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V květnovém čísle:
— Svazek měst Malý 

Trojúhelník
— Svoz odpadu
— Areál Kristýna
— MŠ Oldřichovská
— Indiánský dětský den
— Běh Císařským údolím
— Příloha: Císařské údolí

cena 12 Kã

Byty jsou pfiipraveny k nastûhování
Nový bytový dům v ulici 1. máje je těsně před dokončením a ve městě od května přibude 36 nájemních
bytů. Firmě Regionální stavební se podařilo stavbu dokončit včas, ještě před vypršením náhradního 
termínu, stanoveného po loňském prázdninovém požáru rozestavěného domu.

Bytový dům byl postaven s podporou ministerstva pro místní rozvoj. Byty jsou určeny lidem z příjmově
vymezené skupiny – příjem nájemce nesmí přesáhnout stanovenou hranici 0,8 průměrné mzdy. Vzhle-
dem k tomu se jedná o byty malometrážní (i podle pravidel přidělení dotace nesmí podlahová plocha
překročit 80 m2). V objektu je šest bytů o velikosti 2 + 1, osm bytů se dvěma pokoji a kuchyňským koutem,
šest bytů 1 + 1 a šestnáct bytů jednopokojových s kuchyňským koutem. Všechny byty jsou vybaveny 
kuchyňskou linkou, která je přizpůsobena pro připojení myčky nádobí. V koupelnách jsou vany nebo 
sprchové kouty, podle velikosti bytu.

Při přidělování bytů město vybíralo z 83 podaných žádostí. Přihlíželo přitom i ke schopnosti splácet
nájemné, které bylo stanoveno opět v souladu s pravidly přidělení státní dotace na 72 Kč/m2. Například
pro byt o velikosti 1 + 1 a výměře 38 m2 činí samotné měsíční nájemné 2 736 Kč. 

Seznam nájemníků sestavený sociální a bytovou komisí byl schválen radou města již v loňském roce.
Vzhledem k posunutí termínu dostavby a tomu, že někteří z původních zájemců řešili své bydlení jinak,
byl seznam letos v dubnu aktualizován. Nájemníci se do bytového domu budou moci stěhovat na konci
května.

Stavba bytového domu stála asi 34 mil. Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj ji dotovalo částkou 22,68 mil.
Kč. Vlastní podíl město původně chtělo financovat formou dodavatelského úvěru, v průběhu výstavby ale
došlo k dohodě se stavební firmou a vlastní podíl města bude financován z hypotéčního úvěru České 
spořitelny. Regionální stavební přitom podle dohody o náhradě škody vyrovná zvýšené výdaje města 
spojené se změnou financování vlastního podílu. „Projekt bytového domu v ulici 1. máje považuji za 
úspěšný nejenom proto, že ve městě bylo postaveno 36 nových bytových jednotek, ale hlavně proto, že
vlastní podíl města na výstavbě ve výši 11,5 milionu korun bude splácen z nájemného vybíraného od 
nájemníků. Pokračování na straně 6

Grab‰tejn novou
národní památkou
Státní hrad a zámek Grabštejn, ležící
nedaleko česko-německo-polského troj-
zemí, byl koncem dubna vládou České
republiky zařazen na seznam národních
kulturních památek. Na tento seznam
jsou zařazovány nemovité i movité 
památky, které dokumentují nejdůleži-
tější etapy historie, kultury i vývoje civi-
lizace a mají značný význam pro české
národní povědomí či mezinárodní ohlas.
Seznam jich v současnosti obsahuje 230.

Grabštejn se tak dostal mezi takové
památky, jako jsou například Pražský
hrad, české korunovační klenoty, Karlův
most, Vyšehrad, hora Říp s rotundou 
sv. Jiří, rodný dům Mistra Jana Husa 
v Husinci, brněnský Špilberk, velkomo-
ravská sídelní aglomerace v Mikulčicích,
areál Přemyslovského hradu v Olomouci,
Babiččino údolí s ratibořickým zámkem, 
Třebechovický betlém, hřebčín v Kladru-
bech nad Labem či Kodex vyšehradský.

V Libereckém kraji, kde je celkem 2 439
památkově chráněných objektů, je nyní
mezi kulturní památky národního 
významu zařazeno deset nemovitostí.
Vedle Grabštejna to jsou Bezděz, Frýd-
lant, horský hotel a vysílač Ještěd, Hrubý
Rohozec, kostel sv. Vavřince a sv. Zdi-
slavy v Jablonném v Podještědí, Lemberk,
Sychrov, Trosky a Zákupy.

Grabštejn, který patří k nejstarším hra-
dům severních Čech, prochází od loňska
rozsáhlou rekonstrukcí; stát ji financuje
částkou 50 miliónů korun. Při oživování
hradu nezanedbatelnou roli sehrávají 
i občanské iniciativy, mezi nimiž čestné
místo patří sdružení Benefiční koncerty 
Grabštejn: čistý výtěžek z jeho dosavad-
ních 15 beneficí ve prospěch hradu 
překročil dva milióny korun.

Karel Zeman, kronikář Benefičních koncertů
Grabštejn



2 kvûten 2008

Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
77..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
7. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 2. dubna se zabývala těmito
záležitostmi:
— vzala na vědomí předběžné náklady na úklid pozemku zahrada za 

restaurací Lidový dům ve výši 109 775 Kč a uložila starostovi města pro-
jednat tuto částku se zástupci f. VIJA Hrádek nad Nisou a pronajímatelem
objektu nebytových prostor v objektu Lidový dům p. Šlehoferem

— schválila realitní kancelář HEREA, Jan Vetešník, Hrádek nad Nisou ke
zprostředkování prodeje pozemků pro výstavbu 6 RD na Zlaté Výšině
v k. ú. Hrádek nad Nisou za cenu 3 % z nabídkové ceny – 152 753 Kč 

— uložila odboru investic a správy majetku vypsat výběrové řízení na 
dodavatele stavebních prací v rámci projektu „Hrádek nad Nisou –
víceúčelové hřiště – umělý povrch“

— schválila finanční příspěvky z Příspěvkového programu – příspěvek na
člena a příspěvek na projekt pro rok 2008 kromě projektu „S koňmi po
pašerácké stezce“. Po projednání schválila finanční příspěvky ze škol-
ského programu města pro rok 2008 dle důvodové zprávy.

— souhlasila s nabídkou společnosti REMA systém, a. s., „Zelená obec“
na poskytnutí sběrného boxu na baterie pro město Hrádek nad Nisou
zdarma

— vzala na vědomí nabídku firmy Dimatex na pořízení kontejneru na 
textil pro město Hrádek nad Nisou a uložila projednat nabídku v komisi
životního prostředí 

— po projednání vzala na vědomí vypsání VŘ na provedení rekonstrukce
WC v II. patře objektu ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou

— po projednání souhlasila s realizací akce Rekonstrukce silnice III/2713
a III/2715 Václavice – Chotyně dle projektové dokumentace za pod-
mínky zahrnutí vyčištění příkopů po celé trase krajské komunikace
III/2713 katastrálním územím Václavice u Hrádku nad Nisou

— vzala na vědomí informaci o přípravě přístupové komunikace do prů-
myslové zóny Hrádek nad Nisou, Oldřichovská ulice a na základě před-
loženého návrhu souhlasí s uzavřením smlouvy se společností Valbek
Liberec na zpracování realizační dokumentace upraveného mostního
objektu na komunikaci I/35 v celkové ceně 297 500 Kč vč. DPH

— schválila splácení druhé poloviny finančního závazku TS Hrádek ve výši
250 000 Kč v r. 2009, a to: 1. splátka ve výši 80 000 Kč do 31. 1. 2009 
a 2. splátka ve výši 170 000 Kč do 31. 3. 2009.

88..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
8. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 16. dubna se zabývala těmito
záležitostmi:
— na základě výsledků výběrového řízení na vedoucího finančního 

odboru a podle §10 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
jmenuje do funkce vedoucího finančního odboru paní Bc. Ivu Solna-
řovou 

— po projednání schválila zveřejnění záměru prodeje pozemkových 
parcel dle seznamu ŘSD pro stavbu I/35 Bílý Kostel – Hrádek nad 
Nisou za 60 Kč/m2 a schválila nabídku výpůjčky (nájmu) pozemků 
v režimu dočasný zábor pro potřeby stavby I/35 Bílý Kostel – Hrádek
nad Nisou (případně za Kč/m2)

— 8/207/RM/08 – Zveřejnění p. p. č. 129/1 Dolní Suchá / Majetkoprávní
operace. Rada města souhlasí se zveřejněním p. p. č. 129/1, travní 
porost o výměře 2 023 m2 v k. ú. Dolní Suchá za cenu dle IP 15 Kč/m2.
Termín: 14. 5. 2008.
Zodpovědná osoba: Šimková Michaela.
Hlasování: schváleno jednohlasně.

— vzala na vědomí stanovisko dopravní komise k zamezení vjezdu náklad-
ních vozidel mimo zásobování do centra města a uložila starostovi 
a místostarostovi města projednat celou záležitost s dopravní policií 
a magistrátem města Liberec

— vzala na vědomí zamítavé stanovisko k umístění dopravní značky jed-
nosměrná ulice v ulici Rybářská v Doníně

— vzala na vědomí zprávu dopravní komise a neschválila umístění 
dopravní značky – označení obytné zóny na Zlaté Výšině

— souhlasila s umístěním vodorovné dopravní značky žlutá čára (zákaz 
zastavení a stání) na Horním sídlišti v Hrádku nad Nisou

— vzala na vědomí zprávu o předpokládaných nákladech na údržbu 
zeleně pro rok 2008 na hřbitovech a doporučuje zahrnout tyto plochy
do pasportu sekaných ploch na období 2008–2011 a schválila navýšení

kapitoly údržba zeleně o navrhovanou finanční částku. Rada města 
uložila vedení města projednat pasport sekaných ploch se současným
dodavatelem, SKS Jablonec n. N. 

— schválila uzavření smlouvy s f. ENVICOM, s. r. o., ve věci optimalizace
systému nakládání s odpady na území města Hrádek nad Nisou 

— schválila uzavření smlouvy s firmou SKS Jablonec n. N. pro pořízení 
porovnávacího materiálu vítězné nabídce

— schválila pronájem prostranství pro konání pouti na hasičské louce za
účelem hostování lunaparku p. Josefa Novotného, na akci Hrádecké
slavnosti a Bartolomějská pouť v roce 2008, dle předložené nabídky

— schválila rozpočet osadních výborů Oldřichov na Hranicích, Dolní
Sedlo, Václavice na r. 2008

— po projednání souhlasila s navýšením kapacity a rozšířením MŠ v Loučné,
Hartavská 220 o jednu třídu – 25 dětí

— vzala na vědomí dopis náměstka ministra dopravy k věci financování
výstavby mostu na silnici I/35 v úseku Hrádek nad Nisou – státní 
hranice Česká republika – Polsko. Uložila starostovi města seznámit 
s tímto dopisem zastupitelstvo města a projednat s Ředitelstvím silnic
a dálnic zajištění přístupu na dotčené pozemky v případě, že město
nebude realizovat investici mostu na silnici I/35.

— vzala na vědomí žádost o finanční podporu při zabezpečení areálu 
Kristýna a uložila s a. s. Kristýna projednat konkrétní rozpočet a návrh
technického řešení

— vzala na vědomí plán rozvoje školských zařízení v Hrádku nad Nisou
na období do r. 2015 a souhlasí s vytvořením pracovního týmu ve slo-
žení: zástupce zřizovatele, ředitelé PO, zástupce pedagogů, zástupce
rodičů. 

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
33.. zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
3. zasedání zastupitelstva města v roce 2008 konané dne 26. 3. se zabývalo
těmito záležitostmi:
— schválilo zařazení JSDH Hrádek nad Nisou do kategorie JPO II/1 od 

1. 4. 2008
— vyhlásilo 1. kolo pro přijímání žádostí na poskytnutí dotace z fondu 

rozvoje města s uzávěrkou přihlášek do 31. 5. 2008
— po projednání schválilo uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění 

dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2008 a zmocňuje staro-
stu města k podpisu smlouvy

— schválilo předložení projektové žádosti projektu „Revitalizace historic-
kého centra města Hrádku nad Nisou“ do Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod (2007–2013), kde je žadatelem město
Hrádek nad Nisou a partnerem projektu je Liberecký kraj

— po projednání schválilo uzavření dohody o náhradě škody se společností
REGIONÁLNÍ STAVEBNÍ, s. r. o., zhotovitelem stavby Výstavba 36 nájem-
ních bytů Hrádek nad Nisou ul. 1. máje 

— schválilo nájemné v minimální výši 72 Kč/m2 měsíčně v bytovém 
domě 36 BJ v ulici 1. máje.

44.. zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
4. zasedání zastupitelstva města v roce 2008 konané dne 23. 4. se zabývalo
těmito záležitostmi:
— vzalo na vědomí zprávu o kontrole v družstvu Nové bydlení, provedené

JUDr. Šmídkem, schválilo návrh budoucího postupu v bodu a)–d) 
a uložilo radě města a starostovi města podniknout v souladu s tímto 
návrhem nutné kroky na členské schůzi družstva Nové bydlení

— po projednání vzalo na vědomí záměr prodeje části nástavby na objektu
č. p. 601 a 651, Liberecká ul., Hrádek nad Nisou, uložilo zpracovat 
znalecký posudek na cenu této části nástavby a pověřilo starostu města
k jednání se společností CIB Flats P10, a. s., ve věci záměru prodeje této
části nástavby

— schválilo vklad rozestavěné stavby do katastru nemovitostí za účelem 
zřízení zástavního práva pro Českou spořitelnu, a. s., ve výši 12 mil. Kč
na dofinancování stavby 36 bytových jednotek v ulici 1. máje

— schválilo předložený návrh 1. změny rozpočtu města na rok 2008. 
Celková výše rozpočtu je po provedené změně 129 700 755 Kč

— po projednání schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, o míst-
ním poplatku ze psů 

— po projednání schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, kterou se
zrušuje:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o vytvoření a použití prostředků

fondu rozvoje bydlení,
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se mění Obecně závazná 
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vyhláška č. 7/96/MZ o vytvoření a využití prostředků fondu rozvoje
bydlení,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o místním poplatku za zhodnocení
stavebního pozemku s možností jeho připojení na stavbu vodovodu
a kanalizace 

— schválilo předložení projektové žádosti projektu „Hrádek nad Nisou –
vodovod a kanalizace“ do Operačního programu životního prostředí
(2007–2013) v termínu do 30. 4. 2008, kde je žadatelem o dotaci na 
projekt město Hrádek nad Nisou. Schválilo předložení žádosti o dotaci
s vědomím, že město Hrádek nad Nisou není vybranou aglomerací dle
aktuálního seznamu aglomerací ČR, na které se vztahuje naplňování 
požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpad-
ních vod (nesplňuje tak podmínku omezení v rámci tohoto kola výzvy),
ale předkládá žádost na základě doporučujícího stanoviska Krajského
úřadu Libereckého kraje podle kterého je plně v souladu s Programem
rozvoje Libereckého kraje,a v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kana-
lizací kraje.

— schválilo žádost o bezúplatný převod pozemkových parcel v celkové účetní
hodnotě 112 965,80 Kč a budov v účetní hodnotě 29 786 598,55 Kč na
hraničním přechodu z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví města Hrádek nad Nisou

— schválilo pokyny pro zpracování návrhu změny č. 10 územního plánu 
sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

— po projednání vzalo na vědomí zprávu starosty města o zpřístupnění
Průmyslové zóny Hrádek nad Nisou II a uložilo starostovi města projed-
nat s ŘSD zabezpečení variantního připojení ze současné silnice I/35,
případnou možnost spolufinancování připojení ze silnice Oldřichovská
ve spolupráci s ŘSD.

Mûsto získá budovy na
hranicích

Budovy a pozemky na hraničním přechodu na Žitavské ulici budou do
konce roku patřit městu. Po vstupu do schengenského prostoru zůstaly
nevyužité a město požádalo o jejich bezúplatný převod do svého majetku.

Usnesení o bezúplatném převodu majetku na silničních hraničních 
přechodech by měla v květnu schválit vláda ČR. Město díky tomu získá
především budovu bývalé celnice, kterou plánuje využít jako turistické 
zázemí nedalekého Bodu Trojzemí. S budovou získá i řadu okolních 
pozemkových parcel.

Podmínkou bezúplatného převodu je závazek města, že 10 let nepře-
vede tento majetek na jiného vlastníka. 

Do konce letošního roku mají být podle Schengenského hraničního 
kodexu ze silničních hraničních přechodů odstraněny překážky a nepo-
třebné stavby. V Hrádku se to týká buněk a střechy nad hraničním pře-
chodem. Upravena bude také komunikace, která je v majetku ředitelství
silnic a dálnic. Vít Štrupl

PPoodděěkkoovváánníí  MMUUDDrr..  LLeennkkvvííkkoovvéé,,  ppaanníí  JJaanněě  NNoovváákkoovvéé  aa  ttaakkéé  řřiiddiiččii  
ssaanniittnnííhhoo  vvoozzuu,,  zzaa  ppoosskkyyttnnuuttíí  rryycchhlléé  aa  ooddbboorrnnéé  ppoommooccii..

Pazderová Jiřina

Do Liberce rychleji za tfii roky
O nové silnici z Bílého Kostela do Hrádku nad Nisou se již rovněž mluví
řadu let. Přinese nejen zrychlení a zjednodušení spojení s Libercem, ale
odlehčí také Bílému Kostelu, kudy projíždí stále více aut, a po otevření 
mezinárodní silnice se tento počet ještě zvýší. Nový přechod do Polska 
a Německa bude navíc sloužit i kamiónům. Stávající silnice bude v tomto
směru nevyhovující. 

V současnosti dochází k výkupu pozemků, přes které bude nová silnice
procházet. Ještě letos by mělo být vydáno stavební povolení a vyhlášeno
výběrové řízení na zhotovitele stavby, takže na jaře příštího roku by se 
silnice měla začít stavět. Předpokládá se, že první auta po ní začnou jezdit
na konci roku 2011.

Nová trasa začne v místech dnešní mimoúrovňové křižovatky před 
Bílým Kostelem. Odtud bude pokračovat stoupáním v délce necelého 
kilometru nad hřbitovem v Bílém Kostele. V tomto stoupání by měl být 
k silnici přidán další jízdní pruh. Ze severu silnice mine osadu Pekařka,
mimoúrovňově překoná komunikaci Bílý Kostel – Václavice a přiblíží se 
k vytěžené části pískovny ve Václavicích. Zde vznikne další křižovatka, která
připojí stávající silnici do Václavic a pískovnu. Následovat bude most, po
kterém silnice překoná václavickou silnici a přehradu. Nad bažantnicí 
se silnice stáčí k Hrádku, kde se u elektrorozvodny napojí na stávající 
obchvat města. 

Nové spojení Hrádku nad Nisou s Bílým Kostelem bude mít délku 7,6 km.
Povede nezastavěným územím převážně po loukách a polích. Stavba 
zahrnuje přestavbu mimoúrovňové křižovatky v Bílém Kostele, výstavbu
dalších dvou křižovatek (ve Václavicích a v Hrádku), šest přeložek míst-
ních komunikací a polních cest a 11 mostních objektů. Předpokládaná
cena je bezmála 1,3 miliardy korun.

Silnice přes Polsko se začne stavět později
Optimistické předpovědi, že se silnice přes polské území začne stavět ještě
v prvním pololetí letošního roku, vzaly za své. Výběrové řízení na zhoto-
vitele stavby bylo zrušeno kvůli nedostatkům v zadávací dokumentaci,
což způsobí další zpoždění v zahájení stavby. Absurdní pohled se tak 
naskytne zvláště při pohledu za vzduchu, jelikož německá část silnice je
již přes rok hotova a končí u Nisy na německo-polské hranici a česká část
k polskému území se právě staví. O dalším z možných termínů zahájení
stavby budeme informovat.
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Za přítomnosti starosty města Hrádku nad Nisou Martina Půty, místosta-
rosty Josefa Horinky a vedoucího správního a sociálního odboru Petra
Grima došlo ve středu 9. dubna v Klubu důchodců k slavnostnímu 
předání výtěžku ze sbírky Pozvedněte slabé!. Výtěžek 5. ročníku sbírky 
v Hrádku nad Nisou činil 24 100 korun a z rukou ředitele Nadace EURO-
NISA Ing. Aleše Rozkovce převzala symbolický šek s touto částkou Dagmar
Škublová, ředitelka Pečovatelské služby. Hlavním posláním Pečovatelské
služby je zajistit péči starým a nemocným klientům, kterým pomáhá při 
nákupech, na úřadech, ale i s osobní hygienou. Ze získaných finančních
prostředků Pečovatelská služba bude hradit volnočasové aktivity seniorů,
kteří by se sami ve svém pokročilém věku, často i s vážnou nemocí a bez po-
moci druhých, jen velmi těžko spolu scházeli na různých setkáních a výletech.

Sbírka v Hrádku nad Nisou se konala již 3. rokem a za tu dobu se poda-
řilo nasbírat a rozdělit čtyřem místním neziskovým organizacím celkem
74 000 korun, které z nich realizovaly již pět projektů na pomoc slabým,
nemocným a opuštěným lidem. Velkou zásluhu na úspěchu sbírky 
měli dobrovolníci ze Základní školy Lidická, bez kterých by sbírku nebylo
možné uskutečnit. Děkujeme všem, kteří přispěli.

Jan Pelant – koordinátor projektu Pozvedněte slabé!

Ve čtvrtek 17. dubna se na radnici v Žitavě uskutečnilo již 10. zasedání
Společné rady svazku měst Malý trojúhelník Bogatynia – Hrádek nad 
Nisou – Zittau. Společné rady se zúčastnili představitelé všech tří měst
Malého trojúhelníku: Martin Půta – starosta Hrádku nad Nisou, Jerzy 
Stachyra – místostarosta Bogatynie, Arndt Voigt – primátor města Zittau
a prezident svazku měst pro rok 2006. Dále představitelé politické a hos-
podářské sféry a členové jednotlivých projektových skupin. 

Společná rada se zabývala prací a cíli jednotlivých projektových skupin
svazku měst. Záběr pracovních skupin je široký, zahrnuje oblast kultury,
školství, informací, průmyslu, dopravy, společného života i bezpečnosti.

Radní byli informováni o aktuálním stavu realizace patnácti společ-
ných projektů, které byly na minulém zasedání stanoveny jako prioritní

pro rozvoj regionu Trojzemí a vznikly na základě společného plánu roz-
voje svazku měst.

Zástupci měst ze všech tří zemí měli možnost seznámit se s výsledky
konference Vzdělávání v mechatronice, která hledala cesty k větší mož-
nosti uplatnění absolventů odborných škol z oboru mechatroniky z regi-
onu na trhu práce ve všech třech zemích a která byla také impulsem 
k intenzivnější spolupráci v této oblasti a tvorbě společného projektu 
směřujícího mimo jiné k vzájemné uznatelnosti závěrečných zkoušek 
a přiblížení požadavků zaměstnavatelů a učebních plánů jednotlivých škol.

Součástí jednání byla i závěrečná zpráva k projektu PROMOTOR-NET,
který se zabýval koordinací spolupráce svazku měst v přípravě projektů 
a zapojení veřejnosti do této přípravy prostřednictvím internetových 
stránek, jejichž součástí by měly být mimo projekty i informace ze všech
tří měst z oblasti zájmové činnosti spolků, informace o kultuře, ale i infor-
mace o prodeji pozemků a informace pro investory v průmyslové zóně.

Na závěr zasedání převzalo město Hrádek nad Nisou patronaci a vedení
svazku měst Malý trojúhelník na příští rok a letošní prezident svazku pan
Arndt Voigt předal presidentskou funkci a povinnosti s tímto spojené 
Martinu Půtovi. Pod jeho vedením by mělo dojít k započetí realizace 
společných projektů, tak, jak je naplánovala společná rada. Jedná se 
o projekty, jako je například vybudování multifunkčního centra Trojzemí, 
projekt na vytvoření spojení zemí přemostěním na Bodu Trojzemí či projekt
zaměřený na prohloubení spolupráce spolků a sdružení působících na
všech třech stranách hranice regionu Trojzemí.

10. zasedání Spoleãné rady svazku mûst
Mal˘ trojúhelník

Hrádek nad Nisou získal jiÏ 74 tisíc korun ze sbírky 
Pozvednûte slabé!
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HHaarrmmoonnooggrraamm
77..  66..  22000088 vv  88..0000  hhooddiinn
SSeeddlloo,,  OOllddřřiicchhoovvsskkáá,,  OOllddřřiicchhoovv  nnaa  HHrraanniiccíícchh
Horní Sedlo – kaplička, po hlavní silnici na D. Sedlo, dále Oldřichovská
ul. a Oldřichov n. Hr.
2211..  66..  22000088 vv  88..0000  hhooddiinn
VVááccllaavviiccee,,  UUhheellnnáá,,  DDoollnníí SSuucchháá
Václavice – Nedorost, po hlavní silnici na Uhelnou, dále do „dolních Vác-
lavic", Dolní Suchá po hlavní silnici k bytovkám, Kančí roklí ke hřbitovu 
a okolo bývalé školy k hlavní silnici
2288..  66..  22000088
DDoonníínn
8.00 bývalá STS – Donín
8.15 ZŠ
8.40 rozcestí – bývalý Sedmidubský
9.00 park u sběrných surovin
9.20 plocha u Raidla

LLoouuččnnáá
10.00 rozcestí – Hlůže
10.20 rozcestí – Sladký
10.40 rozcestí – Bažiny
11.10 bytovky – Praga
11.40 plocha za Korunou
2288..  66..  22000088
HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu
8.00 H. sídliště – ruská vila
8.25 Zl. výšina – park
8.50 Zl. výšina – bytovky
9.15 Dolní sídliště – trafostanice
9.40 park 1. ZŠ
10.05 městský park
10.30 D. náměstí – Hovorkův statek
10.55 Václavská – plynárna
11.20 Starý dvůr – stavebniny

SSoobboottaa  1144..  ččeerrvvnnaa  22000088 ddllee  ttoohhoottoo  ččaassoovvééhhoo  rroozzppiissuu::
8.00–8.10 H. Sedlo autobusová otočka
8.15–8.25 D. Sedlo hasičská zbrojnice
8.30–8.40 D. Sedlo restaurace U Řeháčků
8.45–8.55 Donín Sedmidubský
9.00–9.10 Donín ZŠ
9.15–9.25 Donín park – sběrné suroviny
9.30–9.40 Donín ul. Turistická – Raidl
9.45–9.55 Loučná rozcestí – Hlůže
10.00–10.10 Loučná rozcestí – Bistiak
10.15–10.25 Loučná rozcestí – Bažiny
10.30–10.40 Loučná bytovky – Peuker
10.45–10.55 Loučná restaurace Koruna
11.00–11.10 Hrádek I. Hovorkův statek
11.15–11.25 Hrádek I. hasičská zbrojnice
11.30–11.40 Hrádek I. sídliště – ruská vila
11.45–11.55 Hrádek I. Zl. Výšina – park
12.00–12.10 Hrádek I. park – 1. ZŠ
12.15–12.25 Hrádek I. U Koupaliště – zahrádky
12.30–12.40 Hrádek I. Starý dvůr – stavebniny Šulc
13.15–13.25 Hrádek I. ul. Václavská – plynárna
13.30–13.40 Hrádek I. ul. Oldřichovská – TRELLEBORG
13.45–13.55 Oldřichov n. H. restaurace
14.00–14.10 Oldřichov n. H. autobusová otočka
14.15–14.25 Václavice autobusová otočka – bažantnice
14.30–14.40 Václavice restaurace U Slunce
14.45–14.55 Václavice restaurace u Špičky
15.00–15.10 Uhelná rozcestí – vodárna
15.15–15.25 Václavice rozcestí – pískovny
15.30–15.40 D. Suchá bytovky
15.45–15.55 D. Suchá rozcestí – Teubner
16.00–16.10 D. Suchá autobusová otočka
16.15–16.25 D. Suchá bývalá ZŠ

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou,
která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném místě.
Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky naší společnosti.
PPřřiijjíímmáánnyy  bbuuddoouu  nnáásslleedduujjííccíí  ddrruuhhyy  ooddppaaddůů::
– léky všeho druhu včetně mastí
– domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky 

a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů 
a škůdců atd.). Nádoby musí být označeny!

– zbytky starých barev, obaly od barev
– televizory, ledničky, zářivky
– všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
– upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
– olejové filtry a další zaolejovaný materiál
ZZppůůssoobb  ppřřeebbíírráánníí  ooddppaaddůů::
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně

pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před 
příjezdem mobilní sběrny!

2. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjez-
dem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.

3. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu.
Další informace poskytne městský úřad nebo přímo pracovníci Severo-

českých komunálních služeb, s. r. o., na telefonním čísle 485 140 159.
Krejčík Václav

vedoucí provozovny

Svoz komunálního objemného odapadu
MMěěssttoo  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  ppoořřááddáá  vvee  ssppoolluupprrááccii  ssee  ssppoolleeččnnoossttíí  sseevveerrooččeesskkéé  kkoommuunnáállnníí  sslluužžbbyy

JJaabblloonneecc  nnaadd  NNiissoouu  ssvvoozz  oobbjjeemmnnééhhoo  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu..

Sbûr nebezpeãného odpadu
MMěěssttoo  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  ppoořřááddáá  vvee  ssppoolluupprrááccii  ssee  ssppoolleeččnnoossttíí  SSeevveerrooččeesskkéé  kkoommuunnáállnníí  sslluužžbbyy

JJaabblloonneecc  nnaadd  NNiissoouu  ssbběěrr  nneebbeezzppeeččnnýýcchh  sslloožžeekk  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu..

Aktuálnû v roce 2008
Správní a sociální odbor – matrika městského úřadu sděluje, že nejpo-
zději 31. 12. 2008 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitel-
ných údajů vydaných občanům do 31. 12. 2003. Tato výměna nepodléhá
správnímu poplatku a občané o ni mohou požádat průběžně během roku,
a to na správnímu a sociálním odboru – kancelář č. 9 – matrika Městského
úřadu v Hrádku nad Nisou. 

Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí výjimka – občanské průkazy,
ve kterých mají vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo „plat-
nost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné.

Dnem prvního března letošního roku nabyla účinnosti novela zákona
o cestovních dokladech, která umožňuje znovu zapisování dětí do 10 let
věku do cestovních pasů rodičů. Žádost o zápis dítěte může být rovněž
podána na správním a sociálním odboru – kancelář č. 9 – matrika a podává
ji jeden z rodičů společně se svým cestovním pasem, občanským průka-
zem a rodným listem dítěte. Poplatek za provedení zápisu je 50 Kč za 
jeden zápis a platí se v hotovosti.

Marie Zimová, matrikářka
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Nûkolika slovy
S další změnou jízdního řádu (k 15. červnu) dojde k omezení autobuso-
vých linek na Hrádecku. Týkat se bude sobotních spojů, které budou zru-
šeny. Sobotní spoje nebyly prakticky vůbec využívané a silně navyšovaly
již tak velkou ztrátu z provozu linek na Hrádecku.

Na konci dubna podalo město do Operačního programu životního 
prostředí žádost o dotaci na výstavbu vodovodu a kanalizace. Finanční
rozsah projektu je asi 85 mil. Kč. Hrádek nad Nisou není sice v tomto kole
výzvy na seznamu aglomerací, na které se vztahuje naplňování směrnice
EU o čištění odpadních vod, nicméně žádost podává na základě dopo-
ručujícího stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, podle kterého
je v souladu s Programem rozvoje Libereckého kraje.

Zastupitelé schválili záměr prodeje poloviny střešní nástavby bytového
domu na Liberecké ulici. Zatímco byty nad vchody 652 a 653 byly 
nabídnuty jejich současným nájemníkům, druhou polovinu nástavby
(nad vchody 601 a 651) město prodá majiteli těchto vchodů – společnosti
CIB Flats P10. Byty budou prodány jako technické zhodnocení objektu za
cenu stanovenou stejně jako ve zbývajících vchodech. Prodej jednomu
majiteli je pro město jedinou možností vzhledem k problémům se zápi-
sem do katastru nemovitostí.

Město se opakovaně zúčastnilo dražby domu na nároží Žitavské a Nád-
ražní ulice (tzv. „Koník“). Objekt byl sice už jednou vydražen společností
Slavia Trade, ale protože vydražitel neuhradil v termínu kupní cenu, byla
dražba zmařena. Město objekt získalo za 550 tisíc korun.

Kontrola hospodaření v družstvu Nové bydlení, kterou prováděl JUDr. 
Antonín Šmídek, zjistila nedostatky v evidenci, v nájemních smlouvách 
a vymáhání dluhů od nájemníků. V průběhu května budou probíhat jed-
nání s nájemníky s cílem nápravy smluv. Rovněž bude potřeba narovnat
financování a vedení agendy družstva. Závazky Nového bydlení vůči 
městu přesahují nyní 5 mil. Kč. 

Zastupitelstvo města schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku ze psů. Ve spolupráci s ministerstvem vnitra byla provedena 
revize přijatých vyhlášek z hlediska případných nedostatků, na základě
které byly upraveny některé články vyhlášky o poplatku ze psů.

Zastupitelé schválili pokyny pro zpracování návrhu změny č. 10 územ-
ního plánu Hrádku nad Nisou. Tyto změny jsou prováděny z důvodu 
záměru výstavby větrných elektráren v lokalitě Václavice – Uhelná. V této
bude vybudováno 16 větrných elektráren o maximální výšce 80 metrů, 
v minimální vzdálenosti 1 000 m od zastavěných a zastavitelných ploch. 
Věže budou postaveny mimo hřeben kopců z důvodu co nejmenšího 
narušení krajinného horizontu. Jednou z podmínek realizace stavby je
také výsadba zeleně pro kompenzaci negativního vlivu na zvířata. Jako
kompenzaci získají obyvatelé Václavic a Uhelné 20 % z výtěžku jedné 
větrné elektrárny (asi 2 mil. Kč). Tyto prostředky budou k dispozici v jakési
obdobě fondu rozvoje města. Návrhy na jeho rozdělení budou předklá-
dat osadní výbory, město je bude potvrzovat.

Na Krist˘nû zaãala hlavní
sezóna

Zatímco zimní měsíce jsou pro pracovníky rekreačního areálu Kristýna
především dobou příprav na další sezónu, začátkem května stojí před úko-
lem zajistit bezproblémový průběh nadcházejícího turistického období.

Pro turisty, kteří na Kristýně využívají i ubytování, je k dispozici 10 zcela
nových chatek s plným vybavením v severní části areálu, prvním rokem
bude také fungovat vloni vybudovaná kanalizace, která odvádí odpad ze
severní i jižní části areálu. Zvláště kanalizace je pro rekreační areál zásadní
změnou, kterou poznají i ubytovaní turisté, protože odpadne potřeba 
každodenního vyvážení jímek, obtěžující rekreanty. Navíc existence kana-
lizace byla i nutnou podmínkou pro další rozvoj areálu.

V jarních měsících byl upraven povrch pláže v severní části areálu, čímž
se téměř zdvojnásobila plocha pro odpočinek a opalování. Dalším krokem
ke zkvalitnění služeb ubytovaným rekreantům by mělo být postupné 
oplocení severní části areálu. Má zamezit především drobným krádežím
a také zvýšit efektivitu vybírání vstupného. Druhým rokem je rekreantům
k dispozici půjčovna sportovního vybavení a kol, jejíž nabídka bude ještě
rozšířena. Opravena a dovybavena budou ještě dětská hřiště. 

Proměnou prochází postupně penzion Kristýna. Od 1. dubna má 
nového nájemce, L. & P. Služby, s. r. o. Zrekonstruována byla restaurace
penzionu, pokoje a na podzim se připravuje oprava sociálních zařízení
pro ubytované. Penzion Kristýna byl nově otevřen 1. května. 

Nového nájemce má od 1. dubna také občerstvení U Sumce. 
O úspěšnosti letošní hlavní turistické sezóny bude opět určitě spolu-

rozhodovat i počasí. Loňské nepříliš vydařené léto se podepsalo na niž-
ším vybraném vstupném a parkovném. Nárůst o 7 % oproti předchozímu
roku ale zaznamenal počet ubytovaných ve stanech a nárůst o 35 % 
počet ubytovaných v chatkách.

Pro letošní sezónu byly zvýšeny ceny vstupného, do kterých se pro-
mítlo zařazení do vyšší sazby DPH. Děti do 6 let a důchodci nad 70 let
mají nadále vstup zdarma, děti od 6 do 15 let platí 15 Kč. Dospělí zaplatí
ze jednodenní vstupenku 35 Kč, za psa 40 Kč. Parkovné zůstává ve výši
40 Kč. Permanentní vstupenka na celou sezónu stojí letos 250 Kč.

Vít Štrupl

Byty jsou pfiipraveny 
k nastûhování

Dokončení ze strany 1
Velice jednoduše řečeno si na sebe dům vydělá… Nebudou se tedy opa-
kovat projekty, ve kterých město ze svých příjmů dotovalo bydlení pro 
poměrně úzkou skupinu obyvatel města,“ dodává k financování starosta
města Martin Půta. Jako pojistku město navíc bude od nájemníků vybírat
kauci ve výši dvou, případně třínásobku nájemného. Nájemní smlouvy
jsou uzavírány na dobu určitou a v případě problémů s platební kázní 
nebudou obnovovány.

Vít Štrupl

SSllaavvnnoossttnníí  ootteevvřřeenníí  bbyyttoovvééhhoo  ddoommuu::  2266..  kkvvěěttnnaa  oodd  1166  hhooddiinn..
NNáásslleeddnněě  pprroobběěhhnnee  ddeenn  ootteevvřřeennýýcchh  ddvveeřříí..
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Od začátku dubna byl Sbor dobrovolných hasičů v Hrádku nad Nisou 
zařazen do druhé kategorie hasičských sborů JPO II/1 + III/1. Tato sku-
tečnost byla zohledněna i v Požárním poplachovém plánu Libereckého
kraje. Toto zařazení znamená, že musí být hasiči připraveni k výjezdu 
minimálně v počtu 3 + 1 do pěti minut od vyhlášení poplachu.

Jak ovšem vysvětluje velitel hrádeckých hasičů p. Jaromír Mottl, v praxi
se toho mnoho nezmění. Akceschopní byli hasiči v požadovaném časo-
vém limitu již před zařazením do vyšší kategorie. Stejně tak splňovali 
i další kritéria, mezi která patří odborná připravenost a zdravotní způso-
bilost. 

Vyšší kategorie zařazení jednotky hrádeckých hasičů znamená kromě
povinností také dotaci od státu v roční výši 150 tisíc korun. Náklady na
veškerou činnost hasičů jsou jinak kryty z městského rozpočtu a z mimo-
řádných dotací. V letošním roce budou z grantu od Krajského úřadu LK
pořízeny ochranné pomůcky pro SDH Václavice a SDH Dolní Sedlo. Město
rovněž schválilo účast v projektu Euroregionu Nisa, ze kterého získají 
hasiči v případě jeho schválení novou cisternu a nový podvozek pro 
vozidlo se žebříkem.

Vít Štrupl

Hasiãi vyjíÏdûjí do pûti minut

Firma
Kobryn Milan

přijme

do hlavního pracovního poměru

vyuãeného truhláfie 
s praxí

Nástup možný ihned.

TTeell..::  660022  443333  222211,,

772233  446666  004411
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Spoleãnou cestou
Počtvrté se na Bodu Trojzemí setkali na konci dubna lidé ze třech zemí,
aby oslavili dlouhotrvající „společnou cestu“, která byla stvrzena v roce
2004 společnými oslavami rozšíření Evropské unie. 

Program vytvořený účinkujícími z Polska, Německa i Čech, doplněný
nabídkou aktivit pro děti, přilákal na Bod Trojzemí rekordní počet lidí.
Jeho vrcholem byly ohně na všech třech stranách hranice a závěrečný 
velkolepý ohňostroj.

Poprvé po šedesáti letech byl otevřen Nebeský most, spojující německý
a polský břeh Nisy. Jeho havarijní stav bohužel nedovoluje trvalé 
otevření. Nicméně probíhají projekční práce pro kruhový most v místě
Trojzemí, který chtějí města Malého trojúhelníka stavět s podporou 
Evropské unie. Žádost o dotaci chtějí podat na konci roku.

63. výročí ukončení druhé světové války a památku jejích obětí uctili v den státního svátku

u pomníku Obětem válek ve Školní ulici a u pomníku na hřbitově starosta města Martin

Půta s místostarostou Josefem Horinkou.

Peníze pfiíspûvkového
programu jsou rozdûleny
V příspěvkovém programu bylo v letošním rozpočtu města vyčleněno 
700 tisíc korun. Po odečtení 200 tisíc korun na stálé platby organizacím,
ve kterých je město členem, bylo mezi spolky, sportovní oddíly, školy apod.
rozděleno téměř půl milionu korun. Pro školy a školky bylo na jejich vlastní
projekty a na spolufinancování projektů z jiných zdrojů určeno 150 tisíc
korun, které bezmála pokryly požadavky těchto zařízení. 

V rámci příspěvků na členy spolků byla mezi 24 organizací rozdělena
částka 135 tisíc korun. Stejně jako v minulých letech byla příspěvkem 
zvýšeným na 200 Kč podpořena práce s mládeží do 18 let.

Žádosti o příspěvky na projekty převyšovaly možnosti rozpočtu přís-
pěvkového programu více než dvojnásobně, a proto musely být reduko-
vány. Mezi 37 projektů bylo rozděleno téměř 152 tisíc korun. 

Zbývající částka byla v příspěvkovém programu ponechána na mimo-
řádné počiny a akce reprezentující město.



11

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

MaÏoretky bilancují
Letos oslavíme 5 let od založení našeho zájmového kroužku mažoretek.
Uteklo to jako voda. Máme 51 dívek a 1 chlapce. Některé dívky, hlavně ty,
co v roce 2003 začínaly, odešly, nové přišly. Ze zakládajících 14 členek 
zůstala pouze kapitánka Zuzka Sladká. Zájem je sice velký, ale nemůžeme
z kapacitních důvodů náš kroužek rozšiřovat.

V současné době máme tři družstva, a to družstvo nejstarších – BAM-
BULAČKY, které své základní mažoretkové sestavy doplnily ještě o sestavu
twirlinku a nacvičily si sestavy sóla a sestavy dua. Se sestavou sólo 
postoupila do republikové soutěže Denisa Fejksová. V duu se nám vedlo
ještě lépe, protože Káťa a Verča Bartůňkovy se staly vicemistry Čech 
a postupují také na republikovou soutěž. Blahopřejeme!

Druhá skupina, BABETKY, s počtem 17 dívek v loňském roce také 
postoupila na zemskou soutěž do Strakonic, kde reprezentovala naše
město se ctí.

Třetí skupina, SLUNÍČKA, pojede letos na svou první soutěž. Budeme
jim držet palce, jsou nejmladší, ale zato cvičí s velikým elánem.

V letošním školním roce jsme už vystoupili několikrát, a to v Liberci na
podnikových večírcích, na 2 plesech v Chotyni, na plese pro seniory, na
Veletrhu dětské knihy v Liberci, na charitativní akci Dítě roku v Praze 
apod. Nyní se nahromadilo tolik akcí, že téměř všechny soboty máme 
obsazené až do prázdnin. Jako každoročně vystupujeme na oslavách 
Trojzemí, pro seniory z pečovatelského domu, na Rallye Lužické hory atd.

A samozřejmě naše akce – přehlídka mažoretkových skupin nazvaná
HRÁDECKÁ BAMBULKA. Jde o pochod asi 250 mažoretek naším městem
za doprovodu hornické kapely z Polska a poté cvičení sestav na hřišti 
u školy T. G. Masaryka. Tato akce se koná 7. června od 13 hodin a všechny
vás co nejsrdečněji zveme.

O prázdninách máme, jako každoročně, devítidenní soustředění, na
kterém vždy začínáme s nácvikem nových sestav, které pak předvedeme
na pouti.

Tak nám držte palce, ať nám to na soutěži v Žatci vyjde. 
M. Řezníčková

Hradek Rock Summer
2200..––2211..  ččeerrvveenn  22000088
6. ročník festivalu Hrádecké rockové léto už pomalu klepe na dveře. 
Poprvé ve své historii bude festival dvoudenní. Pátek jsme tématicky 
zaměřili na „těžkou jízdu“ a uslyšíte několik dnes už legend heavy metalu
nebo hardcore – namátkou Debustrol, Torr nebo Michael' Uncle. Sobota
bude ve znamení nastupujících kapel a já myslím, že třeba Toxique, 
Airfare nebo Post-It už si našli mnoho posluchačů. V poslední anketě na
našem webu jste mohli hlasovat, koho byste chtěli slyšet opět na našem
festivalu, a vzhledem k vyrovnané bitvě jsme pozvali jak Krucipüsk, tak 
Skyline. Doufám že vás výběr kapel potěšil a našli jste tam ty své koně. Na
videa některých z nich se můžete podívat na internetových stránkách 
festivalu. 

Takže pozorně sledujte web, nezapomeňte využít jedné z několika 
možností, jak získat vstupenku, ať už v síti Ticketpro, nebo v lokálních
předprodejích (např. Turistické informační centrum v Hrádku, trafika 
G. Čarnogurské, recepce či bar Panorama v areálu Kristýna atd.). 

All info: www.hradekrocksummer.com
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polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
dubnu 2008 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.

70 let Marie Slezáková, Jiří Soukup
80 let Jiřina Fijalková, Mária Hošková, 

Henrieta Kasalová
81 let Marie Pelcová, Žofie Machalová,

Jiřina Dundrová
82 let Jaroslav Urban
84 let Stanislav Lebduška, Jana Grimová
85 let Lidmila Krátká, Marie Syrová,

Marie Prošková, Marie Pospíšilová,
Jiřina Votrubcová, Olga Marhanová

86 let Josef Stránský
87 let Angela Šipkovská, Josef Bareš,

Elfrieda Kopecká
88 let Erna Podhrázská
90 let Marie Píšová
96 let Josefa Tůmová

Marie Zimová, SPOZ

Hrajeme si s pfiírodou…
…to je název dalšího krajského ekodne. Program především pro rodiny 
s dětmi zavítá opět i do Hrádku nad Nisou. 

V areálu Domu dětí a mládeže Drak v Žitavské ulici bude v sobotu 
17. května od 10 do 17 hodin připravena akce pro širokou veřejnost 
s různorodými aktivitami určenými hlavně dětem, nicméně i dospělí 
návštěvníci si zde budou moci vyzkoušet přírodovědná pozorování či
práci s přírodními materiály. Program bude obohacen živou hudbou 
a divadelními představeními pro nejmenší.

Na programu, bude například drátkování, poznávání planých rostlin,
hmatová hra či provázková dílna. 

PPrrooggrraamm::
– technika drátkování – výroba ozdob
– malování živočichů či rostlin na kachli
– provázková dílnička
– barvení bavlněných tašek
– ubrousková technika na kámen (přineste si nějaký pěkný kámen s sebou)
– hmatová hra „poznej, co se skrývá v tajemných sáčcích"
– poznávání planých kvetoucích rostlin a dřevin
– výroba přáníček z ručního papíru (když si přinesete vlastní kytičky,

bude přáníčko krásnější)
– divadélko pro nejmenší v 11, 13 a 15 hodin: Medvědí pohádka, diva-

délko Rolnička z Liberce.
PPoořřaaddaatteelléé:: Liberecký kraj, Společnost pro Lužické hory, Dům dětí 

a mládeže Drak a město Hrádek nad Nisou.

Pfiípravná tfiída – bude?
Ve spolupráci s MěÚ v Hrádku nad Nisou a Krajským úřadem Libereckého
kraje připravujeme zřízení přípravné třídy pro děti s odloženou povinnou
školní docházkou.

Když vše dobře dopadne, třída bude otevřena 1. září 2008 v našem
školním zařízení. Věřím, že rodiče, kterým není lhostejná příprava 
jejich dětí na vstup do základní školy, tuto příležitost přivítají a využijí.
Další informace podá ředitelství školy v Loučné na tel.: 482 723 157, 
728 853 209.

V˘bûr z nov˘ch knih v mûstské
knihovnû

RRoowwlliinngg,,  JJ.. – Harry Potter a relikvie smrti (další díl příběhů čarodějova
učně)
WWiillssoonn,,  JJ.. – V hlavní roli Tracy (příběhy pro děti)
SSaalleess,,  MM.. – Kouzelnická škola (návody kouzel pro děti)
LLaanncczzoovváá,,  LL.. – Letní něžnosti (dívčí románek)
OObbeerrmmeeiieerr,,  SS.. – Můj císař, můj pán (historický román)
VVaannddeennbbeerrgg,,  PP.. – Zelený skarabeus (historický román)
GGrriippppaannddoo,,  JJ.. – Dědic nesmí zemřít (detektivní román)
JJaanneeččkkoovváá,,  KK.. – Unesená (román pro ženy)
VVyyddrraa,,  FF.. – Chotyně (historie i současnost obce)
AAlllleenn,,  MM.. – Podraz na Hitlera (2. světová válka)
SSaauunnddeerrss,,  TT.. – Nijmegen (2. světová válka)
PPrroošškkoovváá,,  II.. – Síťování (ruční práce)

Uzavfiení knihovny
Pracovnice knihovny upozorňují čtenáře, že v období 

2. 6.–13. 6. 2008 bude knihovna uzavřena z důvodu plánované 
revize knihovního fondu.

Sluníãka dûkují
Mateřská škola ve Václavicích se rozvoněla novou vůní dřeva. Jak si mohli
nejenom rodiče, ale i ostatní, kdo se u nás zastaví, všimnout, školka má
dvoje nové vchodové dveře. Paní ředitelka oslovila pana Thóta a jeho syna,
kteří je na zakázku vyrobili. Musíme uznat, že mají opravdu zlaté ruce 
a moc se jim povedly. Patří jim od nás velké poděkování, protože byli 
velice ochotní a splnili nám všechny požadavky.

Komu patří další velké poděkování, je osadní výbor. Vážíme si jejich 
zájmu a přístupu k naší školce. V loňském roce nám osadní výbor nema-
lou finanční částkou pomohl při vybavení tříd novým nábytkem a letos
nám zaplatil nové dveře.

Je velice příjemné zjistit, že nejsme nikomu lhostejní. Za vše moc děku-
jeme.

Děti a celý kolektiv MŠ Váslavice
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Bylinkové povídání pro
sedmero usínání

Tak s takovým vyprávěním k nám do školky přijela paní Jana Modrá. 
Vyprávěla o vodníkovi Puškvorákovi, o tom, jak skotačivé Rusalky dělaly
starému vodníkovi samé lumpárny. Puškvorák se tak rozzlobil, až Rusalky
proměnil v lekníny.

O nich a ještě mnoha jiných kytičkách a bylinkách jsme se dozvěděli
mnoho nového a zajímavého. Formou her a soutěží jsme si zapamatovali
názvy a barvy všech kytiček. Už se těšíme, až kytičky budeme vyhledávat
v přírodě.

Úplně nejvíce se nám líbilo vysvobozování duhové víly (foukání do 
papírového leknínu) a hlavně to kouzlo, kdy se leknín na vodě krásně roz-
vinul. Marie Vinklárková, MŠ Oldřichovská

S chutí do toho a víc neÏ
pÛl je hotovo

Děti nabité energií s chutí pomáhají hrabat staré listí na zahradě. Spo-
lečně tak probouzíme naši zahrádku po zimě. A představte si, co všechno
jsme při této práci objevili – náhle tu byl šnek, který ještě spal ve své ulitě,
ani říkanka dětí ho neprobudila.

Zato ježek, kterého jsme probudili ze zimního spánku, upaloval na
svých malých nožkách, jako by mu za patami hořelo. Pan Novák, který
nám pomáhá s úpravou lesíka a měl rukavice, jej ale chytil, abychom si
ho mohli všichni prohlédnout zblízka.Ten byl krásný! A my o něm víme
už spoustu věcí. Co jí, jak přezimuje, jak je užitečný.

Pospíchal se schovat, zalezl k nám do kůlny, asi se mu u nás líbí. Tím
také ocenil naši práci na zahrádce, o kterou se budeme celý rok pilně 
a rády starat. Ona nám za to ukáže ještě skrytá tajemství přírody.

Ludmila Vlachová, Děti MŠ Oldřichovská

Podûkování rodiãÛm
V sobotu 26. dubna se konala brigáda na naší školní zahradě. Bylo krásné
počasí, které nám dodalo sílu a dobrou náladu pustit se do práce. Byli
jsme rádi, že se sešlo opravdu hodně rodičů, a práce se našla pro každého.

Natíraly se průlezky, vyměňoval písek, upravovaly se pískové plochy
pod průlezky, sázely květiny na nově vybudované skalce, zametalo se.

Nejvíce práce dalo sázení tújí, které nám svou zelení oživily zahradu.
Sehraný tým rodičů a celého personálu jak z donínské, tak i václavické
školky udělal obrovský kus práce.

Všem patří velké díky. Za celý kolektiv MŠ Martina Broschinská

Poděkování pískovnám a panu Novotnému
Mateřská škola Donín a Václavice děkují Pískovnám Hrádek, a. s., za 
dodání písku pro naše děti a panu Novotnému za jeho dovoz.

Děti z MŠ Donín a Václavice

Cyklov˘let se vydafiil
Dne 12. 4. 2008 se konal tajný výlet vedený panem učitelem Štruplem 
a panem policistou Pavlem Weissem.

Vyrazili jsme časně ráno do německého St. Marienthalu. Už po něko-
lika metrech nám pan učitel Štrupl ukázal, jak se rychle mění duše u kola.
Celá trasa byla bez kopců a s několika málo zastávkami. Začátkem výletu
nám počasí moc nepřálo, 6 °C není pro jízdu na kole moc, ale později se
vyjasnilo a celkem nám cesta ubíhala pod koly. Pan učitel nám jednoduše,
ale podrobně popsal celou cyklostezku vedoucí podél Nisy a poté Odry
až k Baltskému moři. V St. Marienthalu jsme označkovali stůl, prohlédli 
si klášter i okolí a vyrazili jsme nazpátek. Celou cestu nazpět jsme drželi
vedoucí pozici.

Ještě nežli jsme dorazili do cíle, jsme si tak trošku zazávodili, samo-
zřejmě, že zvítězil pan Weiss. Celá cesta byla dlouhá kolem 50 km a ura-
zili jsme ji asi za 4 hodiny. Jakub Janek, Martin Hanic
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Jarní v˘let za kÛzlátky
Před Velikonocemi nám paní učitelka řekla, že se jim doma narodila 3 kůz-
látka, a slíbila nám, že se na ně půjdeme někdy podívat. Protože slib je
slib, tak jsme se v úterý 1. 4. po svačince oblékli a vyrazili za dobrodruž-
stvím. Sice nám nesvítilo na cestu sluníčko, ale hnala nás kupředu vidina
toho, že si budeme moci nakrmit mamku kozu a ona nám za odměnu 
dovolí pohladit si její děťátka – kůzlátka. Abychom velkou kozu nevyle-
kali, rozdělili jsme se do skupinek a postupně jsme si mohli všichni 
pohladit nejen 2 malé kozičky, ale i hopsavého kozlíka, kterému už na
hlavě raší růžky. Kdo si troufl, mohl si sáhnout i na velkou kozu a na její
velké rohy. Zjistili jsme, že koza je opravdu mlsná, jak se říká v té hře „mlsná
kozo…“, protože kdo si myslel, že ji odbude suchou trávou, ten se hodně
spletl. Koza si od nás brala jen hezkou, mladou, zelenou travičku. Nako-
nec nám mláďátka ještě zatančila kozí taneček a my jsme vyrazili zpět do
školky. To už i sluníčko začalo svítit, tak se nám šlo pěkně zvesela.

Paní učitelka Věrka a její sluníčka z MŠ Václavice

Indiánsk˘ dûtsk˘ den na
Krist˘nû

Srdečně zveme všechny děti a rodiče z Hrádku a okolí na oslavy jejich
svátku, které budou probíhat dne 31. května 2008 od 13 do 16 hodin 
v rekreačním areálu Kristýna. Tentokrát bude svátek dětí ve stylu indián-
ské stezky. Na stezce budou děti plnit různé úkoly: například střelba 
z luku, stopování, hod podkovou, hod šípem na cíl atd. Za splnění kaž-
dého úkolu budou vždy odměněny nějakou malou sladkostí. Na konci
této stezky bude indiánský stan „teepee“. Uvnitř bude ukryt poklad, který
budou chránit indiánští válečníci. Pokud malý indián projde celou stezku
a ukáže válečníkovi u vchodu pergamen se splněnými úkoly, bude vpuš-
těn k pokladu. Uvnitř bude šaman a každý malý statečný indián si bude
moci kousek z pokladu odnést domů. Každý indián může projít stezku
pouze jednou. 

Kromě indiánské stezky bude pro děti připraveno mnoho atrakcí. 
Potápění v bazénku, hasičská technika, vojenská technika, horolezecká 
lanovka, modeláři, jízda na motorovém člunu, jízda na motorce, ukázky
zranění. Nově se nám podařilo zajistit velikou nafukovací atrakci – žirafu,
projížďky na koních…

Samozřejmě se bude opékat a rozdávat maso z čuníka.
Pozor! Doporučujeme přijít včas, aby již poklad nebyl rozdán! Start 

indiánské stezky bude od 13 do 15 hodin za budovou recepce. 

PPoořřaaddaatteell::
Město Hrádek nad Nisou, Dům dětí a mládeže Drak, školy a školky,

Kristýna, a. s.

DDnnee  1133..  kkvvěěttnnaa  jjee  ttoo  jjiižž  55  lleett,,  kkddyy  nnááss  nnaavvžžddyy  ooppuussttiillaa  nnaaššee  mmiilloovvaannáá

mmaannžžeellkkaa,,  mmaammiinnkkaa,,  bbaabbiiččkkaa  aa  pprraabbaabbiiččkkaa ppaanníí  RRůůžžeennaa  JJiirráánnkkoovváá..

KKddoo  jjssttee  jjii  zznnaallii,,  vvzzppoommeeňňttee  ss  nnáámmii.. SSttáállee  vvzzppoommíínnaajjíí,,  mmaannžžeell,,  aa  dděěttii

RRaaddoossllaavvaa  aa  MMiirroossllaavv  ss  rrooddiinnaammii..  
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Thermica rally LuÏické hory
pfiipravena

Pojedenácté zavrčí motory soutěžních automobilů v Hrádku nad Nisou.
Ve dnech 16. a 17. května se zde jede Thermica rally Lužické hory 2008.
Letošní ročník je opět součástí Mio GPS M ČR ve sprintrally, K4 Poháru ČR
v rally, ale především se soutěž podruhé započítává do mezinárodního
Lužického poháru. Dalšími soutěžemi jsou pak srpnový Rajd Karkonoski
a říjnová ADMV Lausitz rally.

Již v pátek se mají příznivci automobilového sportu nač těšit. Od půl
třetí odpoledne budou na náměstí v Hrádku probíhat přejímky a dopro-
vodný program. Ten budou představovat vystoupení tanečnic s břišními
tanci, akrobacie na kole a vystavení zajímavých automobilů. V jednání je
i autogramiáda čtyřnásobného mistra ČR a dvojnásobného mistra Evropy
v autokrose Václava Fejfara a českého reprezentanta v běhu na lyžích 
Lukáše Bauera.

Samotná rally odstartuje v sobotu 17. května z hrádeckého náměstí 
v devět hodin. A již první erzeta (dále se jede i jako čtvrtá) přináší zásadní
novinku. Její start je na sídlišti v Hrádku a bude ji doprovázet zatím oje-
dinělý projekt v České republice. Bude zde na diváckém místě instalována
velkoplošná obrazovka, na níž budou zachyceny přímé záběry i na dal-
ších atraktivních místech této erzety. Bude zde rovněž komentované místo
s informacemi o naměřených mezičasech a průběžném pořadí. Tento
atraktivní úsek budou moci projet posádky v seznamovacích jízdách
pouze jednou, a navíc rychlostí 30 km/hod pod přísnou sankcí v případě
porušení. RZ 1 startuje v 9.10, RZ 4 pak ve 12.15. Další rychlostní zkoušky
se jedou v Heřmanicích – RZ 2, 5 (starty v 10.10 a 13.12 ) a Kunraticích –
RZ 3, 6 (starty v 10.36 a 13.38). První posádka přijede na cílovou rampu
ve 14 hodin 50 minut.

Ředitelství a tiskové středisko opět našlo vhodný azyl v budově 
hrádecké radnice díky pochopení pana starosty Martina Půty a dalších
představitelů města. Podle předběžného zájmu posádek lze očekávat na
startu více než stovku dvojic z ČR, Německa, Polska a Chorvatska. Na startu
soutěže, která se opět jede pod záštitou Mgr. Petra Doležala, náměstka
hejtmana Libereckého kraje, by neměli chybět ani loňský vítěz Karel 
Trněný se Škodou Fabia WRC, Josef Semerád, Josef Peták, vítěz nedávné
Rally Vyškov, domácí Jan Halala nebo Němec Teichmann. A jestliže vloni
zaujalo atraktivní Porsche, letos se můžeme těšit na vozy Subaru, 
Mitsubishi, Ford, Peugeot nebo Audi TT.

Bûh Císafisk˘m údolím
Už podvaatřicáté pořádali hrádečtí horolezci v dubnu Běh Císařským 
údolím. Na startu se tentokrát sešlo 38 běžců všech kategorií, mimo jiné
i lyžařka Zuzana Kocumová.

V jednotlivých kategoriích od předškoláků až po muže vyhráli: Denisa
Kubicová, Armin J. Fridrich, Monika Fridrichová, Dominik Hoang, Sabina
Vietzová, Iva Vietzová, Likáš Vinš, Aleš Vinš, Zuzana Kocumová a Petr 
Urbánek.

LuÏická padesátka
Po 37. připravil hrádecký odbor Klubu českých turistů Lužickou pade-
sátku. Na trasy 15, 25, 35 a 50 km vyrazilo 459 turistů. Nejdelší trasu 
si zvolilo 17 z nich, na 35 km se vydalo 11 mužů a 5 žen. Rovná stovka 
turistů nachodila po Lužických horách 25 km a nejkratší trasu absolvovalo
326 lidí.

Zatímco v okolí Hrádku panovalo pro turistiku příjemné počasí, na 
delších trasách se setkali pochodníci dokonce s kroupami, které okoře-
nily již tak zajímavé trasy.
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