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V dubnovém čísle:

— Czech POINT
— Městská policie
— D Plast–Eftec
— Setkání národů ve škole
— Velikonoční výstava
— MŠ Donín
— Juniorská soutěž v aerobiku
— Příloha: Pohádkový důl

cena 12 Kã

Kuchynû ‰kolní jídelny projde
rekonstrukcí

V kuchyni u Základní školy T. G. Masaryka se vaří obědy pro žáky hrádeckých škol od roku 1982. Ponej-
více z té doby je také její vybavení. Některé je již nefunkční anebo dosluhující. Na rekonstrukci vybavení
školní kuchyně se nyní podařilo získat dotaci od Krajského úřadu Libereckého kraje. Za 3 miliony korun
od kraje má být školní kuchyně uvedena do souladu s hygienickými předpisy. Část peněz je určena na 
výměnu obyčejných ventilů na radiátorech v obou velkých školách za termoregulační. 

Rekonstrukce je plánována tak, aby proběhla v průběhu prázdninových měsíců. Nejnáročnější bude
výměny vzduchotechniky, která je již zcela nefunkční. Z té stávající zůstanou maximálně některé rozvody,
ostatní zařízení bude muset být vyměněno. S rekonstrukcí vzduchotechniky souvisí změna v rozmístění
zařízení kuchyně, které bude nově umístěno tak, aby bylo možné co nejjednodušeji zajistit odsávání par
a aby bylo výhodné i pro kuchařky připravující jídlo. 

Z dotace bude pořízeno také nové vybavení. Zcela jiné možnosti v přípravě jídel nabídnou především
konvektomaty. Zakoupeny budou nové pracovní stoly, vozíky, dřezy, výkonný robot a další zařízení. 
Součástí rekonstrukce musí být vzhledem ke stěhování zařízení také oprava podlahy, odpadů a přívodů
vody a elektřiny. Využití moderních zařízení povede k úspoře energií při přípravě jídel.

V kuchyni u pošty se denně vaří jídla pro žáky základních škol T. G. Masaryka, Lidická a Donín, další
jídla se vozí do školy v Loučné a do školky ve Václavicích. Pro své klienty zde odebírá obědy Pečovatelská
služba Hrádek nad Nisou a na obědy sem chodí kolem 50 cizích strávníků. Rekonstrukce umožní kromě
jiného také rozšířit a zkvalitnit nabídku jídel.

Z dotace krajského úřadu bude řešena rekonstrukce vybavení kuchyně. Město podalo také žádost 
o dotaci na dosažení energetických úspor v přístavbě ZŠ T. G. Masaryka. Pokud ji získá, budou v celé 
budově vyměněna okna a provedeno její zateplení.

Vít Štrupl

Mûsto podpofií 
odkanalizování

domÛ
Na březnovém zasedání zastupitelstva
města schválili zastupitelé změnu pravidel
pro přidělování a čerpání prostředků
fondu rozvoje města. K dřívějším půj-
čkám, o které mohou žádat vlastníci 
nemovitostí na opravy, zásobování 
pitnou vodou nebo odvádění odpadních
vod, přibyla možnost žádat o dotaci na
odkanalizování domů určených k trva-
lému bydlení.

Dotace může být poskytnuta za úče-
lem likvidace odpadních vod prostřed-
nictvím čistírny odpadních vod nebo 
biologického septiku s půdním filtrem. 
O dotace v maximální výši 20 tisíc korun
na jeden objekt mohou žádat majitelé
nemovitostí v těch částech Hrádku, kde
se nepočítá s odkanalizováním v platných
rozvojových dokumentech vzhledem 
k technologické a finanční náročnosti.
Konkrétně jde o okrajové části Hrádku
nad Nisou kromě Oldřichova (kde se
uvažuje o společném odkanalizování 
s Kopaczowem) a některé části Hrádku
nad Nisou, Donína a Loučné.

Žádost o poskytnutí dotace může
uplatnit každý, kdo požádal o stavební
povolení na čistírnu odpadních vod či 
biologický septik s půdním filtrem po 
1. 1. 2007, nejpozději však do 1 roku od
nabytí právní moci kolaudačního roz-
hodnutí. Příjemce této dotace nesmí
současně žádat o poskytnutí půjčky 
z FRM na tentýž účel. Příjemce dotace má
povinnost 10 let od termínu poskytnutí
dotace dodržovat podmínky kolaudač-
ního rozhodnutí, v opačném případě
bude muset dotaci vrátit.

Vít Štrupl

Dvû grab‰tejnské novinky
Od letošních Velikonoc čekají výletníky, kteří zavítají na Grabštejn, dvě novinky. 

První je překvapí v předhradí, kde se nachází nedávno zrestaurovaná kaplička Čtrnácti svatých pomoc-
níků. Její interiér obohatil obraz, který z popudu sdružení Benefiční koncerty Grabštejn namaloval Jiří 
Müller z Donína. Jeho rozměrný obraz,
na němž pracoval řadu měsíců, zachy-
cuje postavy čtrnácti svatých pomoc-
níků na pozadí krajiny Mikroregionu
Hrádecko-Chrastavsko. 

Autor obrazu měl na paměti, že vět-
šina výletníků nebude nejspíš znát
všechny svaté pomocníky, a proto 
každou postavu opatřil jejím jménem.
Navíc lepší orientaci, v čem konkrétně
spočívá pomocnické poslání jednotli-
vých svatých, napomáhá tabulka s tex-
tem, který stručně charakterizuje kaž-
dého ze čtrnácti svatých pomocníků.

Za druhou novinkou musí výletníci
zajít na hrad do kaple sv. Barbory.
Zdejší oltář totiž nově ozdobila dvojice
váz umístěných po stranách horního
obrazu. Pokračování na straně10
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
33..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
3. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 6. února se zabývala těmito
záležitostmi:
— vzala na vědomí zprávu o svozu tříděného odpadu
— schválila od 1. 4. 2008 změnu četnosti vývozů pytlového svozu a svozu

nádob na tetrapack na jedenkrát za měsíc, a to každé 1. pondělí 
v měsíci 

— vzala na vědomí nabídky na zpracování kompletní projektové přípravy
projektové žádosti akce „Multifunkční centrum Trojzemí – stavební
část“ z OP přeshraniční spolupráce ČR – Polsko

— schválila jako zpracovatele kompletní projektové přípravy projektové
žádosti akce „Multifunkční centrum Trojzemí – stavební část“ p. Romanu
Cermanovou za celkovou cenu 677 000 Kč v dělení podle nabídky: 
přípravná fáze – 110 000 Kč, realizační fáze – 507 000 Kč, monitoring
a kontrola po ukončení projektu – 60 000 Kč

— vzala na vědomí informaci starosty města o výsledku žádosti města 
o posunutí financování akce most U Wienerů 

— schválila od 1. 6. 2008 navýšení nájemného v bytech v objektu na 
Liberecké ulici č. p. 601, 651, 652 a 653 (střešní nástavba) a vchody
ve vlastnictví města č. p. 653 a 652 dle výpočtu kalkulačky MMR ČR
na základě zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování 
nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský záko-
ník, ve znění pozdějších předpisů a využívá tím zákonné možnosti 
vyrovnání výše původního podhodnoceného nájemného v těchto 
objektech

— rada města v působnosti valné hromady TS Hrádek, s. r. o., souhlasila
s příplatkovou povinností ve výši 250 000 Kč

— souhlasila s úpravou jízdního řádu autobusů dne 17. 5. 2008 z důvodu
konání Rally 2008 

— schválila omezení rychlosti v ulici Písečná v Hrádku nad Nisou na 
30 km/h.

44..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
4. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 20. února se zabývala těmito
záležitostmi:
— pověřila místostarostu města k dalšímu jednání ve věci stavu komunikací

se zástupci firmy Agro Chomutice. Na základě nabídky na rekonstrukci
komunikace bude předložen další postup v termínu do 31. 3. 2008.

— schválila umístění dopravní značky zákaz vjezdu všech motorových 
vozidel do ulice Hradební vedle Penzionu Janata

— schválila trasu na akci Rally Lužické hory 2008 dle předloženého návrhu
— schválila cenu 100 Kč/m3 za prodej palivového dřeva z majetku města

těženého v rámci prořezu a schváleného kácení problémových, nemoc-
ných či přestárlých stromů

— schválila předloženou nabídku ohňostrojových prací na akci Hrádecké
slavnosti 23. 8. 2008 v celkové výši 27 300 Kč vč. DPH

— vzala na vědomí podanou nabídku: „Obsahový manažer mezinárodní
spolupráce v rámci svazku měst Malý trojúhelník“. Schválila jako obsa-
hového manažera mezinárodní spolupráce v rámci svazku měst Malý
trojúhelník subjekt: ThMgr. Hedvika Zimmermannová v souladu s poda-
nou nabídkou.

— vzala na vědomí žádost paní Vladimíry Legrosové na zhotovení veřejné
komunikace u č. p. 53 na Dolní Suché a uložila ORM navrhnout způ-
sob opravy komunikace 

— vzala na vědomí informaci o změně územního plánu v lokalitě Nová
Loučná pro výstavbu rodinných domů a uložila projednat se zájem-
cem o investici v této lokalitě a vlastníkem pozemků podmínky smlouvy
o budoucí spolupráci.

11..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
1. mimořádná schůze rady města v roce 2008 konaná dne 27. února se
zabývala těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na vedoucího finančního

odboru a souhlasila s vypsáním nového výběrového řízení na obsazení
funkce vedoucího finančního odboru 

— vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na místo referenta poda-
telny Městského úřadu v Hrádku nad Nisou 

— vzala na vědomí informaci starosty ohledně dopravní obslužnosti 
v Hrádku nad Nisou.

55..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
5. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 5. března se zabývala těmito
záležitostmi:
— po projednání schválila zpracovatele projektové dokumentace a IČ 

pro stavební povolení na akci „PD a IČ Rekonstrukce ulice 1. máje“
firmu Valbek, spol. s r. o., za celkovou cenu 297 500 Kč vč. DPH

— vzala na vědomí zprávu o stavu rozpracování geometrického plánu na
rozdělení p p. č. 1 498 v k. ú. Hrádek nad Nisou (zahrádky u Pragovky)

— schválila jako zpracovatele kompletní projektové přípravy projektové
žádosti akce „Multifunkční centrum Trojzemí“ subjekt Regioplan, s. r. o.,
Liberec za celkovou maximální cenu 891 072 Kč vč. DPH dle podané
nabídky v členění: a) Příprava žádosti (za cenu do 161 840 Kč po slevě
20 % vč. DPH), b) Realizace projektu (za cenu do 691 152 Kč po slevě
20 % vč. DPH), c) Povinný monitoring (za cenu do 38 080 Kč po slevě
20 % vč. DPH)

— vzala na vědomí zprávu o provedené interní kontrole dodržování usta-
novení interního předpisu Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví města,
zejména plnění jednotlivých lhůt stanovených tímto předpisem

— schválila prodloužení doby pronájmu prostor sokolovny panu Švejkov-
skému Petrovi na dobu určitou 10 let

— schválila prodloužení doby pronájmu prostor sokolovny panu Lumíru
Látovi na dobu určitou 10 let

— souhlasila s umístěním rozcestníků v Hrádku nad Nisou dle předlože-
ného návrhu s tím, že při jejich tvorbě je třeba dbát souladu s turistic-
kým grafickým manuálem města Hrádek nad Nisou

— schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč na pod-
poru alternativní, etnické hudby a divadla agentuře Štěk (akce World-
fest – Grabštejn).

66..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
6. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 19. března se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila po projednání rozpracované pokyny k směrnici pro kontrolu,

údržbu a provoz dětských hřišť ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou.
Zodpovědnou osobou pro dodržování směrnice je p. Olša. Rada města
uložila odboru investic a správy města předložit návrh využití finanč-
ních prostředků z rozpočtu města na doplnění a údržbu sestav v r. 2008.

— schválila nabídku fy Severočeské komunální služby Jablonec nad Nisou
na zajištění příjmu, odvozu a odstranění biologicky rozložitelného 
odpadu dle předložené nabídky

— vzala na vědomí žádost o spolupráci při akci Filmové léto 2008, která
se uskuteční v termínu od 27. 8. do 29. 8. 2008 v prostoru Horního 
náměstí. Schválila na základě žádosti Kinematografu bratří Čadíků 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 760 Kč včetně DPH na jeden
promítací den akce Filmové léto 2008 a zajištění propagace ze strany
města.

— vzala na vědomí informaci místostarosty města o připravované turis-
tické mapě města Hrádek nad Nisou

— vzala na vědomí informaci místostarosty města o přípravě žádosti 
o dotaci na obnovu městské zeleně, parků, aleje a hřbitovní zeleně do
operačního programu životního prostředí 

— schválila navýšení ceny poplatků za inzerci v měsíčníku HRÁDECKO na
dvojnásobek běžné ceny pro účely inzerce a propagace politických
stran, hnutí a jiných uskupení s výjimkou politických stran, hnutí a jiných
uskupení inzerujících v rámci kampaně do komunálních voleb probí-
hajících ve městě Hrádek nad Nisou. Zároveň schvaluje prostorové
omezení pro tuto inzerci v jednom čísle měsíčníku HRÁDECKO na 
formát max. A5 (půlstránkový) pro jeden inzerující subjekt.

Den starosty
2299..  44..  22000088  vv  1177..0000  hhooddiinn

Rekreační areál Kristýna
— informace o průběhu sezóny 2007
— záměr provozu rekreačního areálu

DDeenn  ssttaarroossttyy  ssee  uusskkuutteeččnníí  vv  aarreeáálluu  KKrriissttýýnnaa,,  vv  ppeennzziioonnuu  KKrriissttýýnnaa
Na Den starosty Vás srdečně zve:

Martin Půta, starosta města Hrádek nad Nisou, Ing. Radek Petr, ředitel
Kristýna, a. s.
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Kdo tfiídí, bude zv˘hodnûn
O změně systému nakládání s odpady uvažuje město Hrádek nad Nisou.
Ten, kdo pravidelně odpady třídí a minimalizuje tím množství směsného
komunálního odpadu, by měl být zvýhodněn oproti těm, kteří všechen
odpad sypou do jednoho kontejneru. Otázkou je, jak nastavit systém 
evidence tříděného odpadu tak, aby byl co nejjednodušší a přitom funkční.

Město se chce inspirovat z míst, kde podobný systém již funguje. Tako-
vým městem je například Letohrad, propracovaný systém má Nový Bor.
Na základě odevzdání vytříděného odpadu získávají obyvatelé „kredit“,
o který je jim v příštím roce snížen roční poplatek za odpady.

Město také ve snaze minimalizovat náklady na likvidaci odpadů vyhlá-
silo výběrové řízení na zpracovatele studie optimalizace odpadového 
hospodářství.

Vít Štrupl

Oznámení o vyhlá‰ení
v˘bûrového fiízení

Tajemník Městského úřadu Hrádek n. Nisou vyhlašuje dle zákona 312/2002
Sb. výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru 
vedoucího úředníka:

vedoucí odboru investic a správy majetku
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), s nástupním platem cca 25–30 000 Kč
CChhaarraakktteerriissttiikkaa  vvyykkoonnáávvaannéé  ččiinnnnoossttii::
— řízení odboru investic a správy majetku
— nakládání s majetkem města
— zajišťování a realizace investičních a neinvestičních akcí
— zpracovávání a aktualizace plánů investiční výstavby a přehledů reali-

zace těchto akcí
— vedení agendy veřejných zakázek
ZZáákkoonnnnéé  ppřřeeddppookkllaaddyy::
— dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.
— dle § 5 zák. č. 312/2002 Sb.
KKvvaalliiffiikkaaččnníí  ppřřeeddppookkllaaddyy::
— vysokoškolské, popř. středoškolské vzdělání – technického směru výho-

dou 
JJiinnéé  ppoožžaaddaavvkkyy::
— praxe v investiční výstavbě výhodou
— schopnost analyticky a koncepčně myslet
— dobrá znalost práce s výpočetní technikou, MS Office, Windows, 

Excel, Internet
— samostatnost a flexibilita
— vysoké pracovní nasazení
— organizační a komunikační schopnosti
— zkušenosti s řízením pracovního kolektivu
— jazyková vybavenost
— 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 dosavadních

zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
— písemně zpracovaná koncepce řízení odboru investic a správy majetku 
— 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. (lustrační

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

PPrraaccoovvnníí  ppoomměěrr:: na dobu neurčitou
PPřřeeddppookkllááddaannýý  tteerrmmíínn  nnáássttuuppuu:: červen 2008

LLhhůůttaa  pprroo  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy:: do 21. 4. 2008

ZZppůůssoobb  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy::
— písemně poštou na adresu: Městský úřad Hrádek nad Nisou, Bc. Ladi-

slav Krajčík, Horní náměstí č. 73, 46334 Hrádek nad Nisou
— osobně v podatelně Městského úřadu v Hrádku nad Nisou
— obálku označte textem: Výběrové řízení na místo vedoucího odboru

investic a správy majetku 
V Hrádku nad Nisou dne: 31. 3. 2008

Nûkolika slovy
Hrádecké rockové léto se letos poprvé bude konat ve dvou dnech. 
Zatímco v pátek 20. června se na velkém pódiu představí metalové 
kapely, které jsou již legendami, v sobotu 21. června dostanou příležitost
nové kapely a nové hudební styly. Jména účinkujících stejně jako další 
podrobnosti najdete na www.hradekrocksummer.com

Město uzavřelo dohodu se společností Regionální stavební, s. r. o.,
o náhradě škody vzniklé nedokončením 36 bytových jednotek v ulici 
1. máje v původním termínu. Škoda ve výši téměř 438 tisíc korun vznikla
zvýšením sazby DPH z 5 na 9 procent od 1. ledna 2008. Zastupitelé také
schválili dodatek č. 3 ke smlouvě s Regionální stavební, který stanovuje
novou cenu stavby, vzniklou změnou způsobu financování. 

Město se zúčastnilo dražby domu na nároží Žitavské a Nádražní ulice (tzv.
„Koník“). Objekt byl ale vydražen společností Slavia Trade za 450 tisíc 
korun (o 100 tisíc korun více, než byla suma akceptovatelná městem). 
Přesto chce město vstoupit do jednání o přijatelném využití objektu.

Autobusy na Hrádecku jsou
velmi ztrátové

Přestože na autobusových linkách spojujících Hrádek s okolními obcemi
již dva roky jezdí malé autobusy, dosáhla ztráta autobusové dopravy 
v loňském roce tří milionů korun. Některé spoje jezdí téměř nevyužité.
Proto budou od 15. června, kdy dochází k druhé oficiální změně v jízd-
ních řádech, jízdní řády redukovány a upraveny.

Hrádek nad Nisou každoročně přispívá nemalou částkou na zajištění
základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Protože tržby na linkách
v okolí Hrádku jsou podprůměrné, byl příspěvek pro rok 2008 navýšen 
o 150 tisíc korun. Letos město v průběhu roku zaplatí celkovou částku 
819 510 korun. Obce Libereckého kraje v součtu přispívají částkou 
24 milionů korun, 94 % celkové ztráty hradí ze svého rozpočtu Liberecký
kraj. 

Vít Štrupl

Den starosty
1133..  55..  22000088  vv  1166..0000  hhooddiinn  

Ekologická zátěž v areálu Kortan, s. r. o.
— současný rozsah výroby společnosti

— budoucnost výroby
— možnosti likvidace ekologické zátěže

DDeenn  ssttaarroossttyy  ssee  uusskkuutteeččnníí  vv  aarreeáálluu  KKoorrttaannuu
JJiižžnníí  221100,,  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu,,  zzaasseeddaaccíí  mmííssttnnoosstt  vv  11..  pp..  ssoocc..  bbuuddoovvy.

Na Den starosty Vás srdečně zve:
Martin Půta, starosta města Hrádek nad Nisou, Ladislav Bím, ředitel 
Kortan, s. r. o., Zdeněk Baum, jednatel Kortan, s. r. o., Petr Dlouhý, 

předseda komise životního prostředí.
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V rozvojovém plánu města Hrádku nad Nisou, strategickém cíli 11.1 
v sociální oblasti je zakotveno: vybudování dostupné a pružné sítě sociál-
ních služeb s cílem zajistit trvalý růst kvality života pro všechny skupiny
obyvatel tak, aby byla zajištěna sociální stabilita a integrita města. V opat-
řeních k naplnění tohoto cíle se počítá též s výstavbou domu s pečova-
telskou službou (DPS) včetně navazujících služeb – střediskem osobní 
hygieny a prádelnou.

Při práci na rozvojovém plánu se vycházelo ze současného stavu, kdy
ve městě jsou dva DPS s počtem 32 bytů pro potřebné osoby. Město má
dále objekt na Žitavské č. p. 733 s 12 bytovými jednotkami a objekt 
v Nádražní č. p. 359 se dvěma bytovými jednotkami, které bohužel svým 
stavebním uspořádáním mohou být přidělovány jen mladším a schop-
nějším seniorům, kteří zvládnou jedny, popřípadě dvoje schody.

Žádostí o byty v DPS je stále několik desítek a na přidělení bytu čekají
žadatelé i několik let. V době, kdy byl rozvojový plán zpracováván a předán
do konečné podoby, nebyl v účinnosti zákon o sociálních službách, který
definuje, komu je poskytování sociálních služeb určeno. Zákon č. 108/2006
Sb., o sociálních službách popisuje osoby, kterým vzhledem k jejich zdra-
votnímu stavu, věku nebo chronickému onemocnění může být poskytnuta
pečovatelská služba. Uživatelé služby by měli také být ti, kterým budou
byty v DPS přidělovány. Přidělením bytu v DPS se v žádném případě tedy
neřeší jen zkvalitnění bydlení, a už vůbec ne bytová otázka žadatele 
o takový byt. Primární předpoklad k přidělení bytu v DPS je využívání 
terénní pečovatelské služby.

Vzhledem k očekávanému stárnutí obyvatelstva a tedy i k předpokladu
přibývání osob, které budou potřebovat sociální službu i bydlení v DPS,

došla pracovní skupina složená ze zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů
služeb, která se podílela na přípravě strategického plánu, k podpoře 
výstavby nového objektu DPS. Tento by řešil potřeby bydlení uživatelů
pečovatelské služby a současně by poskytl možnost většího servisu 
i v terénu (praní prádla).

Pro naplnění výše uvedeného strategického cíle 11.1 byla stanovena
další konkrétní opatření, která jsou průběžně realizována. Strategický plán
však obsahuje i opatření, která se zatím plnit nedaří. Jedná se např. o pod-
poru a rozvoj dobrovolnické služby tj. činnost, při níž dobrovolník 
poskytuje pomoc např. nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdra-
votně postiženým, seniorům, jakož i pomoc při péči o děti, mládež 
a rodiny v jejich volném čase. Úplný výčet možností je o hodně delší. Pod-
statné však je, že k této činnosti musí konkrétního dobrovolníka vyslat 
organizace, která vše zastřešuje. A zde je zatím problém, neboť Regio-
nální dobrovolnické centrum JEŠTĚD, které působí v našem regionu, se 
v současné době potýká s ekonomickými problémy a svou činnost poza-
stavilo. Přes tento současný stav je naším cílem najít cestu, jak rozšířit 
nabídku sociálních služeb v našem městě i tímto směrem.

Vzhledem k tomu, že strategický plán Hrádek 2015 je v řadě stanove-
ných opatření průběžně plněn a vývoj v této oblasti je i díky změnám 
legislativy velice rychlý a zásadní, bude zapotřebí v nejbližší době uve-
dený dokument podrobit hodnocení a následné aktualizaci tak, aby co
nejlépe přispíval k naplňování stanovené základní vize – HHrrááddeekk nn.. NN.. ––
ppllnnoohhooddnnoottnnéé mmeennššíí mměěssttoo,,  kkddee jjssoouu uussppookkoojjiivvěě zzaabbeezzppeeččeennyy zzáákkllaaddnníí
ppoottřřeebbyy vvššeecchh oobbččaannůů...... Dagmar Škublová, ředitelka Pečovatelské služby,

Petr Grim, ved. správního a sociálního odboru

V tuto chvíli je evidováno 1 362 obcí, ve kterých byla zahájena činnost
rozšiřující služby občanům – Czech POINT. Od začátku roku bylo zatím
vydáno přes Czech POINT téměř 245 tisíc ověřených výstupů, z toho na
našem úřadě 176.
Co je to Czech POINT
Český podací ověřovací informační národní terminál, tedy Czech POINT,
je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu 
občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT 
poskytují výpisy z veřejných evidencí, tj. obchodní rejstřík, živnostenský
rejstřík, katastr nemovitostí a výpisy z neveřejných evidencí – rejstříku
trestů. Za tyto výpisy jsou účtovány následující správní poplatky:
EEvviiddeennccee CCeennaa  zzaa  11..  ssttrraannuu CCeennaa  zzaa  kkaažžddoouu  ddaallššíí  

ii  zzaappooččaattoouu  ssttrráánnkkuu
Obchodní rejstřík 100,– 50,–
Živnostenský rejstřík 100,– 50,–
Katastr nemovitostí 100,– 50,–
Rejstřík trestů 50,– 0,–

KK  žžááddoosstteemm  oo  vvyyddáánníí  vvýýppiissuu  jjee  nnuuttnnoo  ddoolloožžiitt  nnáásslleedduujjííccíí::
Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je

pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku. 
Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – rejstřík trestů: 
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost 

a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti
přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné
vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému 
pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. 

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ově-
řené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost. 

Na Městském úřadu v Hrádku nad Nisou mohou žadatelé získat uve-
dené výpisy od pondělí do čtvrtka od 7 do 17 hodin, v pátek pak od 7 do
15 hodin. Výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku a z rejstříku
trestů vydávají pověření pracovníci na správním a sociálním odboru (dveře
č. 8) a výpis z katastru nemovitostí na odboru stavebním a životního pro-
středí (dveře č. 44). V době nepřítomnosti těchto pověřených pracovníků
je možné získat potřebný výpis i na podatelně městského úřadu. 

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

Plánování sociálních sluÏeb ve mûstû –
Hrádek 2015

O v˘pisy staãí poÏádat v Hrádku

(výběr z nejzajímavějších)
BBaauueerr,,  JJ.. – Co v učebnicích dějepisu nebylo 2. (historie)
ČČeerrnnýý,,  JJ.. – Kolik váží lidská hlava (encyklopedie pro děti)
CCaarrllssoonn,,  MM.. – Modelujeme postavičky (modelování, výtvarná výchova)
VVoohhllííddaalloovváá,,  VV.. – Na houpačce nejen s knihovnou (autobiografie bývalé
ředitelky Liberecké knihovny, dokument o stavbě nové knihovny)
RReeiinneerroovváá,,  LL.. – Čekárny mého života (příběhy autobiografické)

NNüünnnniinngg,,  AA.. – Lexikon teorie literatury a kultury (encyklopedie literatury)
OOuuřřeeddnnííkk,,  PP.. – Příhodná chvíle, 1855 (deníky),
OOuuřřeeddnnííkk,,  PP.. – Ad acta (společenský román)
ZZeennkkll,,  JJ.. – Munkdorf (historický román)
BBaallaabbáánn,,  JJ.. – Jsme tady (povídky)
BBrryycczz,,  PP.. – Malá domů (povídky)
ŠŠeebbeellkkaa,,  JJ.. – Koktejlový úkrok Otýlie B. (společenský román).

Nové knihy v mûstské knihovnû
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Spolu se zakladatelem hrádecké městské policie Stanislavem Štokem 
a kolegy z řad strážníků, hasičů a policistů oslavila v březnu městská policie
15 let od chvíle svého založení.

Při této příležitosti jsme o odpovědi na několik otázek požádali Pavla
Weisse, který v čele hrádeckých strážníků stojí již 13 let.
Co se za dobu, co v Hrádku funguje městská policie, změnilo 
z pohledu vás strážníků?
Když to vezmu všeobecně, tak v začátcích jsme sloužili v 5 lidech, slou-
žili jsme jenom denní, nesloužili jsme soboty, neděle, noční. Pak se to

změnilo, začali jsme sloužit 24 hodin denně. Když jsme začínali, tak jsme
neměli skoro žádné pravomoci ani oprávnění, ale postupně se to pomocí
novel zákonů posouvalo kupředu. Podle mého názoru jsou ta oprávnění
nyní až na výjimky dostačující. Začátky tady v Hrádku byli takové „jo 
a ne“, lidé nás zpočátku moc nebrali. Ale postupem času se to změnilo –
kdokoliv se kdykoliv na nás může obrátit nejenom s nějakou žádostí 
o pomoc, ale myslím si, že jsme schopní i poradit. Nikdy jsem nechtěl,
aby policie dávala jen sankce, myslím si, že jsme tady hlavně pro lidi, kteří
potřebují pomoci. Naše pravomoci se zlepšily a myslím si, že se ještě
zlepší. Práce v Hrádku je spousta, hranice tady dělají hrozně moc.
Kolik vás u městské policie pracuje v současnosti?
V současné době nás slouží sedm a v tomto počtu se dá pracovat. Dá se
pokrýt celých 24 hodin. Samozřejmě, pokud nejsou nějaká školení nebo
nemoci. Nyní sloužíme nonstop, kromě neděle, kdy sloužíme do sedmi
do večera. Výhodná je spolupráce s Policií ČR, kdy noční služby sloužíme
spolu.
Do kterých obcí sahají vaše kompetence?
Jsme městská policie Hrádek nad Nisou, a patří k nám tedy i okrajové části
Hrádku – Václavice, Dolní Suchá, Horní a Dolní Sedlo, Oldřichov. Dále
máme veřejnoprávní smlouvu s Chotyní, kde poskytujeme komplexní 
servis a veškeré úkony týkající se práce městské policie. Nově máme 
s Rynolticemi a s Bílým Kostelem veřejnoprávní smlouvy, které se týkají
měření rychlosti vozidel  radarem.
Které pravomoci vám z počátku nejvíce chyběly?
Největší nedostatek byl, že jsme nemohli řešit spoustu přestupků, hlavně
v dopravě, ty jsou nejvíc vidět a nejčastěji se řeší. To se hodně zlepšilo.
Pak přibyla oprávnění ohledně předvedení osoby. Máme možnost řešení
určitých přestupků blokovým řízením. Dobré by bylo, abychom třeba 
v dopravě mohli řešit nepoužívání bezpečnostních pásů, nezastavení na
stopce nebo nerozsvícená světla. Teď to musíme řešit zastavením a ozná-
mením do Liberce.
Někdy se říká, že městská policie supluje úlohu Policie ČR. Jak
to vidíte tady v Hrádku?
U Policie ČR mají policisté spoustu práce a papírování, a tak někdy
opravdu suplujeme, spíše se ale dá říci, že s Policií ČR spolupracujeme.
My řešíme jenom přestupky a oni řeší i trestné činy. Vedou také složitější
dokumentaci. 

Co se týká radaru tady ve městě, tak jsme zvolili taktiku častějšího 
měření zpočátku, aby si lidé navykli, že tady radar a kontrola rychlosti je.
Spousta řidičů to věděla, a stejně se nechala chytit. Dnes už maximální
rychlost nepřekračuje tolik Hrádečáků, ale spíše cizinci. Paradoxní je, že

někdy řidiče, které nechytneme v Hrádku, chytáme v Bílém Kostele. 
V Hrádku se řidiči hodně zklidnili. V týdnu se měří někdy dvě hodiny, 
někdy pět. Není to každý den a není to stále.

Naší prací je ale také kontrola dodržování vyhlášek, placení poplatku
za odpad, přihlášení psů, očkování psů. Před třemi roky jsme udělali 
velkou kontrolní akci přihlášení psů, která se týkala celého katastru města
a Chotyně. Když jsme zjistili, že pes není přihlášený, tak jsme dali maji-
teli termín na přihlášení, pak jsme to oznamovali na finanční odbor a ten
už si placení poplatků hlídal sám. Podobně jsme kontrolovali na podzim
loňského roku. Tady je úloha městské policie, tuto činnost státní policie
nikdy dělat nebude.
Problematika psů, nebo spíše jejich majitelů, kteří po svých
psech neuklízí, je často probírána nejen na městském fóru. Kon-
trolujete chovatele i v tomto směru, už se vám podařilo někoho
„chytit při činu“?
Udělali jsme opatření po dohodě se starostou města, kdy se pravidelně
kontroluje hlavně sídliště. Začali jsme kontrolovat i to, že podle vyhlášky
musí být pes na vodítku v době venčení a majitel musí mít u sebe nějaký
sáček, aby po psu uklidil. Pak jsme se dohodli, že jestli si dotyčný vezme
třeba někde z popelnice kus papíru a uklidí, tak to je jedno. Problém 
chycení nepořádného majitele psa je spíše v tom, že pokud je hlídka 
nablízku, tak po psu uklidí každý.
Spolupracujete se svými kolegy z Polska či Německa?
Spolupracujeme s bogatyňskou městskou policií. V Německu jsme měli
spíše kamarády, ale to už opadlo.
Jaká je vaše úloha v integrovaném záchranném systému?
Jsme zařazení do IZS Libereckého kraje, máme zařazené i služební 
vozidlo. Spolupracujeme s hasiči, se záchrankou i státní policií. Myslím
si, že jsme se zapojili dobře, a co se týká hasičů, tak ti využívají spíše nás
než státní policii. Například v místě dopravních nehod zajišťujeme na
místě dopravu a Policie ČR nehodu vyšetřuje.

Vít Štrupl

Mûstská policie oslavila 15 let existence
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Společnost D Plast-Eftec, a. s., je řadu let jednou z firem, kterým se v Hrádku
daří obstát v silné konkurenci panující mezi dodavateli pro automobilový
průmysl. Výroba v továrně ve Větrné ulici se neustále zvyšuje a společnosti
se daří získávat nové zákazníky. 

Firma vznikla v roce 1993 sjednocením výroby Vulkanu a vývojové 
společnosti D Plast, tehdy pod názvem Vulkanplast. V roce 2000 se 
spojila s partnerskou firmou Eftec ze Švýcarska, díky čemuž se rozšířila 
nabídka dodávaných výrobků a také množství zákazníků. Do výroby byly
postupně zavedeny potřebné certifikáty kvality (ISO 9001 a ISO TS 16949),
které vyžadují automobiloví výrobci. D Plast-Eftec neustále sleduje envi-
ronmentální profil celé společnosti a je držitelem certifikátu ISO 14001.

Zatímco do Hrádku je soustředěna výroba pro střední a východní 
Evropu, ředitelství společnosti, management a vývoj sídlí ve Zlíně. V sou-
časné době má založeny dceřiné obchodní společnosti také ve Slovinsku,
na Slovensku, na Ukrajině a výrobní v Rusku. Švýcarská část (Eftec) se sou-
středí na výrobu pro západní Evropu. D Plast Eftec je jednou ze tří velkých
firem zaměřených na tuto produkci v Evropě.

Veškeré výrobky firmy D Plast-Eftec jsou určeny pro automobilový prů-
mysl. V Hrádku se vyrábějí materiály ochraňující spodky, podběhy a prahy
automobilů před korozí a abrazí vznikající nárazy písku a kamení, mate-
riály snižující hluk a vibrace, lepidla, těsnění a konzervační materiály. Jde
o tzv. PVC plastisoly, které vznikají mísením PVC, změkčovadel, plnidel 
a dalších speciálních přísad, případně vosky nebo polyuretany.

Mezi zákazníky D Plast-Eftec patří například Škoda Auto, TPCA Kolín,
General Motors Polsko, VW Bratislava, VW Poznaň, MSC (Maďarsko) 

a mnoho dalších. Zatímco v roce 2004 v Hrádku vyrobili 10 tisíc tun 
materiálů, v letošním roce dosáhne výroba 18–19 tisíc tun. 

Zvyšující se výroba si vyžádala rozšíření skladovacích prostor. V roce
2004 byl postaven nový sklad, který bude letos rozšiřován. Zisk společ-
nost investuje do zlepšování technologie a pořízení nových strojů pro
uspokojování rostoucí poptávky odběratelů.

Celá společnost (včetně pracoviště ve Zlíně) zaměstnává asi 90 lidí, 
z toho 57 jich pracuje v Hrádku.

Do Hrádku nad Nisou se přivážejí materiály prakticky z celé Evropy.
Vesměs jde o nejrůznější prášky (PVC, plnidla), které se mísí s kapalnými
změkčovadly a dalšími přísadami. Směs prochází homogenizátory, aby
byla zajištěna její jednotná kvalita, a odváží se v sudech nebo kontejnerech.
V automobilkách se směs nastříká na ošetřovaná místa a vysušuje, čímž
získá konečné ochranné vlastnosti. 

Při objemu dovážených a odvážených hmot hraje velkou roli efektivita
dopravy a množství vznikajícího odpadu. Proto společnost ustupuje od
dovážení surovin v pytlích a preferuje dopravu v cisternách. Předtím
ovšem musela vybudovat sila na práškové komponenty. Stejně tak hotové
výrobky se budou od května letošního roku některým zákazníkům odvá-
žet v cisternách, čímž je možné dosáhnout snížení počtu kamionů a tím
pádem zátěže pro životní prostředí i nákladů na dopravu.

Neustálou optimalizací prochází i spotřeba energie potřebné pro 
vytápění, nebo naopak pro chlazení vyráběných směsí. Jen neustálým 
sledováním potřeb zákazníků a snižováním nákladů ovlivňujících cenu
výrobků může D Plast-Eftec trvale usilovat o vedoucí místo mezi výrobci
obdobných hmot pro oblast střední a východní Evropy. 

Vít Štrupl

S v˘robky z D Plastu-Eftec se setkává
vût‰ina fiidiãÛ
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V sobotu 26. 4. 2008 se koná za přítomnosti obyvatel všech tří zemí 
(CZ-PL-D) již tradiční oslava na Bodu Trojzemí „Společnou cestou –
Auf dem gemeisamen Weg – Na wspolnej drodze“. Zahájení slavností 
proběhne v 15 hodin na pódiu, s následným odstartováním pochodu 
Trojzemím, který bude cca 5 km dlouhý. 

Trasa pochodu vede nenáročným terénem, po cyklostezce k restauraci
Na Jihu, kde bude první kontrola, dále přes Hartavu podél řeky Nisy 
a zpět na polskou stranu přes Nebeský most, který bude otevřen zcela 
výjimečně jen na tento den. Cíl pochodu bude opět v bodě Trojzemí na
české straně. Můžete tak projít najednou tří země (CZ-D-PL). 

Odměnou za váš výkon bude buton s logem slavností a turistické razítko.

V 16 hodin proběhne oficiální akt a budou položeny květiny u pomníku
na polské straně. Následně v 16.30 bude zahájen kulturní program a pro-
gram pro děti. 

Pokud raději dáváte přednost lidové slavnosti, bude pro vás na 
Bodu Trojzemí připraven nejen program, kde vystoupí kapely ze všech tří 
zúčastněných zemí, např. Hornická kapela Turow, Muzikanti z údolí 
Bílého potoka ze Žitavy, ale také různé stánky s občerstvením. 

Od 18.30 do 22 hodin vám bude hrát kapela Lihomor. V 19.30 
začnou současně hořet ohně na všech stranách Trojzemí a ve 21 hodin
můžete zhlédnout velkolepý ohňostroj.

Těšíme se na setkání s vámi.

Spoleãnou cestou – Auf dem gemeisamen Weg –
Na wspolnej drodze

V Îitavû chystají setkání
fanou‰kÛ Jawy

Dne 1. května se v Žitavě na Friedensstraße u hotelu Riedel bude konat
1. setkání majitelů a milovníků tradiční značky Jawa. Setkání bude mít 
neformální charakter bez poplatků, bez soutěžení a také bez odměn či
ocenění.

Vítané jsou všechny generace Jawy na dvou, třech i čtyřech kolech 
od 50 do 650 cm3. Pořadatelé se těší také na účast přátel Jawy z České 
republiky.

V Polsku se zaãne stavût
v prvním pololetí

Na stavbu nové silnice Trojzemím probíhá v těchto dnech výběrové řízení
na zhotovitele stavby. Do 5. května proběhne otevírání obálek s nabíd-
kami firem z Německa, České republiky a Polska. Pokud se žádná z firem
neodvolá proti výsledkům výběrového řízení, začne se stavět ještě v prv-
ním pololetí. Jedinou překážkou k dokončení stavby by se tak mohl stát
nedostatek finančních prostředků. Díky mezinárodní konkurenci staveb-
ních firem by finance ale měly být dostačující. Na stavbu z větší části 
přispělo Německo a Česká republika.

Další schůzka mezinárodní smíšené komise pro výstavbu silničního
spojení Euroregionu Nisa mezi městy Bogatynia, Hrádek nad Nisou 
a Žitava se uskuteční ve dnech 17. a 18. dubna v Liberci a měla by ke stavbě
přinést další podrobnosti. Optimistický předpoklad je, že stavba bude 
dokončena do konce příštího roku. 

Poslední úsek silnice na české straně se začíná stavět v těchto dnech 
a bude hotov na podzim letošního roku.

Vít Štrupl

Spoleãn˘ pobyt ÏákÛ
Desítka žáků 5. třídy ZŠ Lidická odjela koncem února do ekologického
střediska Eurohof v Hainewalde. Žáky naší a bogatyňské školy pozvalo 
vedení Lessinggrundschule ze Žitavy.

Všichni tu společně prožili tři pěkné dny naplněné pestrým programem.
Žáci se poznávali a procvičovali všechny tři jazyky při hrách, procházkách,
při hledání pokladu loupežníka Karáska, v laboratoři při práci s mikro-
skopy, v kuchyni při pečení koláče a přípravě salátů, při zhotovení 
velikonočního zajíce z přírodnin, ale i ve volném čase v ekologické 
zahradě. Tady se starali o morčata, králíky, kozy a osly. Na hřišti hráli 
míčové hry, svoji šikovnost zkoušeli na důmyslných prolézačkách nebo ve
vodním hradu.

Protože i ubytování a stravování bylo výborné, dětem se moc nechtělo
nastupovat do autobusu, který je zase odvážel k domovu.

Mgr. Věra Týřová, ZŠ Lidická

Tyto dokumenty byly vytvořeny za finanční pod-

pory Evropské unie. Za obsah těchto dokumentů

je výhradně zodpovědné město Hrádek nad 

Nisou a nelze jej v žádném případě považovat za

názor Evropské unie.

Prominenti tentokrát 
v Îitavû nevyhráli

Po letech, kdy hrádečtí tzv. prominenti vozili z Žitavy z fotbalového 
turnaje pohár pro vítěze, se letos museli spokojit s třetím místem. Jak 
výsledek v žertu hodnotil místostarosta města Josef Horinka: „nemůžeme
stále vyhrávat, abychom neurazili hostitele.“

Turnaj pro představitele měst se v Žitavě letos konal už posedmnácté.
Reprezentaci Hrádku provázela od začátku smůla, když si již při rozcvičo-
vání poranil kotník Jiří Timulák, čerstvý vedoucí odboru dotací, který měl
být jedním z klíčových hráčů.
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Tři dny plné poznávání života v evropských zemích prožili před Veliko-
nocemi všichni žáci a učitelé školy T. G. Masaryka. Jinou formou, než bývá
ve škole běžné, zjišťovali, jak se žije v různých koutech Evropy, jaké jsou
tam přírodní a další zajímavosti a jakými dějinnými událostmi si různé 
národy Evropy prošly. 

Každá ze tříd si na začátku března vybrala jednu ze zemí Evropské unie,
kterou na závěr Evropského týdne představila ostatním „obyvatelům“
školy. Každá třída si také zvolila formu, jakou bude svou zemi představovat.
Samozřejmostí byly počítačové prezentace představující země v obrazech
a datech, ale také lekce výuky cizího jazyka, ochutnávky místních specialit,
inscenace z historie zemí, ukázky módy a kultury, pobyt v irské hospodě
či v kultivované francouzské restauraci… Připomněli jsme si i ukrajinskou
havárii v Černobylu nebo známé evropské sportovce.

V krátkém vymezeném čase bylo nutné stihnout poměrně hodně práce,
takže bylo potřeba si úkoly rozdělit. Škola žila tři dny nevídanou aktivitou,
do které se zapojili i žáci jindy stojící stranou. Vytížené byly především
učebny s interaktivní tabulí a počítači. V průběhu projektu jsme objevili
talenty, o kterých jsme dosud neměli tušení. Ať už šlo o výtvarníky, nebo
zdatné moderátory.

Evropský týden byl zahájen pondělním setkáním všech „obyvatel“ školy
v tělocvičně. Po úvodním slovu moderátorů z řad žáků (tlumočeném 
učiteli do čtyř světových jazyků) dostal slovo starosta města Martin Půta,
který krátce pohovořil o Evropské unii a o konkrétních dopadech na život
každého z nás.

Průběh třídenního projektu dokumentovali žáci navštěvující v naší
škole předmět mediální výchovy. Nyní je bude čekat poměrně náročný
úkol zpracovat postřehy, desítky pořízených fotografií a hodiny natoče-
ného videa. Vít Štrupl

Setkání národÛ ve ‰kole u po‰ty
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Vzpomínka na BoÏenu
Nûmcovou

Historický amatérský film o životě a díle naší nejslavnější spisovatelky 
Boženy Němcové můžete zhlédnout 7. května od 18 hodin v budově školy
T. G. Masaryka (u pošty).

Děj nás zavede do roku 1862, kde přítelkyně Němcové, paní Žofie Pod-
lipská, vzpomíná na kdysi tak démonickou ženu, jakou paní Němcová
byla. Ve vzpomínkách se film vrací do dětství, mládí, do nevydařeného
manželství, tužeb a milostných vzplanutí slavné autorky.

Hrají: Markéta Ježková, Jana Hauserová, Ivan Kalčík, Milena Gabrie-
lová, Ivo Horák a další. Slovem doprovodil herec z divadla F. X. Šaldy 
v Liberci pan Vojtěch Ron.

Hudba: Miloslav Plešinger, scénář: Markéta Ježková, režie: Markéta 
Ježková.

V Dûlnickém domû by se
lidé mûli bavit

Nový majitel Dělnického domu, pan Pavel Molnár, chce, aby Dělnický
dům sloužil lidem k účelu, ke kterému byl postaven – restaurace má mít
charakter lidové restaurace s dobrým a cenově dostupným jídlem, kam
se lidé rádi přijdou pobavit, oživení se má dočkat také sál.

Pavel Molnár se bez odkladů pustil do nejpotřebnějších oprav objektu.
Celoplošně již byla opravena střecha a práce neustávají v sále. Ten pro-
chází velkou proměnou, první návštěvníci budou moci vidět čistý prostor
s novými dekoracemi během rockového víkendu 24. a 25. dubna. V sále
bude kromě jiného sportbar s velkým plátnem a výkonným projektorem,
který najde využití především při zajímavých sportovních akcích.

Restaurace nabízí dvě piva. Kromě Svijan přibyl Konrád, v sále se bude
točit ještě Hrubý Rohozec. Zajímavou nabídkou pro milovníky piva může
být „pivo na hostovačku“, které chce majitel přivážet v omezeném množ-
ství z různých koutů republiky.

V další fázi oprav má na řadu přijít restaurace a jídelna, v teplých dnech
bude otevřena také terasa.

„Příznivci“ Dělnického domu začali pořádat turnaje pro radost. Po šipkách následoval 

turnaj ve stolním tenise a další turnaje se chystají. Ceny pro turnaj ve stolním tenise 

sponzoroval pivovar Konrád.

Dvû grab‰tejnské
novinky

Dokončení  ze strany 1
Na podporu úsilí, které vyvíjí sdružení Benefiční koncerty Grabštejn 
o záchranu hradní kaple, je sponzorsky vyrobily Sklárny Bratři Jílkové, 
s. r. o., v Kamenickém Šenově. O podobu téměř půlmetrových váz 
z rubínového skla, jež nahradily dávno ztracené originály, se postarala 
V. Timoftejová a jejich zlacený dekor provedla J. Dušková. 

Právě tyto dvě vázy dokompletovaly někdejší vzhled oltáře v kapli 
grabštejnského hradu.

Karel Zeman, kronikář benefičních koncertů ve prospěch Grabštejna

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

Hrádek podpofiil Tibet
Pošesté zavlála 10. března před hrádeckou radnicí tibetská vlajka. Hrádek
nad Nisou se připojil k dalším 345 českým městům, které alespoň tímto
symbolickým aktem podpořila Tibet.

A proč se město Hrádek nad Nisou k této akci již po šesté připojuje?
„Domnívám se, že vztah Číny k Tibetu je paralelou k českým a českoslo-
venským dějinám. Ve 20. století jsme byli hned dvakrát obětování v zájmu
světového míru. Dvakrát jsme mohli zažít situaci národa, který je příliš malý
na to, aby se ho někdo zastal a příliš bezvýznamný na to, aby hrál větší roli
v geopolitických hrách velmocí. Tolerance okupace Tibetu a potlačování
lidských práv nejenom v Číně, ale i jinde ve světě je dnes směňována za
obchodní zájmy nadnárodních společností. Považuji proto naši podporu
akci Vlajka pro Tibet za připomenutí faktu, že svoboda a lidská práva jsou
univerzální hodnota a obchodování s nimi ohrožuje existenci těchto hod-
not i v naší části světa. Nezapomínejme proto zvláště v letošním olympij-
ském roce na skutečnost, že nablýskaná fasáda čínského komunismu skrývá
temná zákoutí útlaku, potlačování lidských práv a národní identity neje-
nom v Tibetu", vysvětluje starosta města Martin Půta.
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Z výhodnějšího vstupného do ZOO Liberec se od dubna mohou těšit 
důchodci. Předchozí snížené ceny ve výši 40 Kč mohli využívat senioři od
70 let, nově už od 65 let. Stejně výhodné lístky si mohou zakoupit tak jako
dosud děti, studenti a zdravotně postižení. Jen dospělým se taxa zvýší 
o desetikorunu, na 90 Kč. Děti do 3 let a lidé s průkazkou ZTPP mají vstup
zdarma. 

Zoologickou zahradu pod Ještědem stojí za to navštívit v každém 
ročním období, neboť vždy je v ní něco nového. Od roztomilých mláďat
přes vzácná zvířata až po poučné a zábavné programy určené dětem 
i dospělým. Patří mezi ně Africký den v zoo, jenž se uskuteční 16. dubna.
Při něm bude slavnostně otevřený vzdělávací koutek v pavilónu afrických
sudokopytníků a zároveň se zakončí sbírka brýlí pro obyvatele černého
kontinentu. V tento den se v klubovně centra Divizna uskuteční také pou-
tavé vyprávění zooložky Kláry Petrželové, která se v těchto dnech vrací ze 
studia života goril ve Středoafrické republice (čas přednášky bude známý
kolem 10. dubna).

K vzácným druhům patří takinové čínští, neboť ve světě je chovají pouze
čínské a japonské zoologické zahrady a ZOO Liberec. Pod Ještěd byl dove-
zen nepříbuzný pár z Pekingu v roce 2002. První mládě samečka Golda
přivedli na svět rodiče Eva a Adam v roce 2004 a po samicích Kadence 
a Báře se letos v lednu narodila další samička, jejíž slavnostní křest je 
stanovený na 22. dubna – Den Země. I tento den bude v zoo provázen
bohatým programem. 

Z další novinek lze připo-
menout oživení stáda žiraf
Rothschildových samečkem 
z nizozemského Arhemu, spo-
kojeně se tváří naděje chovu
bílých tygrů samec Paris 
dovezený předloni z Francie.
Čile se mělo k světu poslední
březnové mládě vzácného
orla východního, dříve zná-
mého pod jménem kamčat-
ský. Další informace je možné se dozvědět na telefonu 482 710 616 nebo
internetových stránkách www.zooliberec.cz. Josef Růžička

Jaroslav Postl st. převzal na Společenském večeru ocenění za práci s dětmi
a mládeží u hasičů na Dolním Sedle. Dětem se zde věnuje bezmála 20 let.
Většinu života prožil na Sedle. Od svých sedmnácti let tráví většinu dne
v lese, kde pracuje jako dřevorubec. 
Protože jste vyrůstal na Sedle, předpokládám, že jste také po
celou dobu u sedelských hasičů.
Ano. U hasičů jsem začínal na Dolním Sedle jako žák, když mi bylo asi 
13 roků. Od roku 1985 jsem začal vést místní děti sám. Trvalo to asi deset
let, než jsem se přestěhoval do Jitravy. Děti jsem pak chvíli vedl i v Rynol-
ticích. Z Jitravy jsem později na Sedlo dojížděl, abych se opět věnoval 
mladým hasičům. Potřeboval bych také nějakého nástupce, ale vždycky,
když si nějakého vychovám a nějakou dobu mi pomáhá, tak se pak buďto
odstěhuje, nebo z nejrůznějších důvodů skončí. 
Podle statistiky vedete na Sedle více dětí, než mají hasiči 
v Hrádku. Čím to je? 
Je to pochopitelné, my máme jiný trend než v Hrádku. A hrádečtí hasiči
mají jednu nevýhodu – je tam víc kroužků, a na Sedle jsou jedině hasiči.
Teď máme 23 dětí a 4 dorostence. 
Co všechno děláte pro děti na Sedle?
Akce máme společné s celým osadním výborem, takže když se dělají 
čarodějnice, tak jsou tam i děti. Pak se dělá dětský den a na ten chodí děti
jak ze Sedla, tak i z Hrádku, nikoho nevyženeme. Občas pořádáme výlety,
dříve se dělalo rozloučení s prázdninami, malý táboráček, jednou jsme
jeli do bazénu, děláme pro ně Mikuláše, ale to je vždycky pro všechny
děti, ze Sedla i z Hrádku.
Prochází děti nějakým hasičským výcvikem?
Pochopitelně. Přes léto mají děti volno. Začínáme v září, děláme do listo-
padu a pak se svoláváme zase v únoru. Zvyšujeme znalosti, fyzickou 

zdatnost. Přes zimu chodíme každých 14 dní do hrádecké sokolovny. Děti
se připravují na hasičské „odborky“, odborné zkoušky.
Děti jsou i docela úspěšné na soutěžích…
Většinou mají tak to druhé nebo třetí místo. Vyhrávají Jeřmanice a Stráž
a pak už jsme my. Jezdíme do Mníšku, Jeřmanic, do České Lípy. Máme
ale zkušenost, že nejhezčí jsou malé vesnické soutěže, hlavně kvůli 
atmosféře. Lidé se tam navzájem znají. Na vyšších soutěžích už se leckdy
i v dětských kategoriích podvádí.
Zastáváte nějakou funkci i u dospělých hasičů?
Jsem vedoucí mládeže. Na Sedle máme členy i z Chotyně a z Hrádku.
Myslím si, že v Hrádku je víc ta hasičina a my máme naopak víc kultury 
a zábavy. Hasiči pořádají akce pro celou obec. Vybíráme a čistíme lidem
studny, uklízíme kolem rybníka, děláme výstup na Popovku, Sedelský 
pohár, vloni tady byla okrsková soutěž, plus nějaké brigády. V hasičárně
trávíme také dost času, protože máme v průběhu roku rozdělené služby.
Hasičárna je docela využitá. Hraji se zde šipky, skupina sedelských žen
tam chodí cvičit, dá se tam posedět u piva.
Proč vlastně pracujete u hasičů s malými dětmi?
Malé děti jsou ještě příjemné a slušné. Ti starší už jsou drzí, někdy až zlí
a sprostí. Mlátí se mezi sebou a kouří, až mě to kolikrát mrzí. Ve vedení
mi pomáhá manželka a donedávna také Pavel Valecký. Práce kolem dětí
mi zabere kolem 200 až 300 hodin ročně. Když pak ještě jezdíte na sou-
těže a na školení dvakrát do roka, tak to přeci jen stojí nějaký čas.
Co chystáte na letošní rok?
Letos se chystá tady na Dolním Sedle mezinárodní tábor, kromě našich
dětí se jej zúčastní ještě asi čtyři další organizace, také z Německa. 
Německých dětí má přijet asi 45 a 10 dospělých. Našich dětí bude 23–25
a dospělých taky 10–15. Vít Štrupl

Hasiãi oÏivují celou obec

Novinky ZOO lákají k náv‰tûvû
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polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
březnu 2008 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.

70 let Marie Čípová
80 let Drahomíra Matoušová,

Libuše Nováková
81 let Jiří Malý, Jan Lysík
82 let Erna Morávková, Josef Bláha
83 let Františka Černohubová,

Marie Karásková, Karel Míšek,
Ladislav Havel

85 let Zdenka Krejčová
86 let Jarmila Kronová, Jaroslav Morávek
87 let Věra Křížová, Miluše Baťková
88 let Anna Kovandová

V pátek 7. 3. 2008 byli v obřadní síni radnice uvítáni noví hrádečtí
občánci: Dominik Pecka, Tomáš Tuhý, Karin Ortová, Filip Raichl, 
Sandra Peukerová, Tereza Peukerová, Tomáš Tarant, Eliška Tarantová, 
Jacek Cholewka, Jiří Stojan, Valentýna Zrnovská, Štěpán Štálík, Fabián
Alex Keprt, Kateřina Minaříková, Jan Weisenpacher, Kateřina Nešetři-
lová. Marie Zimová, SPOZ

Vyhodnocení Velikonoãní v˘stavy
Velikonoční výstava proběhla letos v městské knihovně od 18. do 21. 3.
za účasti 11 vystavujících z hrádeckých škol a školek.

Podle počtu obdržených hlasů od návštěvníků výstavy se na 1. místě
umístila Základní škola praktická, na 2. místě MŠ Donín „Rosnička“ a na
3. místě ZŠ Donín – Rukodělný kroužek.

Všichni zúčastnění byli odměněni diplomem.
Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili, a těšíme se na nové nápady

a tvůrčí fantazii při příštím pořádání této výstavy.
Vodhánělová

Zubafi je ná‰ kamarád!
„Čistím zoubky, řízy, řízy, ať jsou bílé jako břízy.

Ať jsou bílé jako sníh, ať má každý radost z nich!“
A měl radost i pan doktor Sekvard. Poťukal na zoubky, školákům 

spočítal, kolik už jich chybí, a sestřička Monika vše pečlivě zapsala do karty.
A protože nikdo neplakal, tak pan doktor rozdal dětem za statečnost
krásné dřevěné hračky. Děkujeme. MŠ Liberecká „Beruška“
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Dûti trávily ãas s Andersenem
Poslední březnovou páteční noc se otevírají dveře knihoven dětem. 2. dubna
uplynulo 203 let od narození Hanse Christiana Andersena, autora dnes
již klasických pohádek. I hrádecká městská knihovna se k Noci s Ander-
senem pravidelně připojuje. Hlavním smyslem je podpořit děti ve čtení

knížek, ale noc strávená v knihovně je díky knihovnicím vždy naplněna
také literárními kvízy, hádankami, soutěžemi a dalšími překvapeními. 

Letos se Noci s Andersenem v Hrádku zúčastnilo třináct dětí.

Divadlo „Na cestû“ zavítalo k nám
do ‰kolky

A byl to opravdu velký zážitek. Pan Los se svými nádhernými loutkami 
z molitanu nikdy nezklame. Tentokrát nám přivezl pohádku Jak šel Honza
do světa, a že jsme si s Honzou užili legrace, ale také jsme se dozvěděli,
jak jít za svým snem a jak se nebát a jak je důležité dodržet slovo! 

Už teď se těšíme, až zase divadlo Na cestě při svém dalším putování
dorazí s novou pohádkou opět do naší školky!

Děti z MŠ Liberecká – „Beruška“

Kropenatá slepiãko, dej nám
bílé vajíãko…

A že jich bylo letos v naší mateřské škole potřeba opravdu hodně!
Nejvíce na našem tradičním velikonočním odpoledni s rodiči a dětmi,

kde si kraslic ozdobili docela dost.

Moc rádi se s našimi dětmi a rodiči setkáváme a také nás těší jejich 
veliký zájem. Vždyť se sešlo přes třicet rodičů a také tolik dětí. Po celou
dobu měli všichni plné ruce práce.
– zdobili perníkovou slepičku a kuřátka cukrovou polevou
– malovali vajíčka voskem
– maminky se naučily omotat vajíčka perlovkou
– děti zdobily modrá papírová vajíčka bílými dekorativní prvky
– kdo chtěl, vyrobil si stojánek na vajíčka ve tvaru zajíčka

Bylo to moc pěkné, příjemné pracovní odpoledne. Pokud se nám 
podařilo přivolat kouzlo Velikonoc – jsme jenom rádi.

Danka a Hanča, MŠ Donín

Ocenûní pro sportovce roku pfievzal
dodateãnû Martin Matou‰ek

V březnu přijal na městském úřadě starosta města Martina Matouška, jed-
noho z oceněných sportovců roku. Protože se Martin Matoušek nemohl
zúčastnit Společenského večera, převzal svoji cenu až dodatečně. Martin
Matoušek se věnuje triatlonu a byl oceněn za vynikající umístění na 
závodech XTREME TRIATHLON BRUŠPERK, kde obsadil ve dvou ročnících
3. resp. 6. místo.
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Náctiletí zaãínají pfiipravovat
klub pro sebe a své vrstevníky
Městským projektem letošního roku je zřízení Klubu mládeže. Místo, které
má sloužit pro setkávání 12–16letých, ve městě chybí. Klub mládeže, který
vznikne v Komenského ulici, má být zázemím pro trávení volného času 
a pro spontánní aktivity mládeže. A protože má sloužit především jí, je
od samého začátku zapojena do příprav a plánování.

V březnu se na městském úřadě poprvé sešly skupiny vybraných 
osmáků a deváťáků ze ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Lidická s místostarostou
města Josefem Horinkou. V dalších týdnech navrhnou vzhled, vybavení
klubu a také některé aktivity, které by v něm měly probíhat. Město usiluje
o získání peněz na vybavení a úpravy objektu z vnějších zdrojů a spolu-
pracuje s V. Mazánkem, který má s podobnými projekty zkušenosti.

Obdobná zařízení pro mládež už fungují v několika městech. Příkladem
může být Lomnice nad Popelkou, kde o klub za jasně daných pravidel 
pečují sami mladí. Klub zde funguje mimo jiné jako místo pro setkávání,
hraní her, zkušebna, informační a poradenské centrum pro mládež.

Vít Štrupl

Siegfried Weiss v Hrádku
Do 16. dubna máte na městském úřadě možnost prohlédnout si fotogra-
fie Siegfrieda Weisse, známého fotografa především Jizerských hor a Čes-
kého ráje. Vernisáž výstavy Barvy a tvary proběhla v březnu.

V dubnu vystřídají fotografie Siegfrieda Weisse fotografie Lucie Sněžné.
Ta v Hrádku vystavovala v loňském roce, kdy jí bylo pouhých 15 let. Výstava
sklidila značný ohlas díky řadě nevšedních záběrů věcí a situací, které jsou
běžně kolem nás. V podobném duchu bude i letošní výstava.

Výstavu svých obrázků přislíbil liberecký výtvarník Milan Janáček,
známý také jako autor ilustrací řady knih. Na ni se můžeme těšit od polo-
viny května. V. Štrupl
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Juniorská soutûÏ v aerobiku
se vydafiila

Sjela se k nám rovná stovka dětí a bylo se na co koukat. Kačka Procház-
ková (Jurková) si pro nejmenší děti připravila hezoučké cvičeníčko, takže
se nikdo nenudil. Pro starší děti si Jana Jarošová přichystala taneční 
vychytávky, takže i diváci měli chuť si zaskotačit. Nejstarší kategorii slečen
a žen jsem si vychutnala já a věřte, že jme si to užily (zeptejte se Renaty
Strakové)! Nesmím zapomenout na zodpovědnou práci rozhodčích,
opravdu to leckdy neměli lehké.

A jak to dopadlo pro hrádecké děti? V 1. kategorii si krásné 4. místo 
vybojovala Klárka Robová. Ve 4. kategorii jsme excelovali – 4. místo Iva
Vietzová, 5. místo Věra Řípová, 6. místo Renata Straková, Jaruška Salegová
a Míša Kozáková. Holky, byly jste super!

Velké poděkování patří Dračicím, které jako vždy vyrobily z keramiky
krásné ceny pro vítěze, a také Ilče Sulkové, Danče Kordíkové a Jarušce
Salegové jako organizačnímu týmu.

Na závěr jmenovitě děkuji všem, kteří aerobik v Hrádku podporují, a to
nejen finančně – město Hrádek nad Nisou, Dům dětí Drak, MIRKA SPORT,
Sparkasse Oberlausitz–Niederschlesien, Služby DELTA, spol. r. o., jednota
Orel, Edita Nesrstová a Andrea Machytková. Naďa Faltusová

V Donínû se utkalo 10 t˘mÛ
nejmlad‰ích

Podruhé využil hrádecký Slovan výborných podmínek, které mu posky-
tuje hřiště s umělým povrchem v Doníně, a pro 10 týmů elévů připravil
jarní fotbalový turnaj. Na hřišti byla slyšet i němčina a polština hráčů ze
Žitavy, Bogatynie a Piechowic.

Vítězství si odvezli mladí fotbalisté ze Slovanu Liberec, hrádecká muž-
stva obsadila 7. a 9. místo. Nejlepším brankářem byl vyhlášen hrádecký
Jiří Kupec.
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