se hraje, a alespoň se něco naučí.

Vít Štrupl

Petra Vávro

Danû & úãetnictví
Oldřichov na Hranicích 121, 463 34 Hrádek nad Nisou

Tel: +420 777 894 722

e-mail: petra.vavro@seznam.cz
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Na konci února byly vyhodnoceny snímky zaslané do fotografické soutěže,
kterou na podzim loňského roku vyhlásila společnost Eurnet. Po nesmě-
lém začátku soutěže nakonec přihlásilo své snímky na téma „Hrádecko,
jak je neznáme“ 25 autorů. Porota ve složení Petr Mayer, Josef Růžička,
Martin Vlasák a Vít Štrupl vybírala ze sedmi desítek digitálních snímků.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v pondělí 3. března v budově ZŠ
T. G. Masaryka. 

Při společném posezení byly nejen zveřejněny výsledky soutěže a pře-
dány ceny vítězům, ale proběhla i prezentace fotografií. Členové poroty
také připravili několik rad pro fotografování, které vyplynuly ze zkušeností
při posuzování soutěžních snímků.

OOcceenněěnnyy  bbyyllyy  ččttyyřřii  ffoottooggrraaffiiee::
1. místo: Marek Janosik-Bielski – Matematická rapsodie
2. místo: Lukáš Žehra – Zákoutí v Koloře 1
3. místo: Martin Hendrych – Písečný žralok
4. místo: František Kureš – Lužické hory z Horního Sedla

Ceny do soutěže v podobě kvalitních fotobrašen a stativů věnovala
společnost Eurnet.

ZZaaččíínnáá  nnoovváá  ffoottoossoouuttěěžž
Protože první kolo fotografické soutěže Eurnetu vzbudilo zájem mezi lidmi,
kteří rádi fotografují, bylo na začátku března vyhlášeno nové téma a tím
i druhé kolo fotografické soutěže. Zanedlouho se příroda zazelená, a proto
můžete se svými fotoaparáty vyrazit ven a zachytit pomocí nich okamžiky
přicházejícího jara, ale i prázdninových měsíců. Protože zájem zúčastnit
se soutěže projevili i lidé z širšího okolí Hrádku nad Nisou, bylo rozšířeno
i území, odkud mohou fotografie pocházet. Tématem druhého kola foto-
soutěže je „Jaro a léto v Euroregionu Nisa“.

PPooddmmíínnkkyy  ffoottooggrraaffiicckkéé  ssoouuttěěžžee  ssppoolleeččnnoossttii  EEuurrnneett::
Téma: Jaro a léto v Euroregionu Nisa
Kdo se může zúčastnit: jakýkoliv amatérský fotograf
Co se hodnotí: především nápad a neotřelost záběru, kompozice, snímky
by také měly mít alespoň základní technickou kvalitu (nerozmazané apod.)

Požadovaná velikost snímků: 3 až 6 MPx (delší strana snímku by měla
mít velikost od 2 000 do 3 000 bodů – pokud budete fotografie posílat
prostřednictvím Outlooku, nenechte jej fotografie zmenšovat).

Kam snímky posílat: e-mailem na fotosoutez@eurnet.cz
Nezapomeňte k mailu připojit vaše jméno a věk.
Každý autor může do soutěže přihlásit maximálně tři snímky.
Uzávěrka soutěže: 15. září 2008.

Fotografická soutûÏ Eurnetu zná vítûze

1. místo: Marek Janosik-Bielski

2. místo: Lukáš Žehra

3. místo: Martin Hendrych

Vzájemné spolupráce pokraãují
Ke konci loňského roku nás oslovilo Česko–německé fórum žen – „Fórum
Lingua" – a nabídlo nám další formu vzájemné spolupráce s naší part-
nerskou školkou „Birkenhof" v Hartavě. Tato nabídka se týkala nejvíce 
sedmi mateřských škol v Čechách a Německu, které mají již přeshraniční
spolupráci či jí teprve budují.

Cílem tohoto dílčího projektu v rámci programu Sousedství a jazyk 
je lepší poznávání běžného denního provozu partnerské školky a získá-
vání detailnějšího přehledu o pedagogickém konceptu spolupracujících
zařízení formou hospitací v partnerských školkách, a to po dobu 2 dnů.
Tyto hospitace proběhly v naší a hartavské MŠ v týdnu od 11. 2. do 14. 2.
2008. Poznatky z těchto hospitací si každá učitelka zaznamenávala na
zvláštní formulář, který nám též dodalo Česko–německé fórum žen. Po
skončení hospitací se formulář zasílal zpět s tím, že výsledky se budou
společně vyhodnocovat na semináři v Rothenburgu začátkem března 
s tématikou Pohled na dítě v předškolních zařízeních v České republice 
a Německu. Kromě toho se na semináři seznámíme ještě s novými 
metodami jazykové výchovy a s organizací setkávání v českých a němec-
kých mateřských školách. Dana Málková, MŠ Donín
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Nejmenší slovanský národ žijící na německém území, převážně v Eurore-
gionu Nisa, se pomalu, ale jistě stává jen folklórní záležitostí. Zatímco ještě
před třiceti roky bylo Lužických Srbů dvě stě tisíc, v současné době se 
jejich počet odhaduje na padesát tisíc. To mnozí Srbové považují za 
řízený zánik svého národa a nechtějí se s tím smířit.

Prohlásili to politici Marek Chelchowski a Henry Matusch při své led-
nové návštěvě v Hrádku nad Nisou. Informovali nejen o situaci mizících
Slovanů, ale také o další snaze k záchraně národa. K ní dala podnět 
Srbská lidová strana (SLS) založená v roce 2005. „Nejde o novou stranu,
spíše o obnovu té, která vznikla ve dvacátých letech minulého století 
a byla zakázaná za Třetí říše,“ upřesnil Chelchowski. 

SLS usiluje o větší podporu malého národa od německých úřadů a vzo-
rem se politikům stala podobná a úspěšná strana dánské menšiny ve Šles-
viku–Holštýnsku. Ze třinácti zakladatelů má SLS nyní 80 členů, ale počet
partajníci nepovažují za důležitý. „Rozhodující je podpora voličů. Chtěli
bychom mít svého člověka v zastupitelských orgánech, který by dokázal
udělat více pro záchranu jazyka a kultury našeho národa na území Horní
a Dolní Lužice. Lužická srbština je například pouze jedním z jazyků, jenž
se učí, a nikoliv vyučovacím jazykem. Ruší se třídy v lužickosrbských školách,
kde je menší počet žáků. To a mnohé další se musí změnit. Jinak budou
Lužičtí Srbové opravdu jen folklórní záležitostí, jak je znají lidé z veliko-
nočních jízd na koních či z jiných slavností,“ varuje Chelchowski. 

Co podle politika nezlikvidoval Bismark, Hitler či Honecker, to se para-
doxně daří demokracii. To si ale nemyslí zástupci dosud známějšího 
a většího národnostního uskupení Domowiny, která sdružuje 7 400 členů.
Vznik politické strany Lužických Srbů považují za tříštění sil. Jak ukazuje
dosavadní praxe, Domowina dává přednost zastupování zájmů slovan-
ského národa velkými či většími politickými stranami Německa, neboť to
považuje za účinnější. „Jenomže i politici těchto stran berou Lužické 
Srby za spolek podobný zahrádkářům. A to nám jazyk a identitu národa 
nezachrání,“ oponoval Henry Matusch, generální sekretář SLS. 

Do Hrádku nad Nisou přijeli srbští politici na pozvání Jiřího Týře, 
organizátora tradičního lednového setkávání politiků a pedagogů z Euro-
regionu Nisa. „Nesmíme zapomínat, že když nazýváme naše zájmové

území Trojzemím, že zde ve skutečnosti žijí čtyři národy. Věřím, že i naše
česká část euroregionu může Lužickým Srbům pomoci k zachování jazyka
a národa. Třeba umožněním studia jejich dětí na našich školách,“ dodal
pedagog Jiří Týř. Josef Růžička

Lužickosrbští politici Henry Matusch (vlevo) a Marek Chelchowski (vpravo) diskutují 

s Václavem Poštolkou z liberecké TU.

Foto – Josef Růžička

Michalovi mazlíãci v Hrádku
29. března vystoupí od 14.30 v DK Beseda Michal Nesvadba se svým 
dětským představením Michalovi mazlíčci aneb „Michale, když máš na
opasku ještě dvě volné dírky za přezkou, tak si nehraj na to, že jsi už 
dospělý!“

Michal si myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi. Jeho „ply-
šáci“, největší mazlíčci, ho ale přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě
nevyrostl a hrát si s nimi může klidně dál.

...Michal v Mazlíčcích představuje svoje miláčky ze zvířecí říše. Děti se
prostřednictvím tohoto představení na chvilku zastaví i na klidném místě
v pralese v Africe, ale pak už rychle zase zpátky do Michalova pokojíčku,
kde na něj čekají další jeho oblíbení plyšáci... a spousta jeho vzpomínek,
do kterých se vrátí spolu s dětmi v sále... Nemůže chybět legrace, soutěže
ale ani překvapení...? Víte, koho má Michal opravdu moc rád, je jeho 
miláček a vy ho dobře znáte...?

V představení uvidí děti skutečné hračky, své oblíbené plyšáky, do kte-
rých se zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče.

Předprodej: Turistické informační centrum.

LuÏiãtí Srbové pfiedstavili svoji politickou stranu

polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
únoru 2008 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.

70 let Marie Echtnerová, Jiří Vávra
80 let Emil Braun, Matěj Hoško,

Alenka Petráková
81 let Květoslava Reichlová
83 let Jaroslav Řežab, Božena Kožíšková,

Ladislav kořínek, 
Marcela Suchánková

85 let Jiří Procházka, Marie Georgievová,
Josef Šidlák

87 let Wartanouche Wenigerová
88 let Věra Kyndová
93 let Marie Kabelková

V sobotu 23. února 2008 byli v obřadní síni radnice uvítáni noví 
hrádečtí občánci: 
Martina Kolisková, Kristýna Bartoschová, Filip Tomaštík, Tereza Trach-
tová, Rudolf Selinka, Aneta Mlynczyková, Marie Rybáriková, Anna Karin
Makumbirofa, Dominik Bobvoš, Sebastian Štěpánek, Pavlína Libnarová,
David Laluch, Jana Vacková, Jiří Tafičuk.

Marie Zimová, SPOZ
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Po loňském úspěšném promítání se festival dokumentárních filmů o lid-
ských právech bude opět konat i v Hrádku. V loňském roce se organizace
ujala ZŠ Lidická a stejně tomu bude i letos. Hrádek je díky tomu jedním
z 28 českých měst, kde se promítání uskuteční.

Festival Jeden svět (One World) je v Evropě největším festivalem filmů
o lidských právech. Letošní, jubilejní 10. ročník festivalu, organizovaný
společností Člověk v tísni, je věnován Aun Schan Su Ťij, nositelce Nobelovy
ceny míru, a lidem v Barmě, které utlačuje brutální vojenský režim. 

V průběhu festivalu bude uvedeno 138 dokumentů z téměř čtyřiceti
zemí celého světa. V Hrádku budeme mít možnost zhlédnout dva „celo-
večerní“ filmy, před kterými bude promítnut vždy některý z krátkých 
„spotových“ filmů. Snahou organizátorů je sehnat do Hrádku některého
z diskutérů – lidí, kteří mohou o problematice zpracované ve filmu disku-
tovat s obecenstvem.

Nedílnou součástí festivalu Jeden svět je projekce filmů pro žáky 
základních škol, které se budou konat v dopoledních hodnách i v Hrádku.
V rámci projektu Jeden svět na školách vznikají tématické soubory doku-
mentárních filmů a dalších audiovizuálních prostředků. K nim jsou připra-
veny další doprovodné a didaktické materiály, které pomáhají pedagogům
začlenit vzdělávání o lidských právech a další témata do výuky. Dnes tyto
materiály používá ve výuce již 2 300 škol.

„Osobně věřím, a setkávání s diváky Jednoho světa po celá ta léta mě
v tom jen utvrzovala, že náš festival vychovává nenásilným způsobem, jak
nás, kteří ho organizují, tak i ty, kteří ho navštěvují. Učí nás být lepšími
lidmi, chápavějšími, citlivějšími, informovanějšími, svobodnějšími a pevněji
si stojícími za svým názorem,“ říká o festivalu Jeden svět jeho zakladatel
Igor Blažević.

Další informace: www.jedensvet.cz

PPrrooggrraamm  pprroommííttáánníí  vv  HHrrááddkkuu  nnaadd  NNiissoouu
Kde: ZŠ Lidická, Školní ulice

Záštita: hejtman Libereckého kraje Petr Skokan a filmová dokumenta-
ristka a pedagožka Olga Sommerová.

Pořadatelé: společnost Člověk v tísni ve spolupráci s občanským sdru-
žením Anaon a Základní školou Lidická.

Regionálním partnerem festivalu v Libereckém kraji je firma Dekonta,
www.dekonta.cz.

Partnerem festivalu je firma Mibag, www.mibag.cz.
Festival dále podpořila firma Teriér, www.terier.cz. 
2. 4. 18.30 – Slavnostní zahájení

2. 4. 19.00 – Kongo: hluboké ticho (USA, Kongo – 2007 – 77 min.)
3. 4. 19.00 – Opuštění (Bulharsko, Velká Británie – 2007 – 90 min.)
Před každou projekcí budou promítnuty ještě krátké (cca 10 min.) spo-

tové filmy.

AAnnoottaaccee  kk  ffiillmmůůmm::
KKoonnggoo::  hhlluubbookkéé  ttiicchhoo  –– LLiissaa  FF..  JJaacckkssoonnoovváá
Občanská válka v Demokratické republice Kongo je jedním z nejvleklej-
ších a nejzapomenutějších světových konfliktů. Přestože na dodržování
míru po letech válek dohlížejí tisíce vojáků OSN, především na východě
země se stále bojuje. Oběťmi vleklých bojů jsou také statisíce dívek a žen,
které jsou masivně a velmi brutálními způsoby znásilňovány. Kromě častých
zdravotních problémů trpí znásilněné ženy mnohdy i vyloučením z vlast-
ních rodin a zavržením okolím. Konflikt za sebou nechává také celou 
generaci sirotků počatých násilím. Sugestivní snímek americké doku-
mentaristky Lisy F. Jacksonové přináší znepokojivá svědectví o životech 
a utrpení znásilněných žen ve válkou zbídačené zemi. Autorka pátrá po
příčinách současného jevu, kdy znásilnění není pouhým násilným aktem
a výrazem chtíče vojáků, ale stává se systémovým prostředkem k porážce
a ponížení nepřítele. Snímek obsahuje autentické výpovědi nejen obětí
znásilnění, ale i jejich pachatelů. Citlivost režisérčina přístupu k postavám
filmu umocňuje skutečnost, že byla kdysi sama brutálně znásilněna.

OOppuuššttěěnníí  –– KKaattee  BBlleewweettttoovváá
Snímek odhaluje šokující realitu péče o hendikepované děti v Bulharsku.
Režisérka Kate Blewettová strávila devět měsíců v léčebně pro zaostalé
děti v bulharské vesnici Mogilino. Zaznamenala strašlivé podmínky, 
v jakých tu přežívá sedmdesát pět dětí, kterých se kvůli jejich postižení
vzdali vlastní rodiče. Zdejší svět je skutečnou lidskou tragédií a Opuštění
je film pro silné povahy. Mnoho dětí v léčebně je těžce postižených –
hluchých, slepých nebo upoutaných na lůžko. Téměř žádné z nich nemluví,
nikdo je to nenaučil. V prostředí absolutního nezájmu ze strany ošetřo-
vatelů, kteří se k dětem mnohdy chovají jako ke zvířatům, ztrácejí naději
i ti, kteří mohli doufat v důstojný život. Jednou z nich je osmnáctiletá 
autistická dívka Didi, kterou do ústavu odložila její matka. Didi mluvit umí
a má mnohé co říct. Ale nemá si s kým povídat. Stává se tak vězněm 
tohoto otřesného světa ticha a lhostejnosti. Ještě otřesnější je ale zjištění,
že v Bulharsku žije v podobných ústavech nejvíce dětí ze všech zemí 
Evropské unie.

Vít Štrupl

Jeden svût po roce opût v Hrádku

Dokončení ze strany 1
Škola bude rovněž žádat o příspěvek z příspěvkového programu města,
který by měl snížit částku, kterou hradí rodiče (ta je bez tohoto příspěvku
stanovena na 200 Kč za jednu vyučovací hodinu).

Další možností, jak učinit výuku dostupnější, je využít některý z dotač-
ních programů. Místostarosta města Josef Horinka již začal jednat s part-
nerem, kterým by se měla stát polská Bogatynia. Společný projekt by mohl

pokrýt nejen část nákladů na výuku, ale pořídilo by se z něj i potřebné 
vybavení – hudební nástroje a další zařízení.

Na hudební nástroje se v Hrádku od února začaly učit hrát dvě desítky
dětí. Tato aktivita ve městě citelně chyběla, a tak nezbývá než usilovat 
o to, aby zde zůstala a počet žáků se případně ještě rozšířil. Úspěšní žáci
p. A. Himmelové a E. Himmela z Nového Města předvedli, co umí, na
koncertě, který výuku 13. února zahájil. Vít Štrupl

V Hrádku se opût vyuãuje hudba
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Jedenáctým ročníkem vstupuje mezinárodní Thermica Rally Lužické hory
do druhé desítky své existence. Soutěž naplní letos 16.–17. května díky
svému zařazení do Lužického poháru – Lausitz Cupu – i „trojzemní 
charakter“. V sobotu 2. února bylo v Boxbergu na schůzce ředitelů totiž
definitivně potvrzeno, že do Lužického poháru se bude započítávat česká
Thermica rally Lužické hory, německá ADMV Lausitz rally a nově polský
Rajd Karkonoski. Byly rovněž schváleny i propozice 2. ročníku Lausitz Cupu.

11. ročník je vedle již zmíněného Lužického poháru součástí i Mio GPS
M ČR ve sprintrally a K4 poháru ČR v rally. Podle slov ředitele je již na
stole většina potřebných povolení ohledně trati, která byla krátce před
nedávnou schůzkou organizačního výboru projeta a schválena. Letos
měří celkově 184 kilometrů a šest měřených úseků z ní tvoří 73 kilometrů
(tři úseky se pojedou dvakrát). 90 % povrchu tvoří asfalt, 10 % šotolina.
Nově bude zařazen začátek jedné z erzet přímo ve městě na sídlišti. Tato
zpráva určitě těší všechny hrádecké příznivce rally, neboť budou moci 
sledovat soutěžní vozy doslova „z obýváku“. Ty, kteří automobilismu 
nefandí, prosí ředitelství soutěže o shovívavost. Tento atraktivní úsek bude
bezpečnostně mimořádně zajištěn a výrazně zde budou omezeny sezna-
movací jízdy posádek, aby nebyl vážně narušen běžný život obyvatel
Hrádku.

V pátek 16. května odpoledne se bude na náměstí konat veřejná for-
mální a technická přejímka, od devatenácti hodin bude pro veřejnost
volně přístupný program nazvaný Rallyshow. Mezi doprovodné akce
bude opět patřit vystavení několika zajímavých závodních vozů. Podle 
posledních informací se mezi startujícími z několika zemí Evropy objeví
opět i zajímavé osobnosti. Již potřetí převzal záštitu nad soutěží bývalý
úspěšný závodník Mgr. Petr Doležal, nynější náměstek hejtmana Libe-
reckého kraje. 

Jedenáctý ročník Thermica rally Lužické hory startuje v sobotu 17. května
v devět hodin, první vůz přijede na cílovou rampu v patnáct hodin. 
Podrobnější informace se dozvíte v jednom z příštích čísel hrádeckého
měsíčníku. Text a foto: Pavel Vydra

Turnaj v ‰ipkách
Dne 23. února 2008 byl v rámci programu využití volného času mládeže
pořádán Domem dětí a mládeže Drak a městskou policií další turnaj 
v šipkách, který se konal v sokolovně.

Turnaje se zúčastnilo se 14 soutěžících, kteří byli rozděleni do věkových
kategorií. 

PPoořřaaddíí  ttuurrnnaajjee::
MMaatteeřřsskkéé  šškkoollyy 11..  ssttuuppeeňň  ZZŠŠ
1. místo Svoboda Vojtěch 1. místo Vinš Aleš
2. místo Straka Josef 2. místo Bobvoš Daniel 

3. místo Štálik Miroslav
22..  ssttuuppeeňň  ZZŠŠ
1. místo Bobvoš Filip ŽŽeennyy
2. místo Palasová Lucie 1. místo Vinšová Andrea
3. místo Palas Tomáš 2. místo Palasová Lenka

3. místo Krňáková Iva
MMuužžii
1. místo Bobvoš František
2. místo Palas Jiří
3. místo Straka Josef

Tato akce byla pořádána s podporou města Hrádek nad Nisou.
Mgr. Ladislava Jurková – DDM Drak

Pavel Weiss – městská policie

V rámci projektu Nová hřebenovka, který si klade za cíl propojit české, 
německé a polské turistické trasy, získá město dvě nová dětská hřiště. První
z nich bude instalováno v prvním pololetí letošního roku pod restaurací
Barrandov na sídlišti Liberecká. V druhém pololetí přibude nová herní 
sestava na loučce u restaurace V Zatáčce před hraničním přechodem 
Hrádek–Hartava.

Sestavy na ploše asi 20 krát 15 metrů budou poměrně zajímavé. Součástí
budou mimo jiné dřevěné věže (jedna se skluzavkou), spojené mostem,
čtyřstěn na lezení, žebřiny s hrazdou. V Loučné by měla být poválky zpev-
něna i pěšina, kterou si lidé zkracují cestu přes loučku.
CCoo  jjee  NNoovváá  hhřřeebbeennoovvkkaa??
Snaha o navázání na staré tradice společně s nutností oddělit z bezpeč-
nostních důvodů trasy pěších turistů od cyklistů vedly v roce 2001 k vypra-
cování záměru magistrály, která by do jisté míry kopírovala myšlenku 
a trasu původní Modré hřebenovky. Snahou je propojit krajinu Česko-
saského Švýcarska, Lužických a Žitavských hor s Ještědským hřebenem,
Jizerskými horami a Krkonošemi. Po dokončení by měla „hřebenovka“
opět spojovat saské skalní oblasti u Hinterhermsdorfu se Sněžkou, 
tj. zhruba 170 km. Jednou z prvních dokončených částí projektu je Jizerská
magistrála pro pěší, která byla otevřena v loňském roce. Vede od hranič-
ního přechodu v Orle do Albrechtic u Frýdlantu. V dalších letech bude
trasa postupně prodlužována. Hrádkem nad Nisou povede severní varianta
cyklistické trasy Nové hřebenovky, která bude v okolí města kopírovat
trasu Pašerácké cyklostezky a do Německa přejde v Hartavě. Severní 
varianta hřebenovky pro pěší do Hrádku nad Nisou přijde od Grabštejna

a bude pokračovat rovněž do Hartavy. Jižní varianty tras povedou kolem
Tobiášovy borovice. 

Tzv. Modrá hřebenovka (Blauer Kammweg) je nejslavnější a nejdelší
vyznačenou hřebenovou cestou v Čechách, a to již více jak sto let. V dobách
své největší slávy se táhla od Blankensteinu nad Sálou v Německu přes
celé Krušné hory, Českosaské Švýcarsko, Lužické, Ještědské a Jizerské hory,
Krkonoše, Broumovsko, Orlické hory a Sněžník až na Praděd. Cesta v mnoha
místech překračovala hranici z jedné strany na druhou, vesměs ovšem 
sledovala hlavní hraniční horský hřeben. 

První úseky byly přitom vyznačeny právě v severních Čechách: 13. dubna
1902 se sešly ve Varnsdorfu tehdejší horské spolky z lužické oblasti 
a dohodly se o zřízení této trasy z Ještědu na Růžovský vrch; 6. září 1903
se v Kořenově dohodly jizerskohorské a krkonošské spolky na protažení
cesty od karlsthalského mostu až na Sněžku. V roce 1904 se k iniciativě
připojily v Chomutově i krušnohorské spolky a konečně v roce 1913 byla
cesta prodloužena až do Blankensteinu nad Sálou, na území Německa. 
V dobách 1. republiky byla cesta postupně na mapách vyznačena až na
vrchol Pradědu a dosáhla tak neuvěřitelné délky necelých 800 km. Většina
trasy byla od roku 1903 postupně značena zinkovými tabulemi s vyra-
ženým čtyřhrotým hřebínkem, nabarveným na modro. Zvláštní je, že 
v prvních letech nebyla v lužicko-jizerské oblasti cesta označována jako
Kammweg, tj. Hřebenovka, ale zprvu jako Hauptweg čili Hlavní cesta, což
mělo nepochybně zdůraznit její jedinečnost mezi ostatními značenými
cestami. 

(zdroj www.jizerskamagistrala.cz a www.nisaops.cz).

Ve mûstû vzniknou dvû nová dûtská hfii‰tû

Thermica rally LuÏické hory odstartuje
v polovinû kvûtna
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Na břehu hrádecké Kristýny se v sobotu 19. ledna 2008 již poosmé sešlo
přes dvacet účastníků tradičního Novoročního přátelského setkání z Česka,
Polska a Německa. Tématem neformální debaty byla tentokrát především
spolupráce škol a dalších organizací při celoživotním vzdělávání a přeshra-
niční spolupráce v této oblasti.

Po novoročním přípitku proneseném starostou Hrádku Martinem 
Půtou a vzájemném představení se ve volné diskusi debatovalo o přeshra-
niční spolupráci středních škol v Malém Trojzemí, o celoživotním vzdělávání
v Centru vzdělanosti Libereckého kraje a o dalších možnostech přeshra-
niční spolupráce. Z neformální diskuse vyjímáme:

Zdizslaw Wielgus z bogatyňské Střední školy energetické a ekonomické
hovořil o dvouleté spolupráci jeho školy s libereckou Střední školou strojní,
stavební a dopravní. K dosavadním vzájemným výměnným pobytům
žáků a učitelů těchto škol přibude letos za podpory města Bogatynia 
například společná exkurze učitelů s ekologickou tématikou. Partnerské
školy dále spolupracují i při přibližování obsahu výuky mechatroniky.

Chrastavský starosta Michal Canov s radostí oznámil přítomným, že
Chrastava zahájila pravidelnou spolupráci s partnerským městem v Polsku.
Jeho zástupce Miloslav Pilař připomněl, že Chrastava má od letoška od
základu zrekonstruovanou a moderně vybavenou základní školu.

Z Německa, tentokrát z dolnolužické Chotěbuzi, přijeli na setkání 
zástupci Lužických Srbů. Marek Chelkowski hovořil o tom, co dělá tento
nejmenší slovanský národ žijící v Německu pro udržení svébytnosti ve 
věcech kulturních, hospodářských a politických. Dolnolužičtí Srbové mají
řeč podobnou češtině i polštině a přítomní mu rozuměli i bez překladu.
Dověděli se mimo jiné, že jeho firma má granitový kamenolom v Polsku.
Z kamene z tohoto lomu je například dlažba kolem známé Brandenbur-
ské brány v Berlíně. Návštěva lužickosrbských přátel udělala radost i Ctira-
dovi Kučerovi, který jako Liberečan věnoval na Ústecké univerzitě J. E. Pur-
kyně i na mezinárodní úrovni mnoho let své práce otázce Lužických Srbů
a slovansko-germánskému soužití obecně. K této práci dovedl i své 
následovníky a nyní, jako důchodce, může mít víc času na uplatnění svých
zkušeností také v Trojzemí.

Václav Poštolka z Katedry geografie Pedagogické fakulty liberecké uni-
verzity pozval přítomné i veřejnost na letní Geografické dny 2008. Je to
mezinárodní geografická konference, jejíž součástí bude například i cesta
za lužickosrbskými přáteli do Horní Lužice. Zmínil se i o Letní geografické
škole a o výuce tzv. aplikované geografie, která má význam například při
organizování turistického ruchu.

Z polského Zhořelce přijela Lasanna Glowczyk, ředitelka tamní Střední
odborné školy. Hovořila například o mezinárodní spolupráci její školy 
v oboru restaurace stavebních památek. Jde o vícestranný projekt EU 
Leonardo. Ocenila přitom kvalitu spolupráce s libereckou Střední školou
strojní, stavební a dopravní a uvedla náměty na další spolupráci s touto
školou a přislíbila svou spolupráci i při dalších aktivitách.

Hrádecký publicista Josef Růžička se zmínil o své účasti na výměnném
studijním pobytu, kdy loni v červnu bylo 14 studentů liberecké SŠSSD 
jeden týden v Bogatynii. Zaujala ho exkurze do povrchového dolu v Turowě
pro vysokou úroveň používaných technologií a také přátelská atmosféra
ve vztazích mezi českými a polskými studenty. Jaroslav Poláček, který je
předsedou školské komise Euroregionu Nisa, nabídl spolupráci ER Nisa při
podobných činnostech a nabídl tomu i publikační prostor na webových
stránkách. Věra Týřová z hrádecké základní školy hovořila o třístranné 
spolupráci základních škol v Malém Trojzemí. Trvalou podporu všem
těmto věcem přislíbil ve svém vystoupení vedle starosty Půty také jeho
zástupce Josef Horinka.

Alfons Rokoš z Centra vzdělanosti Libereckého kraje seznámil přítomné
s činností CVLK. Mluvil o výsledcích projektu Gramotnost pro 21. století.
Šlo o projekt, v jehož rámci se učitelé a ředitelé středních škol Liberecka
připravovali na vzdělávání osob starší střední generace. Součástí projektu
je i seznámení s možnostmi využívání financí z různých zdrojů včetně 
evropských fondů. Uvedl také některá další témata, která budou v dalším
období aktuální: mezinárodní spolupráce v příhraniční oblasti, využívání
e-learningu a vytváření sítě organizací vzdělávajících dospělé.

Ředitel liberecké SŠSSD Tomáš Princ hovořil o přeshraničních aktivitách
jeho školy. Mají už mnohaletou tradici a škola má více partnerských 
škol a organizací v Německu a Polsku. Spolupráce je vícezdrojově finan-
covaná, například z evropských projektů Sokrates, Leonardo SEQUA, 

Českoněmeckého fondu budoucnosti apod. V poslední době jí napomáhá
i spolupráce s CVLK, které už také pomáhá některé přeshraniční projekty 
organizovat. 

Robert Gamba z odboru školství libereckého krajského úřadu konsta-
toval, že školské soustavy v Česku, Polsku i Německu čekají celkem 
podobné změny. Přeshraniční spolupráce má na školách, úřadech i v dal-
ších organizacích, snad z důvodu nějaké setrvačnosti, stále nevyužité 
rezervy. Připomněl, že tak to bylo před patnácti lety i s česko-německou
školou v Hrádku nad Nisou. Tato škola vznikla díky iniciativě J. Poláčka
navzdory tehdejším byrokratickým omezením. Dnes je přirozenou součástí
české i německé partnerské školy a přirozenou součástí života v Trojzemí.
Možná že i dnes jsou možnosti pro spolupráci všech druhů škol mnohem
větší, než si myslíme. Možná o nich třeba jen dost nevíme…

Organizátor setkání Jiří Týř připomenul, že CVLK organizuje další vzdě-
lávání pedagogů Liberecka a má při tom možnost vzdělávat učitele také
o možnostech a praktických zkušenostech z přeshraniční spolupráce ve
vzdělávání. Toto téma (rozšířit regionální povědomí učitelů o možnostech
přeshraniční spolupráce ve vzdělávání) by bylo možné zařadit do vzdělá-
vací nabídky CVLK pro učitele ZŠ a SŠ jako samostatný modul. Šlo by v něm
o to, aby školy chtěly, mohly a uměly využít přeshraniční spolupráce ke
zkvalitnění své vzdělávací nabídky a k dokonalejšímu uplatňování svých 
absolventů při dalším studiu a na trhu práce doma i za hranicemi. Máme 
v kraji několik škol, které mohou být pro ostatní školy inspirací a zdrojem
informací. O lektory by proto nemusela být nouze. Při přípravě tohoto 
programu by bylo možné spolupracovat i se zaměstnavatelskými a dal-
šími organizacemi Liberecka, včetně hospodářských komor a úřadů práce.

Ředitel CVLK Jiří Čeřovský a ředitelka libereckého Úřadu práce Kateřina
Sadílková byli na hrádeckém novoročním setkání poprvé. Ocenili možnost
setkat se neformálně s přáteli vzdělávání v Trojzemí a nabídli spolupráci. 

Partnery letošního novoročního setkání na Kristýně byli kromě hrá-
deckého starosty Martina Půty také Jiří Čeřovský, ředitel CVLK, a Tomáš
Princ, ředitel SŠSSD Liberec. Jiří Týř

Na hrádecké Krist˘nû o vzdûlávání 
a pfieshraniãní spolupráci

Firma
Kobryn Milan

přijme

do hlavního pracovního poměru

vyuãeného truhláfie 
s praxí

Nástup možný ihned.
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V záfií se otevfiou tfii
první tfiídy

V pátek 8. února proběhl ve škole v Doníně zápis do prvních tříd pro nad-
cházející školní rok. Dostavilo se k němu 97 dětí (včetně těch, které měly
od loňského zápisu odklad školní docházky). V 29 případech rodiče 
požádali o odložení školní docházky. Pokud všechny žádosti shledá peda-
gogicko-psychologická poradna, případně pediatr, jako oprávněné, 
nastoupí v září do prvních tříd v Hrádku nad Nisou 68 dětí.

Na ZŠ T. G. Masaryka se přihlásilo 38 dětí (15 žádostí o odklad školní
docházky), na ZŠ Lidická 37 dětí (6 žádostí o odklad) a na ZŠ v Doníně
22 dětí (8 žádostí o odklad).

V září otevře každá škola jednu první třídu.
V. Štrupl

Projekt Socrates na
Z· Donín

Začátkem roku se konají maškarní bály. Proto i únorový Socrates na ZŠ
Donín byl v tomto duchu. Krásné masky zvířat jsme sice měli koupené
pro každé dítě, ale škrabošky si děti musely udělat. Před tanečním rejem
jsme si vyrobili škrabošky, naučili jsme se několik slovíček zvířat česky, 
německy a polsky a skládali jsme rozstříhané obrázky zvířátek. A v závěru
našeho setkání zněla naší školou taneční hudba. Ani se dětem nechtělo
domů.

Z. Vachková

Máme se rádi!
Je čtvrtek a venku pošmourný den. Nám to ale neva, protože dnes se nám
školka rozzářila červenou, srdíčkovou barvou. Dokonce i kluci vyměnili
maskáčová trika za červená a to je pro mnohé veliká oběť. Holčičky zase
mají ve vlasech krásně rudé mašle. Paní kuchařka nesmí zůstat pozadu,

a tak hádejte, co asi připravuje dnes k obědu? Správně… rajskou omáčku,
mňam! Ještě že jsou všechny děti dnes opravdu láskyplně naladěné, a tak
nikomu neteče z nosu červená… nebojte, vždyť se máme rádi, a to nejen
na Valentýna, kdy si užíváme ve školce Srdíčkovo–červený den. 

Děti z MŠ Liberecká Beruška

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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