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V červnovém čísle:
— Změny jízdních řádů
— Krajský ekoden
— Slavnosti Trojzemí
— Den dětí
— Psovodi na Kristýně
— Hrádečtí kulturisté

— Příloha: Hodinářův důl

cena 12 Kã

Azyl – co s ním?
Když se v dubnu roku 2006 zřítil krov a část zdiva druhého patra jedné z budov tzv. Azylu, psali jsme 
o tom, že se osud této památky naplnil. Během dvou dnů byl odstraněn celý krov a zdivo druhého 
podlaží. Od té doby ale uplynuly dva roky a torzo Azylu stojí stále v nezměněném stavu a negativně 
ovlivňuje vzhled centra města.

Obě budovy Azylu jsou stále předmětem památkové ochrany. Od roku 2006 město usiluje o zrušení
prohlášení zřícené části Azylu za kulturní památku. Na podzim roku 2006 se pracovníci Národního 
památkového ústavu (NPÚ) postavili k žádosti města negativně s tím, že „dochované torzo má stále 
vysokou památkovou a stavěbněhistorickou hodnotu“ a město má jako vlastník „nepopiratelnou odpověd-
nost za stav objektu“. Město se obrátilo na ministerstvo kultury, které se s názorem Národního památkového
ústavu neztotožnilo a stanovilo podmínky zrušení památkové ochrany objektu. Podle nich má město na
své náklady nechat zpracovat doplnění stavebněhistorického průzkumu a spolu s dokumentací zaruču-
jící zachování hodnotných architektonických detailů předat Národnímu památkovému ústavu.

V dubnu 2008 se přímo u Azylu sešli zástupci města s památkáři, kteří doporučili ověřit „možnost 
zachování torza památky a jeho začlenění do nově vybudovaného objektu“. Z vyjádření NPÚ dále plyne,
že „doposud nebyly prověřeny a objektivně posouzeny všechny možnosti a limity zachování, statického
zajištění, rehabilitace a možného zapojení a nového využití zbylé části historického objektu, doposud 
nebyla zpracována a předložena žádná dokumentace vylučující takovou možnost“.

NPÚ navrhlo zpracovat „stavebnětechnický a historickotechnický posudek od renomovaného odbor-
níka“, který by tyto možnosti prověřil. Součástí takového posudku má být také zhodnocení různých 
variant zachování torza objektu.

Město vyhlásilo výběrové řízení na zpracování požadovaného posudku. Jenže pro zhotovení takového
posudku je dle vyjádření odborníka nutné alespoň z části vyklidit objekt, provizorně jej zabezpečit a zastřešit.
A k tomu je potřeba další projekt… Zdá se, že řešení otázky Azylu je nekonečné. A to i z hlediska finanč-
ních možností města a efektivity vynaložených prostředků.

Co tedy bude s Azylem dál? „Prověřujeme několik možností a hledáme tu pro město nejvýhodnější.
Včetně té, že město dokončí demolici a zaplatí případnou pokutu za nerespektování památkové ochrany,“
říká starosta města Martin Půta.

Pokračování na straně 6

Milan Janáãek 
v Hrádku vystavuje

své pastely
Do poloviny června se naskýtá zájem-
cům o výtvarné umění jedinečná možnost
zhlédnout v Hrádku výstavu dvaatřiceti
pastelů známého libereckého výtvarníka
Milana Janáčka. Výstava je jako obvykle
přístupná v prvním patře městského
úřadu.

Milan Janáček se vlastně do Hrádku
touto výstavou vrací. Deset let hrál totiž 
divadlo v hrádeckém ochotnickém Kruhu
10. Také díky tomuto působení a osob-
nímu vztahu k Hrádku nyní jeho díla 
můžeme obdivovat. Ostatně při vernisáži
to v městské „galerii“vypadalo jako na set-
kání starých známých, protože na ni přišli
především bývalí kolegové z Kruhu 10.

Milan Janáček žije od roku 1965 
v Liberci, kde se onoho roku stal 
výtvarně-technickým redaktorem Seve-
ročeského nakladatelství. Postupně gra-
ficky upravil a ilustroval okolo 130 knih.
Řada čtenářů možná bude mít v pově-
domí jím ilustrovanou a upravenou
Knihu o Jizerských horách Miloslava 
Nevrlého. Později se stal Milan Janáček
členem činohry divadla F. X. Šaldy.

V roce 1990 se stal samostatným
výtvarníkem. Maluje, ilustruje, tvoří vol-
nou grafiku. Od roku 1997 začal malovat
pastelem. Právě tyto obrazy, plné barev
a radosti, nyní vystavuje v Hrádku.

Vít Štrupl
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
99..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
9. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 14. května se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila firmu Regionální stavební, s. r. o., Liberec k realizaci staveb-

ních oprav hřbitovní zdi u smuteční síně za cenu 58 719 Kč vč. DPH.
Rada města vzala na vědomí cenovou nabídku na opravu hřbitovní zdi
v prostoru zahradnictví ARECA s tím, že realizace opravy této části zdi
je odložena.

— schválila interní předpis pro zřizování věcných břemen stanovující 
cenu za zřízení věcného břemene

— vzala na vědomí principy využití a správy sportovní části objektu 
sokolovny a uložila OISM doplnit a dopracovat smlouvu a poté znovu
předložit na radu města

— vzala na vědomí způsob řešení dlužných částek za nájemné bytového
a nebytového fondu města

— vzala na vědomí čerpání z finančních rezerv na sanace a rekultivace
pozemků dotčených těžební činností pro rok 2008 dle žádosti akciové
společnosti Pískovny Hrádek, a. s., a uložila OISM seznámit osadní 
výbory Uhelná a Václavice s podklady

— po projednání uložila odboru OIaSM vypsat výběrové řízení na pro-
jektovou dokumentaci na odkanalizování lokality bytovky Dolní Suchá

— uložila zajištění stavebně-historického průzkumu kapličky na Uhelné 
— schválila stavební firmu MAXEL Hrádek nad Nisou k realizaci projektu

Základní škola Lidická v Hrádku nad Nisou – rekonstrukce sociálních
zařízení – za cenu 406 135 Kč vč. DPH 

— schválila dodavatelskou firmu Pavel Válek Hrádek nad Nisou k realizaci
akce rekonstrukce centrální jídelny v Hrádku nad Nisou a výměna ven-
tilů radiátorů v Základní škole Lidická a Základní škole T. G. Masaryka
na část „výměna ventilů“za cenu 290 227 Kč vč. DPH 

— schválila dodavatelskou firmu Pulsklima Liberec k realizaci akce 
rekonstrukce centrální jídelny v Hrádku nad Nisou a výměna ventilů
radiátorů v Základní škole Lidická a Základní škole T. G. Masaryka –
část „vzduchotechnika“ – za cenu 1 268 659 Kč vč. DPH 

— schválila vyhodnocení závazných ukazatelů jednotlivých příspěvkových
organizací stanovených pro rok 2007 a schválila příděly do rezervních
fondů a fondů odměn jednotlivých PO ze zlepšených hospodářských
výsledků a převedení záporných výsledků hospodaření do hospodář-
ských výsledků současného roku

— schválila použití finančních prostředků ve výši 200 000 Kč z rezervního
fondu příspěvkové organizace Pečovatelská služba na akontaci při 
pořízení nového vozidla a souhlasí s dofinancováním formou leasin-
gových splátek

— schválila zřízení „přípravné třídy“ v ZŠ praktická a MŠ Loučná
— vzala na vědomí žádost o spolupráci při akci Filmové léto 2008, která

se uskuteční v termínu od 25. 8. do 27. 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.

— souhlasila s výpovědí mandátní smlouvy s firmou Exekutor, s. r. o., 
a schválila vypsání výběrového řízení na exekutorskou firmu 

— schválila vypsání nového VŘ na vedoucího odboru investic a správy
majetku a zároveň schválila pověření řízením odboru p. Dušana 
Kopeckého

— vzala na vědomí návrh vyhlášky o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství a ukládá tajemníkovi předložit návrh
vyhlášky po projednání s příslušnými orgány Ministerstva vnitra ČR 
k projednání v zastupitelstvu města. 

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
55.. zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
5. zasedání zastupitelstva města v roce 2008 konané dne 21. 5. se zabývalo
těmito záležitostmi:
— po projednání schválilo dohodu o vypořádání spoluvlastnických podílů

na společných částech budovy č. p. 652 a č. p. 653 Liberecká ulice, 
Hrádek nad Nisou

— po projednání schválilo zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek
v objektu č. p. 652 a č. p. 653 Liberecká ul., Hrádek nad Nisou, 
včetně pozemkových parcel s odhadní cenou dle cenového předpisu

stanovenou na základě znaleckého posudku. Objekty jsou nabízeny
stávajícím nájemníkům bytů, objekt je privatizován dle zákona 
č. 72/1994 Sb. v platném znění.

— schválilo následující postup pro vytvoření fondu oprav:
1. 10 % z částky kupní ceny, které město Hrádek nad Nisou obdrží 

z prodeje bytů v nemovitostech č. p. 652 a č. p. 653 do 31. 12. 2008,
bude poukázáno na zvláštní účet města s tím, že peníze budou pou-
žity výhradně pro opravy nemovitostí č. p. 652 a č. p. 653, přede-
vším pak na technické závady a statické poruchy a případně další
(zásadní) nezbytné stavební úpravy těchto objektů. Finanční 
prostředky tohoto účtu nebudou použity na individuální opravy 
jednotlivých bytových jednotek, jako jsou výměny oken, koupel-
nových jader apod.

2. O využití finančních prostředků tohoto účtu bude rozhodovat 
výlučně zastupitelstvo města na základě žádosti společenství 
vlastníků objektů č. p. 652 a č. p. 653 a na základě nabídek na 
provedení požadovaných úprav.

3. Zastupitelstvo města uložilo radě města a MěÚ zajistit založení 
společenství vlastníků v nemovitosti č. p. 652 a 653 po provedení
zápisu do katastru nemovitostí.

4. Finanční prostředky tohoto zvláštního fondu oprav musí být vyčer-
pány do konce roku 2010, v případě nevyčerpání poukázaných 
finančních prostředků se tyto stávají příjmy města Hrádek nad Nisou
z privatizace objektu.

— po projednání schválilo zveřejnění záměru prodeje části nástavby nad
č. p. 601 a 651, Liberecká ulice, Hrádek nad Nisou jako technického
zhodnocení objektu č. p. 601 a 651 Liberecká ulice, Hrádek nad Nisou,
za cenu 3 876 490 Kč

— schválilo závěrečnou zprávu k rozboru příčin nedočerpání dotace 
investiční akce „Rekonstrukce mostu U Wienerů“ ve výši 688 000 Kč,
schválilo určení osob odpovědných za nedočerpání dotace, úhradu 
vícenákladů vzniklých nedočerpáním dotace z prostředků rozpočtu
města (viz. 1. změna rozpočtu 2008) a uložilo tajemníkovi MěÚ zajis-
tit provedení opatření zamezujících vzniku podobných problémů

— schválilo nákup budovy č. p. 215 Hrádek nad Nisou a p. p. č. 162 
(„Koník“, Žitavská ul.) za vydraženou cenu 550 000 Kč a uložilo:
– zajistit úhradu ceny nejpozději do 30. 7. 2008
– zajistit zápis do katastru nemovitostí
– zajistit zahrnutí nákupu do 2. změny rozpočtu města na rok 2008

— souhlasilo s navýšením kapacity a rozšířením MŠ v Loučné, Hartavská
220 o jednu třídu – 20 dětí

— schválilo:
a) projektový záměr „Turistické multimediální DVD Trojzemí“ a podání

žádosti o dotaci do Fondu mikroprojektů pro česko-polské příhra-
niční regiony, který administruje Euroregion Nisa 

b) projektový záměr „Hudební škola Hrádek nad Nisou – Bogatynia“
a podání žádosti o dotaci do Fondu mikroprojektů pro česko-pol-
ské příhraniční regiony, který administruje Euroregion Nisa 

c) projektový záměr „Společnou cestou Trojzemím“ a podání žádosti
o dotaci do Fondu mikroprojektů pro česko-polské příhraniční 
regiony, který administruje Euroregion Nisa 

— schválilo:
a) projektový záměr příspěvkové organizace ZŠ Lidická s názvem „Po

stopách předků v Euroregionu Nisa“ a podání žádosti o dotaci do
Fondu mikroprojektů pro česko-polské příhraniční regiony, který
administruje Euroregion Nisa 

b) projektový záměr příspěvkové organizace ZŠ Lidická s názvem 
„Mezinárodní parlament dětí – Nisa nás spojuje“ a podání žádosti
o dotaci do Fondu mikroprojektů pro česko-polské příhraniční 
regiony, který administruje Euroregion Nisa. 

Rozsah a financování všech mikroprojektů bude zpracován dle podmínek
tohoto fondu, kdy podíl žadatele činí 15 % a výše dotace je 85 % v objemu
2 000 až 3 000 EUR.

Otevfiení mûstského úfiadu v sobotu
Oznamujeme, že v sobotu 28. června 2008 bude zajištěn provoz Měst-

ského úřadu v Hrádku nad Nisou pro veřejnost v době od 8 do 11 hodin.

Pro občany bude k dispozici na každém odboru v uvedené době jeden

pracovník pro vyřízení jejich záležitostí, popř. pro poskytnutí informace.

Bc. Petr Grim, ved. správního a sociálního odb.
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Dotaci na most mûsto 
nevyãerpalo celou

V loňském roce byl v Loučné rekonstruován most přes Nisu U Wienerů.
Na jeho rekonstrukci získalo město 80% dotaci od ministerstva pro místní
rozvoj. Protože část dotace ve výši 688 tisíc Kč nebyla vyčerpána včas,
musí město dlužnou částku uhradit stavební firmě letos ze svého rozpo-
čtu. Ke zjištění příčin nedočerpání dotace byla ustanovena komise složená
ze zastupitelů města.

Komise zjistila, že městu byl na jeho žádost prodloužen termín dokon-
čení stavby do 31. 12. 2007 (místo původního data 14. 12. 2007), ale 
nebyla tím zároveň prodloužena možnost financování. Žádost o pro-
dloužení financování stavby město nepodalo a ani nikdo z ministerských
úředníků, kteří povolili prodloužení termínu dokončení stavby a kteří by
měli příjemce dotace metodicky řídit, na tuto skutečnost neupozornil. 

Poslední faktura za stavbu mostu byla městem proplacena po termínu
stanoveném „rozpočtovým limitem“ a následně tato platba nebyla minister-
stvem uznána.

Vůči odpovědným pracovníkům městského úřadu bylo postupováno
v souladu se Zákoníkem práce. Zároveň součást opatření k zamezení 
podobných situací v budoucnu je, že na jednotlivé investiční akce budou
zpracovávány projektové listy, na nichž budou uvedeny realizační týmy
pracovníků úřadu s jednoznačným určením úkolů a odpovědnosti za 
danou oblast akce.

Vít Štrupl

Nové byty si prohlédly
stovky lidí

Ještě než se do nového bytového domu v ulici 1. máje nastěhují první 
nájemníci, byl 26. května k dispozici k prohlédnutí při dni otevřených
dveří. Po nezbytném stříhání pásky se do obou vchodů nahrnul až neče-
kaný počet zájemců o prohlídku.

Ve čtyřech podlažích a dvou vchodech se nachází celkem 36 bytů. 
Většina jich je jednopokojových s kuchyňským koutem, osm bytů je dvou-
pokojových s kuchyňským koutem, šest bytů 2 + 1 a šest bytů o velikosti
1 + 1. Byty jsou vzhledem ke státní podpoře použité na výstavbu určeny
osobám sociálně slabým. Čtyři z bytů, které se nacházejí v přízemí, 
jsou určeny imobilním občanům. Přizpůsobeny jsou svojí dispozicí, ale 
i kuchyňskou linkou nebo koupelnou.

Požár, který z 80 % dokončenou stavbu zachvátil vloni poslední čer-
vencový den, způsobil pouze odklad dokončení domu. Všechny prvky
stavby, které byly zničeny nebo u kterých se dalo předpokládat skryté 
poškození, byly vyměněny na náklady firmy Regionální stavební, s. r. o.,
která je zhotovitelem celé stavby.

Nový bytový dům stál 38,8 milionu korun. Státní dotace činila 22,68
mil. Kč. Podíl města ve výši 16,12 mil. Kč bude splácen z vybíraného 
nájemného. To činí 72 Kč za m2. Podle velikosti bytu se samotné nájemné
pohybuje od 1 800 do asi 4 300 Kč. Vít Štrupl

Brigáda o pouti
Město Hrádek nad Nisou hledá brigádníky na zajištění akce Hrádecké
slavnosti a Bartolomějská pouť, která se koná ve dnech 22.–24. 8. 2008.
Případní zájemci mohou své písemné přihlášky zasílat na Odbor dotací,
rozvoje města a kultury, e-mail: putova@muhradek nebo valkova@mu-
hradek.cz, nebo podat v podatelně MěÚ v Hrádku nad Nisou.

Zmûny v jízdních fiádech od
15. ãervna 2008

Jak již bylo avizováno, dojde na autobusových linkách na Hrádecku od
15. června k několika změnám. Především dojde k redukci spojů, které
jezdily prakticky nevyužité a navyšovaly tak značnou ztrátu z provozu
těchto linek. Odjezdy některých autobusů budou posunuty tak, aby 
panovala lepší návaznost mezi spoji. Změny byly projednány se zástupci
osadních výborů, vedení města a odpovědnými pracovníky Krajského
úřadu Libereckého kraje.

JJeeddnnoottlliivvéé  zzmměěnnyy::
–– LLiinnkkaa  554400  009900  OOllddřřiicchhoovv  nnaa  HHrraanniiccíícchh  ––  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  ––  VVááccllaavviiccee

––  CChhrraassttaavvaa
Spoje s odjezdem 15.42 a 18.05 z Hrádku budou zajíždět na Uhelnou
jen pro výstup. Pokud tedy nebudou mít cestující do této zastávky, spoj
ji vynechá. Totéž se týká v opačném směru spoje s odjezdem v 16.15 
z Chrastavy.
Spoj s odjezdem z Chrastavy v 18.40 pojede v celé trase o 5 minut dříve.
Spoj č. 21 bude z Oldřichova do Hrádku odjíždět o 3 minuty později
(14.23), spoj č. 22 z Hrádku do Oldřichova o 5 minut později (14.15).
Později bude jezdit také spoj č. 24, a sice v 15.30 z Hrádku do Oldři-
chova.
Poslední pár autobusů (19.25 z Hrádku a 19.30 z Oldřichova) je zrušen.
Sobotní spoje jsou zrušeny všechny.

–– LLiinnkkaa  554400  111100  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  ––  LLoouuččnnáá  ––  HHoorrnníí  SSeeddlloo  –– RRyynnoollttiiccee
První ranní spoj (odjezd 4.25) z Hrádku nebude zajíždět na Horní
Sedlo.
Autobus s dosavadním odjezdem v 6.10 z Hrádku bude odjíždět 
o 5 minut dříve, aby byla zajištěna návaznost na vlak do Liberce. To
samé se týká spoje s dosavadním odjezdem ve 12.45.
Spoj s dosavadním odjezdem ve 13.20 bude jezdit o 10 minut později,
spoj s dosavadním odjezdem ve 14.10 o 20 minut později. Autobus se
stávajícím odjezdem v 19.15 bude jezdit o 5 minut dříve. 
Všechny sobotní spoje jsou zrušeny.
Spoj s odjezdem v 15.18 bude jezdit jen ve dnech školního vyučování.

–– LLiinnkkaa  554400  113300  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  ––  DDoollnníí  SSuucchháá  ––  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu
Zrušeny jsou všechny sobotní spoje. Zrušen je i spoj s odjezdem v 16.30.
Spoj s dosavadním odjezdem v 9.30 bude jezdit o 5 minut dříve.

–– LLiinnkkaa  554400  114400  LLiibbeerreecc  ––  CChhrraassttaavvaa  ––  VVááccllaavviiccee  ––  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu
První ranní spoj bude nově jezdit už z Liberce, nikoliv z Václavic. Z Vác-
lavic (obratiště) bude ale odjíždět o 15 minut dříve, tedy už v 4.45.
Spoj s odjezdem ve 20.25 z Hrádku do Liberce nebude zajíždět na 
Uhelnou.
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Nûkolika slovy
Novou vedoucí Finančního odboru Městského úřadu v Hrádku nad 
Nisou byla na základě výběrového řízení jmenována Bc. Iva Solnařová.

Na základě výsledků zápisu do mateřských škol v Hrádku se město rozhodlo
požádat Krajský úřad Libereckého kraje o navýšení kapacity mateřské
školy v Loučné o 20 dětí. Hrádecké mateřské školy nyní navštěvuje 
celkem 218 dětí. Při zápisu bylo přijato 81 dětí, přičemž největší zájem byl
o MŠ v Doníně, kam rodiče chtěli přihlásit 34 dětí. Na MŠ Liberecká 
se hlásilo 29 dětí, na MŠ Oldřichovská 17, do Loučné 15 a do Václavic 6. 
Jelikož 20 žádostem nemohlo být vyhověno z důvodů naplnění školek až
do výše jejich kapacity, proběhnou v MŠ Loučná nezbytné úpravy spočí-
vající hlavně ve změně organizace provozu v budově a děti budou moci
navštěvovat tuto školku.

Prolézaãky v parku záfií
nov˘mi barvami

Brigádou v parku si odpracovala parta kluků svou loňskou „akci“, při které
se bavila na dětských prolézačkách způsobem neadekvátním jejich věku
a konstrukci atrakcí. V parku sice tehdy nezpůsobili žádnou škodu, ale
svou chybu uznali a poté, co se zlepšilo počasí, ji napravili vlastnoručně
provedenou prací.

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

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

JJaabblloonneecc  nnaadd  NNiissoouu  ssvvoozz  oobbjjeemmnnééhhoo  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu..

Poplatky za inzerci v měsíčníku

HRÁDECKO
formát cena
6 x 2,5 cm 100 Kč
6 x 5 cm 300 Kč
A6 (čtvrtstránkový) 500 Kč
A5 (půlstránkový) 1 000 Kč
formát A4 (celostránkový) 2 000 Kč
reklamní reportáž cena dohodou
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Podporu pro ekologiãtûj‰í vytápûní mohou
získat i domácnosti

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

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

JJaabblloonneecc  nnaadd  NNiissoouu  ssbběěrr  nneebbeezzppeeččnnýýcchh  sslloožžeekk  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu..

Sbûr odûvÛ a textilních materiálÛ
Město Hrádek nad Nisou ve spolupráci s firmou DIMATEX CS a s podpo-
rou Ministerstva životního prostředí ČR zavede pro občany města sběr
oděvů a dalších textilií do speciálních kontejnerů. Tyto kontejnery mají 
bílou barvu a viditelné označení TEXTIL. Tento sběr slouží k další separaci
a minimalizaci komunálního odpadu. Vytříděné oděvy a textilní materiály
se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů a pla-
chetek, netkaných textilií, geotextilií a hadrové lepenky. Vhodné a nepo-
škozené oděvy a ošacení se bezplatně předává Diakonii Broumov. Tyto
oděvy jsou určeny jako pomoc pro sociálně slabé skupiny obyvatelstva.

Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí města, odkládejte do
kontejneru použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do poly-
ethylenových pytlů a tašek. Při vhazování volného textilu dochází k jeho
znehodnocení.

Do kontejneru na textil patří použité a nepotřebné ošacení, ložní prádlo,
ručníky, ubrusy, rovněž párovaná obuv. Do kontejneru nepatří koberce,
matrace, molitan, syntetické a pogumované textilie, stany, spací pytle,
spodní prádlo, silně znečištěný a mokrý textil. Myslete prosím na to, že 
s tímto materiálem bude dále ručně manipulováno.

Děkujeme občanům našeho města za pomoc při zlepšování životního
prostředí.

KKoonntteejjnneerryy  nnaa  tteexxttiill  bbuuddoouu  uummííssttěěnnyy  nnaa  ttěěcchhttoo  ssttaannoovviiššttíícchh::
Zlatá výšina – bytovky, Dolní sídliště – trafostanice, Horní sídliště – 
samoobsluha, Horní sídliště – u č. p. 653 (panel. dům Vulkan), Loučná,
Lipová ul. – rozcestí Bradáč. Donín, ul. Za Školou – u školy, Žitavská ul. –
sběrný dvůr SKS.

Podpora výměny starých kotlů na uhlí za moderní vytápění obnovitel-
nými energetickými zdroji je od nyní otevřena i pro domácnosti. Ministr
životního prostředí Martin Bursík na konci minulého týdne podepsal 
finální znění směrnic, které umožnily Státnímu fondu životního prostředí
(SFŽP) příslušný dotační program otevřít.

„Cílem je, aby co nejvíce z 450 000 domácností, které dnes vytápějí
uhlím, mohlo přejít na modernější a ekologičtější způsob vytápění. My
jim nabízíme pomocnou ruku – finanční podporu investice“, vysvětluje
ministr životního prostředí Martin Bursík. 

Vytápění uhlím je významným zdrojem znečištění ovzduší především
prachovými částicemi, ale rovněž emisí skleníkového plynu oxidu uhliči-
tého. Vytápění uhlím znamená často i na venkově ve výsledku znečištění
ovzduší srovnatelné s úrovní v průmyslových městech. Kromě toho je uhlí
neobnovitelný zdroj, jehož dobývání znamená poškozování české krajiny

a do budoucna potenciální ohrožení pro další obce, jako je Horní Jiřetín
či Černice.

Státní fond životního prostředí proto otevřel domácnostem možnost
požádat o investiční podporu instalace kotle na vytápění (či kogeneraci
tepla a elektřiny) s využitím biomasy, solárních systémů pro ohřev užit-
kové vody či pro přitápění a také pro instalaci tepelných čerpadel.

Podpora u kotlů na biomasu a solárních panelů může dosáhnout až
50 % investičních nákladů, u tepelných čerpadel až 30 % nákladů. Maxi-
mální výše podpory může být 50 000 Kč u kotlů na biomasu a solárních
systémů na ohřev vody, u tepelných čerpadel a solárních systémů pro 
přitápění může dotace dosáhnout až 60 000 Kč. 

Přesná znění směrnic najdete na internetových stránkách MŽP a SFŽP
(http://www.sfzp.cz).
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Îelezniãní podchod opût
slouÏí svému úãelu 

Na konci května byl ze strany Českých drah znovu zprovozněn podchod
spojující nádražní budovu s nástupištěm. Po téměř dvou letech je opět 
k dispozici cestujícím, kteří nebudou nuceni po zakoupení lístku obchá-
zet budovu nádraží a přecházet kolejiště.

Příčinou nahromadění vody, pro kterou musel být podchod uzavřen,
bylo zanesení dešťových vpustí po obvodu hlavní budovy a tím nefunkč-
nost vlastního odkanalizování dešťových vod. V minulých dnech byla 
provedena částečná oprava a vlastní vyčištění. Po zkušební době s dešti-
vým počasím nedošlo k průsaku vody, a tak mohl být podchod opět 
otevřen.

Azyl – co s ním?
Dokončení ze strany 1
Již tak špatný stav obou budov Azylu z konce osmdesátých let podtrhla
nevydařená privatizace. Tehdejší noví majitelé budovy využili jen jako 
garanci za úvěr a ty bez jakékoliv údržby chátraly. Město se snažilo získat
peníze na opravu, ale bez výsledku. Budovy se vrátily do majetku města
až po dlouhé době na konci devadesátých let. Jednu z budov se podařilo
opravit a dokončit v ní v roce 2002 bytový dům, ve druhé nechalo město
v roce 2000 zpracovat statický, stavební a mykologický průzkum a usilo-
valo o získání velkého objemu finančních prostředků, který byl k rekon-
strukci potřeba. Několikrát do stavby vkládalo alespoň minimální pro-
středky na provizorní zabezpečení střechy, vchodů a oken. Je ale potřeba
přiznat, že na osudu budovy se už tehdy podepsalo i to, že se za celou
dobu nepodařilo najít shodu mezi představami a zájmy památkářů 
a města. Vít Štrupl

AAnnkkeettnníí  oottáázzkkaa  ((ddoo  aannkkeettyy  mmůůžžeettee  ppřřiissppíívvaatt  nnaa  wwwwww..hhrraaddeekk..cczz))
JJaakk  bbyy  mměělloo  mměěssttoo  ddáállee  ppoossttuuppoovvaatt  vv  ppřřííppaadděě  ttoorrzzaa  bbuuddoovvyy  AAzzyylluu??

Krajsk˘ ekoden v Hrádku
Hrádecký ekoden, který proběhl na zahradě DDM Drak 17. května, se stal
jednou z 25 ekovýchovných akcí Libereckého kraje, zaměřených hlavně
na rodiče a děti. V Hrádku nad Nisou je organizován Společností pro 
Lužické hory ve spolupráci s DDM Drak. Cílem akce je přiblížit proble-
matiku ochrany přírody a životního prostředí hravou a zajímavou formou,
a zároveň tak upozornit na některé konkrétní problémy v oblasti život-
ního prostředí a možnosti jejich řešení nebo prevence. 

Pro děti i rodiče bylo připraveno 8 stanovišť, na kterých si mohly 
vyrobit z přírodních materiálů něco pěkného a užitečného – například
bavlněné tašky na nákupy s obtiskem listů různých druhů stromů, 
namalovat obrázek na kachli, kterou doma mohou používat v kuchyni,
nebo i přáníčko z ručně vyrobeného materiálu a usušených jarních 
květin. Některá stanoviště byla zaměřena na poznávání přírodnin – děti
i rodiče měli poznat stromy podle listů a plodů nebo hmatem materiál
schovaný v plátěných sáčcích. Pro všechny děti, které se akce zúčastnily,
byly připraveny i odměny – knížka „Pohádková putování v Lužických 
horách“ s tipy na výlety do přírody a malá sladkost na doplnění energie
po náročném programu. 

Pro nejmenší byly připraveny Medvědí pohádky Divadélka Rolnička 
z Liberce.

Na akci se s dětmi přišli podívat i starosta města Martin Půta a člen 
zastupitelstva Libereckého kraje Vladimír Malena.

I když se v Hrádku konala řada dalších akcí a po celý den hrozily pře-
háňky, ekodne se zúčastnilo kolem 150 dětí, celkovou účast včetně rodičů
odhadujeme na cca 250 účastníků.

Ing. Romana Cermanová

(hrazená inzerce)
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Pátek 13. 6. 2008
PPóóddiiuumm  nnáámměěssttíí

1188..3300 – Oficiální zahájení Slavností Trojzemí starosty měst
1199..0000  ––  0011..0000 – Mezinárodní hudební festival mládeže

NNáámměěssttíí
oodd  1144..0000 Plážový volejbal škol z regionu Trojzemí

PPooddiiuumm  JJoohhaannnniissppllaattzz
1199..0000 – Tradiční naražení sudu piva starosty tří zemí, Žitavský královský

průvod a dechovka s Muzikanty z údolí Bílého potoka
2200..3300 – Melodie plné šarmu s BrassAppeal z Berlína – taková trochu

jiná dechovka

VVnniittřřnníí  mměěssttoo
1166..0000––0011..0000 – Hospůdky a stánky vás zvou na ochutnávku 
1166..0000––2200..0000 – Otevřené obchody k nákupům i prohlídkám

RReeiicchheennbbeerrggssttrraassssee  ––  PPrrooddeejjnnaa  oobbuuvvii  KKeellllnneerr
Během otevření ukázka ručního šití obuvi v domu obuvi Kellner

KKlláášštteerrnníí  zzaahhrraaddaa
2211..0000 – Cyrano – komedie v provedení divadla Gerhart-Hauptmann-

Theaters Zittau

Sobota, 14. 6. 2008
I. Kulturní a sportovní aktivity v prostoru vnitřního města

PPooddiiuumm  nnáámměěssttíí
1144..0000––1177..0000 – Ein Kessel Buntes

1177..0000––1188..0000 – Velká taneční show s taneční školou Burghart z Zittau
1199..0000––0011..0000 – Radio Lausitz – Letní noční párty

NNáámměěssttíí
99..0000––1188..0000 – prodejna Intersport Kunick – lezení pro děti na velké 

lezecké stěně 
1100..0000––1188..0000 – Modelářská prodejna: Tamiya Cup – závody: radiově 

řízené modely automobilů
1144..0000––1199..0000 – Turnaj mixů v plážovém volejbale

2233..0000 – Laserová show

RRaaddnniiccee  ––  OObbččaannsskkýý  ssááll
1100..0000––1155..0000 – Mezinárodní šachový turnaj D – PL – CZ s šachovým klu-

bem Ebersbach

KKlláášštteerrnníí  nnáámměěssttíí  ppooddiiuumm
1100..0000––1188..0000 – Festival vzdělávání „Geniální – objevovat, žasnout,
vyzkoušet“ na zastávkách trasy vzdělávání. Všichni mají možnost 

vyzkoušet nezvyklé způsoby vzdělávání. Mezinárodní program nabízí
různorodé možnosti. Představuje se zde přes 100 vzdělávacích zařízení,

spolků a sdružení.

PPooddiiuumm  nnaa  JJoohhaannnniittsskkéémm  nnáámměěssttíí
1144..0000,,  1155..0000,,  1166..0000,,  1177..0000,,  2200..0000,,  2211..0000  aa  2222..0000 – Středověká hudba 

a hrátky s pouličními umělci
1188..0000,,  1199..0000 – Středověká hudba Saltarello

2211..3300,,  2222..3300 – Ohňová show s ohňovými gladiátory

JJoohhaannnniittsskkéé  nnáámměěssttíí
1111..3300––2244..0000 – Velké Gaudium s nejrůznějšími hrami a tržištěm

RReeiicchheennbbeerrggssttrraassssee  ––  PPrrooddeejjnnaa  oobbuuvvii  KKeellllnneerr
Během otevření ukázka ručního šití obuvi v domu obuvi Kellner

NNoovvéé  mměěssttoo
1100..0000––2200..0000 – Bleší trh vás zve na prohlídku

OOdd  1144..0000 – Lezecká stěna pro malé i velké s DAV Zittau, o. s.
1144..0000––1199..0000  – Originální dětský cirkus fantastikus z Lipska 

s balónkovou show, cirkusová škola, dětský program 

Neděle 15. 6. 2008
I. Kulturní a sportovní aktivity ve vnitřním městě

PPooddiiuumm  nnáámměěssttíí
1111..0000––1133..0000 – Hudební, taneční a sportovní show města Zittau

1133..0000 – Různorodý program z Bogatynie
1144..3300 – Různorodý program z Hrádku nad Nisou – mažoretky, hra na

flétny a vystoupení pěveckých sborů, dvojjazyčná divadelní hra, 
tanec, vystoupení kulturistů 

1166..0000 – Hudební program s Muckem a Andrém Stade, s Žitavskou 
královnou květin 2008 a žitavským maskotem Cibulkou, 

Taneční škola Lucke a Tino
1188..3300 – Předání štafety v rámci Slavností Trojzemí do Bogatynie (PL)

1199..0000 – Hudební tečka se skupinou Unplugged Inc. 
a Horských muzikantů 

NNáámměěssttíí
99..0000––1188..0000 – prodejna Intersport Kunick – lezení pro děti na velké 

lezecké stěně 

PPookkrraaččoovváánníí  ttuurrnnaajjee  mmiixxůů  vv  pplláážžoovvéémm  vvoolleejjbbaalluu
1100..0000––1188..0000 – Modelářská prodejna: Tamiya Cup – závody: radiově 

řízené modely automobilů

PPooddiiuumm  KKlláášštteerrnníí  nnáámměěssttíí
1144..0000––1188..0000 – Autohaus Lust a Punkt 1 Horní Lužice TV presentují 
soutěž k Mistrovství Evropy ve fotbale společně s muzikou k tanci 

Olaf-s, mimo to představuje Autohaus Lust nejnovější modely sporťáků,
rodinných vozů i limuzín.

1144..0000––1199..0000 – Velký skákací hrad, pohybové hry jako v cirkuse, malo-
vání na obličej a cukrová vata – Dům dětí a mládeže „Villa“, Originální 

dětský cirkus fantastikus z Lipska s balónkovou show, cirkusovou 
školou, dětským programem

PPooddiiuumm  JJoohhaannnniittsskkéé  nnáámměěssttíí
1144..3300,,  1155..3300,,  1166..3300,,  1177..3300 aa  1188..3300 – Středověká muzika s Bratry 

Nonsensovými

JJoohhaannnniittsskkéé  nnáámměěssttíí
1111..3300––2200..0000 – Velké Gaudium s nejrůznějšími hrami a tržištěm

RReeiicchheennbbeerrggssttrraassssee  ––  PPrrooddeejjnnaa  oobbuuvvii  KKeellllnneerr
Během otevření ukázka ručního šití obuvi v domu obuvi Kellner

NNoovvéé  mměěssttoo
1100..0000––1188..0000 – Bleší trh vás zve na prohlídku

IIIIII..  DDaallššíí  nnaabbííddkkaa
VVěěžž  nnaa  kkoosstteellee  –– JJoohhaannnniissttuurrmm

Má otevřeno v pátek a v sobotu v době od 10.00 do 23.00 a v neděli 
od 10.00 do 16.00.

Slavnosti TSlavnosti Trrojzemíojzemí
Zittau slaví bez hranic 13.–15. ãervna 2008 

(Slavnosti Trojzemí – 14. slavnosti mûsta Zittau – Festival vzdûlávání
PONTES 14. 6.)
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Na Grab‰tejnû pokraãují
rekonstrukce

Za plného návštěvnického provozu pokračuje na Grabštejně rekonstrukce
zbylé části hradu. Opravují se střechy a zbývající fasády a dosud nepří-
stupné prostory. Restaurátoři nyní pracují na opravách východního křídla
hradu. Do dvou let by zde mělo vzniknout euroregionální kulturní cent-
rum s velkým koncertním sálem, malými salonky a restaurací. Grabštejnu
se tak otevřou nové možnosti k pořádání výstav, besed a dalších kulturních
a společenských akcí. Na hrad se vrací i zrestaurované předměty.

Procesem restaurování prochází také renesanční kaple sv. Barbory,
která je asi největším lákadlem hradu. Práce v kapli budou trvat dva roky,
ale výsledek bude stát určitě za to. Z renesanční výzdoby zmizí vrstvy 
přemaleb a vynikne tak ještě více krása a umění renesančních tvůrců. 
Fotografie je ze zkoušky nasvícení kaple sv. Barbory, které chce pořídit
sdružení Grabštejn benefiční koncerty. Vít Štrupl

V˘bûr z nejzajímavûj‰ích
nov˘ch knih v knihovnû

TTeerreeššččuukk,,  AAnnddrreejj – Panovníci Ruska (životopisy panovníků pro děti)
– Francouzsko-český slovník (slovníky)

BBaauueerr,,  JJaann – Co v učebnicích dějepisu nebylo potřetí (historie)
BBaauueerr,,  JJaann – Co v učebnicích dějepisu nebylo počtvrté (historie)
UUllčč,,  OOttaa – O čem dumá česká hlava (cestopis)
FFrraanncciiss,,  DDiicckk – Mrtvý dostih (detektivní příběh)
ŠŠuullcc,,  VViikkttoorríínn – Všichni musí zemřít (detektivní román)
BBrrůůhhoovváá,,  MMiilleennaa – Mlha (detektivní román)
DDuummaass,,  AAlleexxaannddrree  – Madame Lafarge (historický román)
VVaaňňkkoovváá,,  LLuuddmmiillaa – Příběh mladšího bratra (historický román)

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

70 let Jaromír Hoffman
80 let Bedřiška Bartůňková,

Barbora Slobodová
81 let Božena Zemanová, Lisa Tuhá,

Anna Reichelová, Jarmila Kolocová
82 let Anna Cardová, Ilsa Schovancová,

Hedvika Hanušáková
83 let Antonie Růžičková
84 let Irmgard Jáglová, Vladimír Miklošín
85 let Kristju Ivanov, Františka Čechová,

Marta Plíšková, Zoltán Kovács
86 let Božena Hošková, Lidmila Ledvinová,

Miloslava Malá, Ludmila Turková
87 let Anna Váňová
88 let Věra Ulrichová

V sobotu 24. května 2008 byli v obřadní síni radnice uví-
táni noví hrádečtí občánci:

Nela Dolanská, Kristýna Bobajevská, Kristýna Klapsiová,
Karolína Czujková, Danielle Julie Šourková, Petr Witek, 
Daniel Witek, Robin Koprnický, Karolína Novotná, Miro-
slava Sabelová, Zbyšek Kyca, Tereza Látová, Tereza Farská, 
Robin Ramon Pérez, Vojtěch Jirkal, Anna Šrajerová.

Marie Zimová, SPOZ

V krajském parlamentu
dûtí jsou i zástupci

Hrádku
Krajský parlament dětí a mládeže volil na začátku května svou hejtmanku.
Stala se jí Alena Čechová, studentka oktávy Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci.
Hrádek nad Nisou reprezentovali v krajském parlamentu členové Mezi-
národního parlamentu dětí a mládeže Euroregionu Nisa. Krajský parla-
ment zvolil na svém prvním zasedání také předsednictvo, do kterého byli
za Hrádek nad Nisou zvoleni Šárka Rydvalová a Daniel Jakubec.

Před napínavou volbou se uskutečnila více než hodinová diskuse 
s prezidentkou organizačního výboru MS v klasickém lyžování Kateři-
nou Neumannovou a hejtmanem Petrem Skokanem, který celou akci 
zaštítil.
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Na oslavy dne dětí na Kristýně už léta přicházejí nejen hrádecké děti, ale
jejich pověst láká i děti z Žitavy, Liberce a dalších míst. A tak bývá na
Kristýně pěkně plno. Nejinak tomu bylo v sobotu 31. 5., kdy si indiánskou
stezku připravenou DDM Drak, mateřskými školami a řadou dobro-
volníků, prošlo 600 dětí.

Po splnění indiánských disciplín je čekal výběr dárku v indiánském týpí.
Oslavy dne dětí tím ale zdaleka nekončily. Nejen pro soutěžící byl připra-
ven další bohatý program v podobě jízdy na laně, střelby z paintballových

pušek, svezení na čtyřkolce či motorce, „záchranné“ akce hasičů, prohlídky
vojenské techniky, potápění v bazénu a dalších atrakcí. Samozřejmostí je
i občerstvení, které děti dostávají zdarma.

Den dětí na Kristýně by nebylo možné uspořádat bez řady dobro-
volníků a také bez množství sponzorů, kteří jej podporují. Jim všem patří
poděkování:

ALBERT – AHOLD Czech Republic, a. s., Autotrend, spol. s. r. o.,
ZPA-Praga, a. s., ELAS, s. r. o., Lersen CZ, s. r. o., Jan Sladký, Böhmová
Blanka – restaurace V Patře, Mgr. Böhm Stanislav, Restaurant Nostalgie,
Trafika Urbánková, V. I. P. Hrádek – P. Uhl, Jitka Hepalová, Restaurace „K“,

Arno Teubner, Dřevostyl, s. r. o., Karel Málek – Kasl Elektro, Trelleborg
Fluid Solutions, Drogerie – Vlastimil Kubín; Jaromír Hreha HR-GRIL,
MUDr. Radomír Sekvard, Kadeřnictví – Michaela Silnicová, Cukrárna Flo-
rida, Hagal, s. r. o., Eva Žánová – čerpací stanice EuroOil, MAXel, s. r. o.,
Vulkan Medical, a. s., Železářství – Zelený, Ernst Bröer, PULSKLIMA, AUTO
HATAŠ, s. r. o., Trafika – Gabriela Čarnogurská, Pohřební služba Bartosch,
Pískovny Hrádek, a. s., Regula Therm družstvo, Propos Prouza spol. s. r. o.,
František Jung, Totex, s. r. o., American Leasing Corp, s. r. o., Jiří Bistiak,
D Plast-Eftec, a. s., restaurace JELEN, TUTI – JEDNOTA, Jiří Šulc – staveb-
niny Mercury, Milada Pecinová, Herea – Vetešník Jan, zahradnictví Areca –
Pavel Matěcha, bifé Zatáčka – Jozef Joštiak, Inzatop, UP stavby, s. r. o.,
V+V ELmar, Kristýna, a. s., Kovovýroba Peřina, MGSTAV – Michal Guba,
Vulkan Intim Brands, Alena Robová – hračky KATKA, potraviny ZLATKA,
restaurace BARANDOV – Liberecké minerální vody, Prodejna H. COTY,
Smíšené zboží Dana Vojáčková, restaurace Konírna, Ing. Štěpán Brodský
BRago, ČerTes spol. s. r. o., CUKRÁRNA, Penzion KRISTÝNA, PIZZERIE 
Sever – Kristýna, TETA drogerie, Pekařství ENDLER, Hospodářské družstvo
NISAP, František Žána AUTOŠKOLA, o. s. HRÁDEK POTŘEBUJE ZMĚNY!

SvÛj svátek oslavilo ‰est stovek dûtí
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PPáátteekk  2200..  ččeerrvvnnaa  oodd  1155..0000
SIGNS OF HOPE (http://www.myspace.com/signsofhope)

TORR (http://cms.torr.cz/rubrika-1/)
BETHRAYER (http://www.bethrayer.cz/)

DEBUSTROL (http://www.spv.cz/debustrol/new/index.php)
DOO WHWN BLADE (http://www.doowhenblade.com/)

MICHAEL UNCLE (http://www.myspace.com/michaelsuncle)
SYNDROM (http://syndrom.cz/)

HUSH (http://www.hush.cz/)
KANYSTR (Hrádecká revival legenda)

SSoobboottaa  2211..  ččeerrvvnnaa  oodd  1155..0000
EARTH BEND (http://www.earthbend.de)

PĚCHOTA (http://www.pechota.eu/)
PANKIX (http://www.pankix.cz/)

TOXIC PEOPLE (http://bandzone.cz/toxicpeople)
NOU KOMENT (http://www.noukoment.cz/)

NIL (http://www.niltv.com/)
MONA (http://www.mona.ic.cz/)

KRUCIPUSK (http://krucipusk.cz/news.php)
SKYLINE (http://www.skylineweb.cz/)
ROEDEER (http://www.roe-deer.cz/)

LETY MIMO (http://www.letymimo.com/)
TOXIQUE (http://www.toxique.cz/)

POST-IT (http://www.post-it.cz/)
AIRFAIRE (http://www.airfareband.cz/)

·erpy dostali vycházející
uÏ podeváté

Plesem vycházejících se loučí žáci devátých tříd (ale i z nižších ročníků)
se svými učiteli a se základní školou. Dříve, než ples dospěje až k šerpo-
vání, předvádí třídy svá předtančení. Letos se deváťáci opravdu vytáhli.
Všechna čtyři vystoupení neměla slabá místa. A exkurze IX. A ze ZŠ 
Lidická po evropských tancích nebo přehlídka tanců od historických až
po moderní, kterou předvedla IX. A ze ZŠ T. G. Masaryka, se vymykaly
všemu, co dosud plesy Vycházejících viděly. A to ještě IX. A ze ZŠ T. G.
Masaryka poprvé zapojila do svého předtančení i třídní učitelku. 

Součástí plesu je také vyhodnocení nejhezčího tabla. Letos vyhrála 
IX. A ze ZŠ T. G. Masaryka, jejíž tablo „šprtů" můžete vidět v restauraci
Konírna. Další tabla devátých tříd jsou k vidění na náměstí v prodejnách
Jednoty, papírnictví a asijské prodejny vedle papírnictví. Můžete porov-
nat sami.
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Během letošního května se žáci a žákyně ZŠ T. G. Masaryka zúčastnili 
několika sportovních akcí, které jim umožnily porovnat svoji výkonnost 
s vrstevníky z libereckých škol i sousední Žitavy. A nevedli si špatně, 
zejména v atletice.
FFoottbbaall  „„OO  ppoohháárr  AAŠŠSSKK““ ((66..––99..  ttřřííddyy))
Tohoto postupového turnaje se účastníme pravidelně, zatím bez výraz-
nějších úspěchů. Letos nás od postupu do semifinále vyřadil penaltový
rozstřel…

V základním kole jsme porazili družstvo ZŠ Chrastavy 4:2 na jejím hřišti.
Branky 3 Strnad, 1 Šnajdr. Ve čtvrtfinále jsme narazili na ZŠ Vesec (0:0).
Zápas jsme měli ve své režii, ale neproměnili šance. Došlo na zmíněné 
penalty, kdy jsme dvě neproměnili a smolně vypadli.

Sestava: Machek, Bína, Kováč, Mrva, Braha, Zelenka, Ort, Dumek, Strnad,
Breburda, Šnajdr, Antoš, Teologu, Laluch, Vrchovský.

PPřřáátteellsskkýý  ffoottbbaall  ZZŠŠ  TT..  GG..  MMaassaarryykkaa  vvss..  MMiitttteellsscchhuullee  WWeeiinnaauu  ZZiittttaauu
Tento turnaj byl určen třídním družstvům, která si to rozdala se stejně

starými žáky ze Žitavy. Hrálo se na hřišti s umělým povrchem před ZŠ
systémem každý s každým. Naši školu reprezentovaly týmy 6., 8. a 9. roč-
níků. 

V celém turnaji měli naši kluci velkou převahu a s přehledem vyhráli
všechna utkání. O konečném pořadí rozhodovaly vzájemné zápasy. 
Vyhráli nakonec osmáci před deváťáky.
VVyybbííjjeennáá  ((66..––77..  ttřřííddyy))
Smíšené družstvo mladších žáků(-yň) se zúčastnilo základní skupiny
okresního kola ve vybíjené na ZŠ Švermova. V pětičlenné skupině obsa-
dilo 3. místo, dále postupovaly dva týmy. Nejlepším naším hráčem byl
zvolen Jan Souček (6. r.).
AAttlleettiikkaa  –– 4400..  rrooččnnííkk  PPoohháárr  rroozzhhllaassuu  ((66..––77..  ttřřííddaa))
Na letošní ročník legendárního závodu družstev se vypravila družstva
mladších žáků (Breburda, Souček, Antoš, Vinš, Šašek, Teologu) i žákyň

(Gamalejová, Zvoníčková, Danková, Repyakh, Yurhel, Šnajdrová). Soutě-
žilo se v disciplínách 60 m, dálka, míček, výška, 1 000 m chlapci, 600 m
dívky.

Po loňských stříbrných medailích kluků se letos vytáhly holky. Předvedly
výborné výkony a přivezly bronzové medaile za 3. místo, což je největší
úspěch posledních let. Je o to cennější, že bojovaly proti velkým školám
z Liberce. Nejvíce bodů nasbírala Kristýna Gamalejová (7. B), která skon-
čila druhá celkově ve sprintu na 60 m i skoku vysokém.

Kluci skončili na sedmém místě z jedenácti škol.
Vedoucí družstev byl Tomáš Vávra, učitel Tv na škole.

Pískání pro zdraví
V sobotu 26. 4. 2008 se flétnový soubor Notičky ZŠ Lidická zúčastnil 
v České Lípě 10. ročníku flétnové soutěže Pískání pro zdraví. 

Soutěžící byli rozděleni podle věku do 4 kategorií. Ve II. kategorii
vystoupilo kromě Notiček dalších 7 souborů z Libereckého a Ústeckého
kraje. Přestože na výkon našich Notiček měla tentokrát vliv i nervozita
(jednalo se o jejich první soutěžní vystoupení), v konečném hodnocení
bylo jejich snažení ohodnoceno pěkným 3. místem.

Chtěla bych touto cestou poděkovat nejen všem našim žákům, ale 
i jejich maminkám, které své děti do České Lípy doprovázely.

Jana Večerníková

Socrates na Z· Donín
15. května jsme v rámci projektu Socrates zavítali s německými, polskými
a našimi dětmi na hrad Grabštejn. Autobus nás všechny společně 
odvezl od školy v Doníně. Na hradě už na nás čekaly průvodkyně. 
Polština a čeština si jsou velmi podobné, takže výkladu v češtině Poláci
rozuměli. Německým dětem to průvodkyně vyprávěla v jejich rodné řeči.
Ve sklepě se děti trochu bály, na věži se jim líbilo. Po prohlídce je čekaly
úkoly. Složit rozstříhaný hradní erb, hrad Grabštejn i okolí hradu pro
všechny bylo velmi lehké. A dostaly i domácí úkol. Naučit se nová slo-
víčka v češtině, němčině nebo polštině. Dětem se zde tak líbilo, že se
jim nechtělo domů. Ale museli jsme se rozloučit. Tak ahoj a v červnu se
sejdeme v Žitavě. 

Z. Vachková

Sportovní kvûten Základní ‰koly T. G. Masaryka
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Vadí Vám, vysoké 
poplatky spojené 

s pouÏíváním
úãtu?

Nabízím zřízení plnohodnotného bankov-

ního účtu zcela bez poplatků, včetně 

mezinárodní platební karty, k němu zdarma

druhý účet s nejlepším úročením na našem

trhu.

BBllíížžíí  ssee  kkoonneecc  ffiixxaaččnnííhhoo  oobbddoobbíí  VVaaššeehhoo  
hhyyppoottééččnnííhhoo  úúvvěěrruu??

OObbáávvááttee  ssee  zzvvýýššeenníí  úúrrookkoovvéé  ssaazzbbyy??

ZZddaajjíí  ssee  VVáámm  ppooppllaattkkyy  ssppoojjeennéé  ss  vveeddeenníímm
úúvvěěrroovvééhhoo  úúččttuu  zzbbyytteeččnněě  vvyyssookkéé??

RREEFFIINNAANNCCUUJJTTEE  JJEEJJ!!

Zdarma vyřízení hypotéky, vedení hypotéč-

ního účtu, možnost mimořádných splátek

kdykoli a další zajímavé možnosti snižování

úrokového zatížení.

IInnffoo::
660055  990099  556655,,  660066  113311  006600,,

777744  223366  337744

DDnnee  1188..  ččeerrvvnnaa  VVáámm  bbuudduu  kk  ddiissppoozziiccii  

cceellýý  ddeenn  ii  bbeezz  ppřřeeddcchhoozzíí  ddoommlluuvvyy  

vv  ccuukkrráárrnněě  FFlloorriiddaa,,  HHoorrnníí  nnáámměěssttíí  111155,,

HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu..

Rosniãky u hasiãÛ
Ve čtvrtek 15. května jsme se vydali společně s našimi německými kama-
rády na další zajímavý výlet. Paní učitelka Háňa domluvila návštěvu 
hasičárny. Zde nás přivítal pan Helmut Řeháček, který svou přednášku
ochotně přetlumočil i do němčiny.

Nejprve nám vyprávěl o historii zdejší hasičské zbrojnice, která mimo
jiné sloužila po první světové válce jako první česká škola v našem městě.
Poté následovala prohlídka, na kterou děti netrpělivě čekaly – dispečink
s vysílačkami, sklad s hadicemi a pro kluky očekávaná garáž s hasičskými
auty. To bylo rozzářených očiček, když všichni mohli vylézt na hasičský
žebřík, posadit se za obrovský volant výjezdového auta. Také jsme si 
vyzkoušeli část výstroje – helmy, ve kterých jsme vypadali spíš jak mimo-
zemšťané.

Na zahradě místní hasičárny nás čekala zkouška naší fyzičky – štafe-
tový běh s proudnicemi, skok přes rozmotanou hadici. Zlatým hřebem
báječného slunného dopoledne bylo pro kluky napumpování džberové
stříkačky a pro holky míření proudem vody na terč.

Všichni jsme si to báječně užili a věřte, byli by z nás dobří hasiči. 
Děkujeme moc panu Řeháčkovi a tatínkovi od Mirečka Chluma za jejich
čas a ochotu. Děti a celý kolektiv z MŠ Donín – Rosnička



16 ãerven 2008

Stfielecké dopoledne na zahradû
Z· praktické v Louãné

Tak jsme se opět po roce sešli. A to na školní zahradě PŠ v Loučné, aby-
chom si mohli zastřílet ze vzduchovek na panáky a terče, ze vzduchových
pistolí, z luků a kuličkových pistolí na terče a také na přenádhernou 
střelnici s růžemi, které nám vyrobily děti z této školy. Pan Olša nám také
přivezl ukázat vojenské vozidlo BRDM 2, které jsme si mohli prohléd-
nout i ve vnitřku. Přišlo 48 účastníků, střílely děti, maminky i tatínkové. 
A co bylo odměnou? Opékání buřtíků a klábosení u ohýnku. Málokomu
se chtělo domů. Tak opět za rok ahoj všem. 

Pořadatelé děkuji řediteli školy Mgr. Havlovi za přípravu a zapůjčení
věcí na toto dopoledne. Dále Jiřímu a Lence Palasovým za ukázku indián-
ských zbraní, BAT teamu za možnost vyzkoušení aersoft zbraní a p. Olšovi.

Tato akce byla pořádána za přispění města Hrádek nad Nisou.
Mgr.Ladislava Jurková – DDM Drak

Pavel Weiss – velitel MP

Hrádek hostí celostátní
cyklosraz
Ve dnech 18. až 22. června se v Hrádku koná XIV.
celostátní sraz cykloturistů. Centrem dění bude 
rekreační areál Kristýna, ale jeho aktéři budou 
podnikat výlety do širokého i blízkého okolí Hrádku.
Cyklosrazu se mohou zúčastnit i zájemci o jednotlivé výlety. Přidat se tedy
může kdokoliv podle své chutě a možností.

Cyklosraz v Hrádku pořádá SK Wartemberský kolař ve Stráži pod 
Ralskem. Akce je součástí oslav 120 let od založení Klubu českých turistů.

PPrrooggrraamm  cceelloossttááttnnííhhoo  ccyykklloossrraazzuu
SSttřřeeddaa  1188..  66..
18–19.00 večeře
19.45 zahájení a koncert v kostele
ČČttvvrrtteekk  1199..  66..
6.30–8.00 snídaně
8.30–9.00 odjezd do Hrádku nad Nisou a na Grabštejn, prohlídka zámku,
veterinární základny, prohlídka hradu, odjezd na Uhelnou
17.30–19.00 večeře
19.30 country v restauraci Na Jihu
PPáátteekk  2200..  66..
6.30–8.00 snídaně
8.30 odjezd do Turova, exkurze v elektrárně, odjezd do Bogatynie, dále
individuálně
17.30–19.00 večeře a vystoupení mažoretek
SSoobboottaa  2211..  66..
6.30–8.00 snídaně
8.30 odjezd do Hirschfelde, návštěva technické památky – elektrárny
12.00 návštěva kláštera v St. Marienthalu a města Ostritz
17.30–19.00 večeře
20.00 slavnostní zakončení – taneční zábava
NNeedděěllee  2222..  66..
7.30–9.00 snídaně
9.30–11.00 manifestační jízda Trojzemím.

Radnice, kostel a škola, to je odedávna základ české obce. Je smutnou
skutečností současnosti, že radnice a kostel zůstávají, ale bohužel mnohé
školy jsou zavírány kvůli nedostatečnému počtu dětí. Z těchto obcí se 
stávají smutná, opuštěná sídla, která možná ožívají navečer či o víkendu,
nebo dokonce mladí lidé s dětmi odcházejí do měst, kde mají tyto „služby“
zajištěny.

Nedávný smutný případ z Rynoltic, kdy paní ředitelka školy „v zájmu
obce“ falšovala počty dětí ve škole, svědčí o tom, že v době, kdy se České
republice ekonomicky daří, tak zavíráme školy, kdysi pýchu každého 
většího sídla, třeba jen proto, že mu chybí dvě, tři děti do stanoveného
počtu. Vždy, snad už od svatého Václava, jsme se dokázali prosadit 
především vzhledem ke všeobecné vzdělanosti národa a školy i v menších
obcích jsou toho dokladem.

Jsem přesvědčen, že jednou ze základních příčin tohoto stavu je 
způsob financování škol přes tzv. akreditované normativy, to znamená
zjednodušeně financování na počet žáků podle jejich věku. Na to doplá-
cejí především kraje mající velkou hustotu malých škol. Evidentně jsou
menší náklady na provoz škol a platy učitelů ve velkých městech, kde se
třeba dva tisíce žáků vejde do dvou škol nedaleko od sebe, kdežto v Libe-
reckém kraji je to třeba šest škol v několika obcích. A to se dnes netýká jen
škol základních, ale i středních, které jsou zřizovány krajem. Kdyby jim
často nepomohly obce (např. Gymnázium v Mimoni ), už bychom možná
i o nich mohli začít mluvit v minulém čase.

Řešení je poměrně „jednoduché“! Změňme způsob financování na
normativy na třídu (při zachování nepřekročitelného minima počtu dětí
ve třídě), u středních škol pak ať je vytvořeno financování oborové, 
protože jiné peníze na vzdělání žáků potřebuje třeba sklářská škola, jiné
například učební obor cukrář. 

Vzhledem k tomu, že jednak kraj má zákonodárnou iniciativu (krajské
zastupitelstvo může navrhovat zákony), a jednak proto, že představitelé

měst jsou členy nejširšího politického spektra, měli by právě lokální 
politici vytvářet tlak na kraj a po své politické linii i na své zástupce ve 
vrcholných funkcích, aby byla iniciována příslušná změna v legislativě. Ta
by prospěla českému regionálnímu školství více než nesmyslné návrhy
typu, že v základních školách mají učit maturanti, jehož jedinou podsta-
tou je ušetřit na platech učitelů.

Investujme z dnešního bohatství společnosti do našich dětí, zisk není
okamžitý, avšak dlouhodobý. Víme, jak dopadly mateřské školky, masivně
se rušily, objekty prodávaly, a dnes zápasíme s tím, kam děti umístit.

Mgr. Jaromír Dvořák, kandidát do senátu za SOS
(článek je hrazená inzerce)

Radnice, kostel a ‰kola
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V době, kdy sportovní motoristické servery nabízejí k nahlédnutí špičkové
fotografie zachycující posádky na letošním ročníku hrádecké soutěže, se
nabízí otázka, jaká letošní „Thermica“ byla. Nebýt popisek pod fotogra-
fiemi, zdálo by se, že se jedná o těžké tratě světových nebo evropských
podniků, takové jsou erzety v Trojzemí, jezdci, kteří neuspějí, proklínané
a těmi úspěšnými opěvované. Minimální časové rozestupy v cíli dokazují,

že se bojuje až do poslední chvíle. A to si ještě letos s posádkami nezahrálo
počasí. Thermica rally se opět posunula kvalitativně o stupínek výše. Dlou-
hodobá příprava soutěže celého organizačního výboru v čele s ředitelem
Janem Krečmanem, na niž navázala výrazná propagace rally, vygradovala
úspěšnou realizací, kladně hodnocenou po ukončení zástupci Federace
automobilového sportu. 

Příprava mezinárodní soutěže takového rozsahu je velice náročná, 
a tak nezbývá než poděkovat všem zúčastněným – posádkám a jejich 
doprovodným týmům za předvedené výkony, delegovaným činovníkům
za objektivní rozhodování. Velké uznání patří záchranným složkám – 
hasičům, lékařům a posádkám sanitních vozů, příslušníkům městské 
policie i Policie ČR, všem dobrovolným pořadatelům, kterých bylo tentokrát
více jak čtyři sta, a samozřejmě členům organizačního výboru a ředi-
telství. Poděkování však patří také občanům, kteří sice nejsou fandové

motoristického sportu, ale museli strpět nutná omezení dopravy a uzavírky
silnic rychlostních zkoušek, bez nichž to však v zájmu bezpečnosti nejde.

K zatraktivnění rally co nejvíce Hrádeckým byla také instalována vel-
koplošná projekce na rychlostní zkoušce na sídlišti. Tato premiéra v České
republice přišla na bezmála sto tisíc korun. Velký ohlas má rally také na
Frýdlantsku – v Kunraticích, Heřmanicích nebo Dětřichově, kde lidé přímo
chtějí, aby se zase za rok „jezdilo okolo jejich domů a jejich vesničkou“,
a žádají o změnu tratě, která by protínala větší část obce. Právě přístup 
a zájem lidí na Hrádecku a Frýdlantsku motivuje organizátory k přípravě
dalšího ročníku.

Thermica rally by se však neuskutečnila ani bez finanční pomoci spon-
zorů, a tak nápisy Thermica, Frog&Frog, Autorent, OMA.CZ, TRW, Galaxy
Technology, Pronton, Silkom a další nebyly pouze na ozdobu. Mimořádné
poděkování patří hrádecké radnici v čele s panem starostou Martinem
Půtou, neboť poskytované prostory a pomoc při průběhu soutěže by
mohli závidět pořadatelé dalších českých rally.

Pavel Vydra

Letošní Thermica rally Lužické hory byla díky divácky velmi atraktivním místům především

velkou podívanou. Pro část obyvatel města sice představovala v sobotu značné omezení,

ale stovky diváků na sídlišti, v rokli a na dalších místech mohly být zcela spokojeny.

V průběhu 1. rychlostní zkoušky byl zaznamenán jeden úraz divačky, kterou zasáhl kámen

odlétnuvší od projíždějícího vozu. Jedna z nehod se stala také v Písečné ulici, kde závodní

vůz skončil v zahradě domu. Majitel domu však situaci řešil s nadhledem a posádku

pozval na kávu.

Celkovým vítězem rally se stala posádka Jan Sýkora – Martina Škardová jedoucí ve voze

Mitsubishi Lancer EVO IX , která do cíle dojela o necelých 9 sekund před posádkou 

Josef Semerád – Roman Niemetz.

Thermica rally LuÏické hory ve
zpûtném zrcátku
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Zatímco donedávna přijížděli do našeho města na největší veřejnou soutěž
psů v kraji O pohár Kristýny především profesionální psovodi z celé 
republiky, tentokrát jako by si daly v našem rekreačním areálu dostave-
níčko ženy. Sedmnáct psovodek bylo mezi pětačtyřiceti startujícími, a jak
ukázaly výsledky, mnohé uspěly. „Je to těžký závod, ale skvělé prostředí
musí nadchnout každého,“prohlásila loňská medailistka Veronika Rochlová.

Pořadatelem jedenáctého ročníku byli poslední květnovou sobotu 
a neděli grabštejnští vojáci spolu s městem. I tentokrát chtěli organizá-
toři ukázat, jak cvičení psi mohou přispět k bezpečnosti svých páníčků,
a přitom neohrožovat svoje okolí. „Občas při zadržení figuranta slýchám
od náhodných diváků, že ten pes je zlý. Jenomže správný výcvik 
nemá nic společného s rozvojem agresivního chování. Proto můžeme na 
Kristýně běžně vidět, jak soutěžící chodí se svými pejsky do letních 
restaurací, aniž by kohokoliv ohrozili,“ vysvětlil hlavní pořadatel major
Marcel Rybář.

Jeho slova potvrzují i přísné propozice závodu, které vyžadují ovlada-
telnost psa za všech situací. A pokud pes neposlouchá, je vyloučen ze 
soutěže, jak se to stalo při jedné z disciplín. Bylo to tak: těsně před zadr-
žením figurant odhazoval velkou tašku, aby zmátl běžící psy. Jenomže 
jeden ze čtyřnožců projevil větší zájem o tašku než o „pachatele“, a když
mu ji jeho panička chtěla vzít, byla z toho hra na honěnou. Ta se psovi
tak zalíbila, že trvala několik minut. To se naopak nelíbilo rozhodčímu 
a rozhodl psa diskvalifikovat z celého závodu. 

Každý pes musel předvést kromě ovladatelnosti a šesti obranných 
cviků také lhostejnost ke králíkovi, který v podobě vycpaniny přeběhl před
psem ležícím o samotě mezi břízami u recepce. Ještě větším pokušením
než vystartovat za ušákem byl cvik, při kterém pes musel přinést aport 
z místa, kde bylo na zemi pohozené maso. Polovina psů se rozhodla mlsat,
což se nelíbilo jejich páníčkům, ale o to více se bavili diváci. A protože 
v sobotu i v neděli bylo hezké počasí, přihlížejících se vystřídalo několik
stovek z celého regionu, včetně Poláků a Němců.

Mezi psy byla tentokrát k vidění i méně známá plemena jako bulteriér,
ruský teriér či kříženec bulteriréra a rotvajlera, kterému psovod říká 
rotobul. Na stupních vítězů však tentokrát byli jen němečtí ovčáci – vítě-
zem se stal Hon policisty Romana Šonského z Mělníka, stříbrný byl Bak
Přemysla Jaroše a třetí skončila fenka Bona Zdeňka Vydry z Mariánských
Lázní. Nejlepší z domácích byl belgický ovčák Cash libereckého strážníka
Jiřího Koláře, který obsadil čtvrté místo, a hned za ním skončil Donato
grabštejnského vojáka Romana Martynka. Úspěšné bylo i domácí 
družstvo Liberec/Grabštejn ve složení Kolář, Martynek a Rytíř, když se
umístilo na stříbrném stupínku. 

Josef Růžička

Sponzoři 11. ročníku soutěže O pohár Kristýny
Město Hrádek nad Nisou, Obecní úřad Chotyně, Kristýna, a. s., a Penzion
kristýna L + P, Severočeské komunální služby, provozovna Hrádek nad 
Nisou, firma Omar AS, s. r. o., Hrádek nad Nisou, D Plast-Eftec Zlín, 
provozovna Hrádek nad Nisou, Propos Prouza, s. r. o., Hrádek nad Nisou,
Samohýl, a. s., Lomnice nad Popelkou, Pivovar Svijany.

Psovodky si oblíbily Krist˘nu

V Îitavû závodí na rotopedech
V květnu pořádalo město Žitava již počtvrté „cyklistickou“ soutěž repre-
zentací měst na rotopedech. Soupeřem je tradičně tým města Löbau. 

Za Žitavu nastoupil kromě primátora Arnda Voigta také starosta Hrádku
nad Nisou Martin Půta. Primátor Žitavy celou soutěž zahájil, v daném 
časovém limitu „ujel“ 2,2 km, čímž podlehl starostovi Löbau. Martin Půta
zdolal na rotopedu 2,9 km a mezi jednotlivci podal druhý nejlepší výkon,
když ho o pouhých 0,1 km předjel Marcel Metzke z cyklistického klubu 
v Seifhennersdorfu.

Čtvrtý ročník soutěže nakonec skončil nerozhodně, protože týmy 
reprezentující Žitavu i Löbau zdolaly v tříhodinovém limitu 149,2 km.
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Historickým úspěchem pro hrádecký klub kulturistiky skončilo mistrov-
ství Čech a pak i mistrovství republiky dospělých. V kategorii nad 90 kg
získal Robert Smutný, který za Sportovní klub kulturistiky v Hrádku 
závodí, oba mistrovské tituly. To se mu podařilo jako vůbec prvnímu, 
protože dosud byli hrádečtí kulturisté úspěšní spíše v kategoriích mlá-
deže. Titul mistra Čech a mistra České republiky je úspěchem i v měřítku
Libereckého kraje, kde byl v této kategorii rovněž prvním a v souhrnu
teprve druhým republikovým titulem.

Robert Smutný žije v Liberci, ale již tři roky v Hrádku trénuje a za hrá-
decký klub závodí. V Hrádku před lety také podnikal.

Robert Smutný se dříve věnoval také atletice a boxu. „Nakonec jsem
se začal věnovat především kulturistice. Ovlivnil mě bratr, který se jí 
věnoval, a tak se mi začala líbit také. Každý sport přináší něco: někde se
dávají góly, zlepšují se výkony, kulturistika zdokonaluje tělo. Ale líbí se mi
i jiné sporty. Hlavně si myslím, že jakýkoliv sport je lepší než televize, 
hospody. Měli bychom se snažit motivovat ke sportování především 
mládež, aby se nebavila jen pitím, kouřením a dělala také něco pro sebe
a své zlepšení. A to nemusí být ani sport.“
Co vám přináší kulturistika, proč zrovna ona vyhrála před ostat-
ními sporty?
Člověk musí najít nejdříve sám sebe. Musí zvládat přísný režim. Hodně
odpočívat, trénovat, a to nejen svaly, ale také pózování, sestavy. Lidí, kteří
mají obrovské svaly, je spousta, ale připravit se na soutěž znamená 
připravit detaily. Kulturistika učí soustředění a pevné vůli. Ono nedát si
hamburgera nebo dortík je dost těžké. Dělám ji ale hlavně pro sebe. 
V České republice nepatří zrovna mezi populární sporty. 
Jak taková vaše příprava na soutěž probíhá?
Na jaře probíhají mistrovské soutěže v mnoha odvětvích, na podzim
pohárové soutěže. Trénuji šestkrát týdně 2–2,5 hodiny, před soutěžemi 
dvakrát denně. Celoročně držím dietu, která obnáší hlavně rýži, kuřecí,
hovězí a rybí maso. Před soutěží se ještě ubírají cukry a bílkoviny, aby 
mizel podkožní tuk a ukázaly se každé detaily svalů, je to taková anato-
mie lidského těla.
Stává se vám, že se za vámi lidé třeba otočí?
Stává, jednak jsem dost vysoký a postava a svaly pravidelným tréninkem
přeci jen vypadají jinak, než je běžné. Na koupališti se člověk začne až
vnitřně stydět. Na druhou stranu, já nechci být jako ostatní, je to vlastně
i příjemné.
Proč závodíte zrovna za Hrádek?
V Hrádku jsem našel skvělé podmínky. Ostatní kluby nepodporují své 
závodníky. ČSTV rozděluje peníze jednotlivým svazům, ty je dále rozdě-
lují dle svého uvážení, takže končí jinde než v oddílech. Tady v Hrádku
se cítím perfektně, platí mi výjezdy, přispívají na potřebný materiál, ať už
jsou to plavky, oblečení, barva na soutěže. To vše je dost drahé a dieta 
je také dražší než běžná strava. Takže finanční pomoc je pro mě dost 
důležitá.
Jaké máte sportovní cíle v další budoucnosti?
Vyhrávat, nejen se zúčastňovat. Na podzim bych chtěl uspět v poháro-
vých soutěžích a dostat se i na pohárové soutěže mimo republiku. Mám
vynikajícího trenéra, kterým je Mistr Univers Tomáš Bureš, který je spolu
s Pavlem Jablonickým nejvíce ceněným českým kulturistou.

Chtěl bych poděkovat nejen svému klubu, ale i městu Hrádek nad 
Nisou, které podporuje sport. A tím nemyslím jen kulturistiku, ale i další
sportovní oddíly. V jiných městech se starají spíše sponzoři. To nezna-
mená, že bychom my sponzory nepotřebovali, jsme za každý příspěvek
rádi, ale kdyby se našli další, určitě bychom to uvítali.

Robertovi Smutnému za reprezentaci oddílu a města na závěr podě-
kovali i Karel Fejks a Jan Bílý, kteří léta klub kulturistiky v Hrádku vedou.
Robert Smutný jako první dotáhl do konce snažení, které léta končilo 
úspěchy v mládežnických kategoriích. Když jim ale mladí odrostli, tak 
s kulturistikou většinou skončili. Úspěch Roberta Smutného motivoval 
i další lidi v oddíle, najednou se připravuje sedm lidí, kterým se stal nový
mistr republiky vzorem. Vít Štrupl

Hrádeãtí kulturisté mají mistra republiky

Již téměř rok se v Hrádku věnuje výuce moderních tanců ve dvou skupi-
nách dívek slečna Jana Daňová. Od září vede zájmový kroužek pod
názvem Mysstery v DDM Drak. Proč právě Mysstery? „Chtěla jsem, aby
název vzbuzoval tajemno, ale aby nebyl anglicky, proto ta dvě s,“ vysvě-
tluje Jana Daňová. Diváci mohli mladší i starší dívky vidět poprvé vystu-
povat na letošním Společenském večeru města a na Sportovním bále.

Jana Daňová je nejen trenérkou, ale i autorkou choreografie. „Odmalička
jsme se věnovala gymnastice a od sedmi let modernímu tanci – rapu, 
hiphopu, disco dance.“ Jako žákyně byla dokonce třikrát mistryní Evropy.
Dnes vede 14 mladších dívek a 18 starších. S těmi staršími nyní sama tan-
cuje v další připravované skladbě. S užší skupinou dívek pak připravují
ještě choreografii na píseň Roxen z muzikálu Moulin Rouge. Jana Daňová
si sama vybírá i hudbu. Se zpracováním jí ale pomáhá přítel Jaroslav Strán-
ský.

Mysstery trénují pravidelně každý pátek, prozatím v tělocvičně ZŠ 
Lidická. Na hodinovém tréninku se dívky učí nejen choreografii, ale také
držení těla, otočky, protahovací cviky, tedy to, bez čeho tanec nemůže
být. 

A kde Mysstery budeme moci v nejbližší době vidět? Vystoupí v pro-
gramu Hrádku nad Nisou při Slavnostech Trojzemí 14. června v Žitavě,
potom 22. června při Hrádeckém rodinném čtyřboji. Dvě vystoupení 
uvidí na konci prázdnin návštěvníci pouti. 

V září by se soubor Mysstery měl dále rozšířit. „Chtěla bych, aby se ke
mně přidala druhá vedoucí. Pak bychom mohly připravovat i sestavy na
taneční soutěže. Pokud to s vedoucí vyjde, proběhne v září konkurs pro
nové tanečnice v obou kategoriích,“ dodává k nejbližším plánům vedoucí
Jana Daňová.

Vít Štrupl

Mysstery odhalují své tajemství
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