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Námûstí – bude, nebo nebude?
V letošním roce město podávalo několik žádostí o dotace v rámci prvních výzev vyhlášených operačních
programů a dalších programů podpory a u některých žádostí už je rozhodnuto o výsledku. Město spíše
neuspělo. Mezi zamítnutými projekty je i rekonstrukce Horního náměstí, revitalizace sídlišť nebo rozší-
ření kanalizací. Na otázky, které jistě napadnou nejednoho obyvatele města, odpovídá starosta města
Martin Půta.
Dá se určit příčina neúspěchu? A jaký bude teď další postup města v případě zamítnutých
žádostí?
My jsme se stejně jako v minulých letech pokoušeli získat finanční prostředky na významné akce, které
vyplývají i ze strategického plánu rozvoje Hrádek 2015. Asi tou nejdůležitější žádostí byla revitalizace 
historického centra města, kde jsme žádali o dotaci do regionálního operačního programu. Skončili jsme
v podstatě první pod čarou. Hranicí pro přijetí projektu bylo 70 % a my jsme získali 69,4 %. Jsem 
přesvědčen, že projekt byl napsán dobře. Když jsme zjistili, že projekt nebyl úspěšný, tak jsme konzulto-
vali celou věc na regionální radě a bylo nám řečeno, že na projektu nelze už příliš mnoho vylepšit, ale že
to, co je jaksi nutné vylepšit, tak je, řekl bych, výrazná podpora kraje. A tady je potřeba říct, že jsme 
dostali od kraje úplné minimum bodů. Nechci spekulovat a nechci to dávat do souvislosti s blížícími se
krajskými volbami. Ale když se na to hodnocení podívám, tak zatímco od nadregionálních expertů, to
znamená od lidí, kteří jsou většinou z univerzit z Prahy a z Brna, jsme dostali 57 z 60 možných bodů, od
regionálních expertů, které jmenuje Liberecký kraj, jsme dostali 12 ze 30. Pro mě je velkou otázkou, proč
například v hodnocení kraje se objevily pouze 3 z 10 možných bodů v kapitole „soulad s rozvojovými
strategiemi daného regionu“ anebo 4 z 10 možných bodů jako „přínos pro rozvoj regionu“. Asi si to 
musím vyložit tak, že hrádecké náměstí prostě nemá v sídle Libereckého kraje žádnou významnou váhu.
Nicméně v těchto dnech je vypisováno druhé kolo v té samé oblasti podpory, to znamená rozvoj regio-
nálních sídel měst od 5 do 50 tisíc obyvatel. Na projektu znovu pracujeme, zlepšíme tam některé věci, na
které jsme byli upozorněni. Ještě jednou a více zdůrazníme návaznost na další projekty města Hrádku 
z minulosti i současnosti a věřím, že v dalším kole úspěšní budeme.
Jakým způsobem se vlastně podobné žádosti hodnotí?
V podstatě to hodnocení sestává ze tří kritérií. První kritérium, které má váhu 20 %, hodnotí přímo 
pracovníci regionální rady a hodnotí se připravenost žadatele, to, jestli na akci máme peníze nebo jestli
máme stavební povolení a podobné záležitosti. Pokračování na straně 5

Dolnosedel‰tí
mají nové hfii‰tû
Nový areál s hřištěm, prolézačkami, klu-
bovnou a parkovištěm mají od prázdnin
k dispozici jednak obyvatelé Dolního
Sedla, ale i turisté, kteří tudy procházejí
z cest na Popovu skálu či do Císařského
údolí.

Poslední etapa výstavby areálu pro-
běhla letos, kdy se podařilo získat dotaci
od Krajského úřadu Libereckého kraje 
ve výši 1 milion korun. Celkové náklady
na areál ale dosáhly 2 milionů korun. 
K tomu je potřeba připočítat mnoho
práce odvedené zdarma místními 
obyvateli a dobrovolnými hasiči.

Osadní výbor spolu s dobrovolnými
hasiči přichystal k slavnostnímu otevření
hřiště velké setkání rodáků a přátel 
Dolního Sedla. To proběhlo 6. září 
a nenechaly si je ujít stovky lidí. Zahájení
proběhlo u hasičské zbrojnice. Pokračo-
valo se ale u sportovního areálu, jehož
otevření se zúčastnil také náměstek 
hejtmana Radim Zika.

Především děti poté využily možnost
prohlédnout si vystavená vozidla, vojen-
skou techniku, motorky a čtyřkolky, 
případně je i vyzkoušet. Na hřišti před-
vedly své umění mimo jiné hrádecké 
mažoretky a taneční soubor Mysstery.

Setkání rodáků bylo zakončeno taneční
zábavou v restauraci u Řeháčků.

Vít Štrupl
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1133..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
13. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 16. července se zabývala
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí zprávu o stavu aleje v ul. Luční a schválila výsadbu

stromů dle návrhu s tím, že obnova aleje bude součástí projektové 
žádosti na regeneraci aleje na Uhelné 

— schválila pro realizaci akce výměna ventilů radiátorů v ZŠ Lidická a ZŠ
T. G. Masaryka firmu Pavel Válek, Hrádek nad Nisou za cenu 293 628 Kč
vč. DPH

— schválila projekční firmu PROKON Liberec k realizaci projektové doku-
mentace na akci návrh technického řešení opravy střechy sokolovny za
cenu 35 700 Kč vč. DPH 

— schválila restaurátorskou firmu Jiří Novák, Turnov k restauraci sochy 
sv. Vavřince na p. p. č. 1 663 za cenu 68 000 Kč vč. DPH

— vzala na vědomí uzavření dohody o náhradě škody mezi Regionální
stavební, s. r. o., a městem Hrádek nad Nisou s tím, že dohoda byla
uplatněna při konečné a závěrečné fakturaci ceny díla (bytový dům 
v ul. 1. máje)

— schválila personální obsazení pracovních skupin svazku měst Malý 
trojúhelník Hrádek nad Nisou-Zittau-Bogatynia 

— schválila realizaci podaného projektu ZŠ Lidická s názvem Mezinárodní
parlament dětí – Nisa nás spojuje, který byl doporučen s redukcí 
rozpočtu ke spolufinancování z prostředků ERDF

— vzala na vědomí podání projektu DDM Drak s názvem Klub mládeže
Hrádek nad Nisou do OPVK GG LK ve výši 2 072 657 s možností 100 %
financování z dotace

— schválila na stavební práce na Klubu mládeže firmu Služby Delta, 
Hrádek nad Nisou za cenu dle cenové nabídky s termínem dokončení
stavebních prací do 31. 10. 2008

— vzala na vědomí informaci o zamítnutí podaného projektu města 
Hrádek nad Nisou s názvem Turistické multimediální DVD Trojzemí,
který nebyl doporučen ke spolufinancování z prostředků ERDF 

— vzala na vědomí informaci o schválení podaného projektu města 
Hrádek nad Nisou s názvem Společnou cestou Trojzemím 

— uložila odboru dotací vypsat výběrové řízení na rekonstrukci ulic 
Václavská a Žitavská v Hrádku nad Nisou 

— uložila odboru dotací, rozvoje města a kultury vypsat výběrové řízení
na dodavatele osobních ochranných prostředků pro hasiče v rámci
akce Osobní ochranné prostředky pro hasiče financované z Fondu 
požární ochrany Libereckého kraje

— schválila změnu organizačního řádu Městského úřadu v Hrádku 
nad Nisou a s účinností k 31. 7. 2008 přesunula výkon agendy školství
z odboru dotací, rozvoje města a kultury v celém rozsahu na správní 
a sociální odbor

— vzala na vědomí informaci Povodí Labe o zpracování studie odtoko-
vých poměrů z Oldřichova na Hranicích v termínu do konce září 2008
a uložila místostarostovi města následně projednat výsledky této 
studie a použít je pro projektovou přípravu suchého poldru v lokalitě
Oldřichov na Hranicích

— souhlasila se zavedením týdenního svozu tříděného odpadu do 
odvolání

— vzala na vědomí informaci o reklamačním řízení na most U Wienerů 

1144..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
14. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 6. srpna se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila program obnovy nemovitého majetku ve vlastnictví nezisko-

vých organizací a dalších vybraných subjektů na území města Hrádek
nad Nisou a zásady pro poskytování finančních příspěvků z programu
v roce 2008 dle důvodové zprávy. Rada města schválila vyhlášení výzvy
k podávání žádostí o dotace z programu obnovy nemovitého majetku.
Rada města schválila dle důvodové zprávy, aby hodnotitelskou komisí
pro rok 2008 byla rada města.

— vzala na vědomí informaci o přípravě záměru geotermální elektrárny
a výtopny na katastrálním území Hrádek nad Nisou společností 
Geoterm a souhlasí s dalšími přípravnými pracemi 

— schválila uzavření smlouvy pro zpracování pasportu veřejného 
osvětlení s fa. ART Metal, Jablonec nad Nisou

— vzala na vědomí informaci o zásadách dalšího postupu při naložení 

s nemovitým majetkem státu na silničních hraničních přechodech, 
s nímž hospodaří Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
po plném zapojení České republiky do schengenského systému

— rada města v působnosti valné hromady TS Hrádek, s. r. o., vzala na
vědomí předložený přehled hospodaření společnosti k 30. 6. 2008 
a uložila jednatelce společnosti připravit předpokládaný plán nákladů
a výnosů na r. 2009 a 2010.

Neziskovky dostanou peníze
na údrÏbu majetku

Činnost hrádeckých spolků a sportovních oddílů město už řadu let pod-
poruje z tzv. příspěvkového programu města. Neziskové organizace, které
vlastní nemovitý majetek, často ale nemají dostatek prostředků na jeho
údržbu. „Chceme, aby existoval způsob, jak podpořit spolky v údržbě 
jejich majetku podle stanovených pravidel, tak aby podpora nezávisela na 
jednorázovém rozhodování rady města,“ vysvětluje starosta Martin Půta.

Zastupitelé už v červnu v rámci změny rozpočtu vyčlenili pro tyto 
účely 200 tisíc korun. V průběhu prázdnin byla následně vyhlášena výzva
pro neziskové organizace na rozdělení programu obnovy nemovitého 
majetku ve vlastnictví neziskových organizací pro rok 2008. Na začátku
září rada města rozhodla, která z podaných žádostí bude podpořena.
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu dostane dotaci 
57 600 Kč na opravu střechy klubovny, místní organizace Českého 
rybářského svazu necelých 55 tisíc Kč na opravu sálu v rybářském domě.
Klub horolezců s využitím dotace 40 000 Kč a vlastních prostředků 
provede úpravu septiku u horolezecké chaty na Horním Sedle a ZO 
Českého svazu chovatelů použije přidělených 39 200 Kč na výměnu 
výloh a vstupních dveří v domě chovatelů.

Ke všem dotacím musejí spolky v souladu s pravidly programu a poda-
nými žádostmi připojit vlastní spolúčast.

V příštích letech se má stát tento program podpory spolků součástí
příspěvkového programu města. Vít Štrupl

BlíÏí se krajské volby –
proã jít volit?

Kraje existují již osm let. Letos potřetí máme jít volit krajské zastupitele.
O co se vlastně starají kraje? Jak zasahují do životů obyvatel? Možná ne
úplně každý si uvědomuje, co mají kraje na starosti.

Můžeme uvést několik nejvýznamnějších kompetencí:
V oblasti školství kraj spravuje většinu středních škol a gymnázií.
Na kraj přešla většina sociálních zařízení na jeho území.
Spravuje dětské domovy i některé speciální školy.
V oblasti zdravotnictví se jedná o zajištění nemocnic, léčeben i odbor-

ných léčebných ústavů.
I oblast dopravy je velmi důležitá – kraj je vlastníkem silnic II. a III. třídy.

Kraj také řeší dopravní obslužnost.
V neposlední řadě je to kultura, kde ze státu na kraj přešly: Krajská 

vědecká knihovna v Liberci, Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní 
galerie v Liberci, Muzeum Českého ráje v Turnově, Vlastivědné muzeum
a galerie v České Lípě. Kraj dále podporuje vytvoření a zajištění fungo-
vání muzejní sítě. 

Významné je bezesporu také to, že zastupitelstvo kraje může podat 
návrh zákona do Parlamentu, čímž má právo ovlivnit dění nejen v regionu,
ale přímo v celé republice.

Letošní volby do krajského zastupitelstva se konají 17. a 18. října. 
Liberecký kraj má 45 zastupitelů, kandidátky tedy mohou obsahovat až 
45 jmen.

Cviãíme pro radost!
„Přijďte si zacvičit všichni, kdo máte rádi pohyb!“

Aerobik hrou aneb cvičení pro nejmenší (pro děti 4–6leté).
Každou středu od 16 hodin rádi přivítáme vaše děti v hrádecké 

sokolovně. Začínáme 17. 9. 2008. 
Je naším přáním, aby se stal zdravý pohyb zdrojem radosti, zdraví 

a nedílnou součástí života dětí.
Na vaše děti se těší Danča a Jaruška!
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Budovy hraniãního pfiechodu
jsou po 16 letech minulostí

Hraniční přechod na Žitavské ulici otevíraný s velkou slávou v roce 1992
je díky vstupu do Schengenského prostoru minulostí. Nejen dle dohod –
v polovině srpna budovy a střechu přechodu rozebrali pracovníci firmy
ASANO. Upravena má být ještě vozovka, která bude rozšířena v místech,
kde stávaly budovy pro celníky.

Historickou budovu celnice na Žitavské ulici získá od státu do svého
majetku bezúplatně město Hrádek nad Nisou. Budova by měla sloužit
především turistům. Zamýšlena je zde restaurace, ale také informační
centrum, případně kancelář svazku tří měst. O přesnější podobě budou
ale teprve jednat městští zastupitelé.

Vít Štrupl

Na podzim mûsto investuje
do chodníkÛ

Na několika místech ve městě se ještě na podzim zlepší podmínky pro
chodce. Největší akcí, která s opravami komunikací souvisí, je v součas-
nosti probíhající rekonstrukce kanalizace a vodovodů na Dolním náměstí.
Město se v této souvislosti dohodlo s investorem (SčVaK) a po dokončení
oprav zmíněných sítí budou opraveny povrchy komunikací a chodníků
na celém Dolním náměstí i v uličce vedoucí z náměstí k sokolovně. Město
tato oprava bude stát zhruba 1 mil. Kč.

Kanalizace se bude opravovat ještě v části ulice Luční od bývalého 
Bekonu po odbočku na hasičskou louku. Bude tak odstraněn problém se
špatným odváděním odpadních vod v této lokalitě. Součástí opravy bude
i technické řešení, které umožní propouštění vody z přívalových dešťů do
bývalého náhonu.

Pro chodce poměrně nebezpečné místo bude odstraněno v Doníně.
Za asi 900 tisíc korun vznikne chodník v úseku od prodejny potravin 
p. Uhla po mateřskou školku. Město tady, podobně jako na dalších místech,
využije peníze z nerealizovaných akcí. V současnosti se také společně 
se starostkou Chotyně p. Mlejneckou řeší budoucí propojení Donína 
a Chotyně chodníkem. 

Dalších 500 tisíc korun bude stát oprava chodníku na Liberecké ulici
od železničního přejezdu směrem k Hagalu. S využitím stávajících obrub-
níků zde bude položena zámková dlažba.

Místa pro přecházení chodců vzniknou na křižovatce pod železničním
přejezdem. Jedno protne ostrůvek u vyústění Sokolské ulice u prodejny
Plus, druhé ostrůvek na Liberecké ulici nad Smetanovou ulicí. Jsou to
místa, kde chodci v současnosti chodí, a jejich přecházení tak bude 
„zlegalizováno“. Z důvodů dodržení platných předpisů však nemůže jít
o přechody pro chodce, tudíž zde chodci ani nebudou mít přednost.

Nasvícený přechod pro chodce vznikne na křižovatce s kruhovým 
objezdem na Oldřichovské ulici. Vít Štrupl

Czech POINTy novû u‰etfií
cestování na Ïivnostenské

úfiady
V loňském roce spuštěná pracoviště Czech POINTu usnadnila lidem 
komunikaci s úřady – umožňují vydávat výpisy z rejstříku trestů, katastru
nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku.

Novinkou, kterou pracoviště Czech POINT od července nabízí, jsou 
podání v rámci registru živnostenského podnikání. Takto je možné ohlásit
živnosti a změny v Registru bez nutnosti cestování na živnostenský úřad.

Nejbližší pracoviště Czech POINT najdete na Městském úřadě 
v Hrádku nad Nisou. Kromě výpisů z katastru nemovitostí, které lze 
získat na odboru stavebním a životního prostředí (dveře č. 44), mají
ostatní agendu na starosti pověření pracovníci na správním a sociálním
odboru (dveře č. 8). V případě jejich nepřítomnosti je možné získat 
potřebný výpis i na podatelně městského úřadu.

Vít Štrupl

Poplatky za inzerci v měsíčníku

HRÁDECKO
formát cena
6 x 2,5 cm 100 Kč
6 x 5 cm 300 Kč
A6 (čtvrtstránkový) 500 Kč
A5 (půlstránkový) 1 000 Kč
formát A4 (celostránkový) 2 000 Kč
reklamní reportáž cena dohodou
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Z nov˘ch knih v mûstské
knihovnû

Robertsová Nora – ZZkkoouušškkaa  ddůůvvěěrryy (román pro ženy)
Žák David – AAxxee  AAffrriiccaa (příběh ze současnosti)
Vandenberg Philipp – FFaarraaoonnkkaa (historický román)
Glogger Beat – VVrraažžeeddnnýý  vviirruuss (román z lékařského prostředí)
Boučková Tereza – RRookk  kkoohhoouuttaa (autobiografický román)
Cílek Roman – DDootteekkyy  zzllaa (anatomie zločinu)
Victor Cynthia – KKrruuttáá  ddaaňň (román ze současnosti)
Alpstenová Ellen – CCaarreevvnnaa (historický román)
Liparulo Robert – JJeezzddeecc  ppřřiicchháázzíí (kriminální román)
Rollins James – AAmmaazzoonniiee (dobrodružný román)
Bachman Richard – BBllaazzee (detektivní román)
Soyener Johannes – CCííssaařřůůvv  ssttíínn (historický román)
Clarková Mary H. – DDěěvvččááttkkaa  vv  mmooddrréémm (psychologický román)
Halasová Dagmar – SSnnoovváá  eexxiisstteennccee (životopisné vyprávění)
Mára Jiří – NNoovvýý  ZZééllaanndd  ––  ZZeemměě  pprroottiinnoožžccůů (cestopis)
Prefát z Vlkanova – CCeessttaa  zz  PPrraahhyy  ddoo  BBeennáátteekk (středověký cestopis)

Byty ve Starém dvofie
pfied dokonãením

V průběhu října a listopadu bude dokončena stavba nových domů ve 
Starém dvoře, původně II. etapa zdejší výstavby. Započata byla už v roce
2002. Rozestavěné domy odkoupila od města před dvěma roky akciová
společnost Amvion z Prahy. Jednotlivé domy prodává do osobního vlast-
nictví a noví majitelé se do nich budou již v průběhu podzimních měsíců
stěhovat. Podle internetových stránek zprostředkující realitní společnosti
Relia je 18 domů již prodáno.

Proti vandalÛm pÛjdou âe‰i
s Poláky spoleãnû

Některé konkrétní případy vandalismu a krádeží v posledním roce přivedly
ke spolupráci české a polské složky policie. I když nebyli jednoznačně 
zjištěni pachatelé například vloni zlámaných dubů na Žitavské ulici nebo
zničených poštovních schránek, popelnic a dalších projevů vandalismu na
Oldřichovské ulici, nejpravděpodobněji byli ze sousedního Polska. Přede-
vším na podobné případy budou zaměřeny smíšené česko-polské hlídky.

Na spolupráci nejen v terénu, ale i při předávání informací a podkladů
k vyšetřování se během prázdnin dohodli velitel obvodního oddělení 
Policie ČR npr. Jakubec, velitel Městské policie Hrádek nad Nisou Pavel 
Weiss a velitel a zástupce velitele policejního komisařství z polské Boga-
tynie. 

Od srpna v Hrádku, Oldřichově a v Kopaczowě v terénu slouží spo-
lečné hlídky. Hlídky budou navíc v České republice používat polská auta
a naopak, aby byl ještě více patrný fakt, že jsou tvořeny českými a pol-
skými policisty. Zástupci policie se dále dohodli ještě na posílení polských
hlídek v průběhu páteční a sobotní noci, kdy se domů vrací návštěvníci
hrádeckých a chotyňských podniků. V. Štrupl

V Donínû zaãala stavba
seniorparku

S novou alternativou bydlení pro seniory přichází do Hrádku společnost
Senior Park. V Hladké ulici byla zahájena výstavba dvaceti bytových jed-
notek v druhém penzionu, který tato společnost buduje. Postupně má
takto vzniknout celá síť penzionů.

Všechny byty, které společnost Senior Park buduje, jsou stavěny jako
bezbariérové. Byty mají velikost převážně 2 + kk. Jsou vhodné pro seniory
bez omezení věku i pro lidi s handicapem. Lidé zde budou mít zajištěny
veškeré sociální služby a kulturní vyžití, jako například zájezdy či hudební
vystoupení. Projekt funguje podobně jako domy s pečovatelskou službou,
ale společnost Senior Park chce nabízet ještě širší služby. Obyvatelé senior-
parku zaplatí za měsíční pobyt 7 800 Kč. K tomu přibývají ještě poplatky
za služby, které jsou stanoveny podle rozsahu skutečně čerpaných služeb,
jako je stravování, úklid, praní, hygienické služby, rehabilitace nebo 
donáška nákupů. Vít Štrupl

Roz‰ífiení dûtsk˘ch hfii‰È
Pro nejmenší děti město chystá dvě zcela nová hřiště a doplnění stáva-
jících sestav. Jedno z nových hřišť vznikne na sídlišti Liberecká v místech 
za věžáky. Své hřiště budou mít také děti na Dolním sídlišti. Nová herní
sestava bude umístěna v místech stávajícího hřiště.

Tam, kde již hřiště byla instalována v minulosti, budou herní sestavy
doplněny.

Nové hřiště vzniklo také na zahradě Mateřské školy v Loučné.
V. Štrupl
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Dokončení ze strany 1
Tam jsme získali 37 z 50 bodů a tam si myslím, že je ještě nějaká možnost
projekt vylepšit do dalšího kola. Co se týká technické kvality projektu, 
tam jsme získali 57 z 60 bodů, a to už příliš velký prostor pro zlepšování
není. Poslední kritérium s váhou 40 % je „potřeba a relevace projektu“
a hodnotili je lidé jmenovaní krajem. Tam si myslím, že je to v tuto chvíli 
o lobbingu.
Takže se dá říci, že se náměstí teď z městských prostředků 
řešit nebude, a budeme čekat, jak dopadne hodnocení druhé
výzvy.
Ano. Teď je to tak, že jsme v prvním kole neuspěli. Druhé kolo by se mělo
vyhodnocovat ještě na konci letošního roku. To znamená, že do rozpo-
čtu roku 2009 budeme plánovat finanční prostředky nutné na spoluúčast,
protože to pro nás je prioritní akce. Koneckonců náměstí je staré a i stav
sítí tomu odpovídá. Proto máme dohody jak se SČVaK nebo se Severo-
českou vodárenskou společností, plynárnami a se správci rozvodů elekt-
řiny o kompletní rekonstrukci. O akci budeme usilovat dál a budeme 
dělat všechno pro to, aby v druhé výzvě úspěšná byla.
Druhým, pokud jde o objem finančních prostředků, srovnatel-
ným projektem bylo rozšíření vodovodů a kanalizací v proble-
matických lokalitách. 
Plánovali jsme dobudování kanalizace v lokalitách Polní ulice, Nová
Loučná, Bažiny – od hospody nahoru, dvě ulice u Koruny a v Doníně 
v Dubové a Souběžné. Žádost o dotaci jsme podávali do operačního 
programu životního prostředí a ocitli jsme se jak my, tak vlastník v pod-
statě všech vodovodů a kanalizací ve městě, to znamená Severočeská 
vodárenská společnost, trochu na rozcestí. Co možná čtenáři HRÁDECKA
zaregistrovali z jiných médií, je to, že tolik slibovaných evropských peněz,
které měly kanalizace a vodovody pomoci vyřešit na území celé repub-
liky, se v tuto chvíli nedostává. Je jich výrazně menší objem, než o jakém
se původně v médiích mluvilo. Stát se tedy rozhodl, že podpoří tak zvané
problémové aglomerace, to znamená ty, které mají odkanalizováno méně
než 85 % území. Hrádek má ale odkanalizováno více než 85 % území, to
znamená, že v tuto chvíli nejsme na seznamu míst, která jsou prioritou.
Já jsem s panem místostarostou absolvoval v posledních dvou měsících
několik jednání u ředitele SČVaK, ředitele SVS i u předsedy představenstva
SVS pana Skokana a v podstatě jsme dostali doporučení námi plánova-
nou investici za zhruba 80 milionů korun rozdělit na několik menších 
investic. Některé z nich, jako je například Polní ulice, by do příštího roku
měla zařadit Severočeská vodárenská společnost, na některé jiné 
budeme žádat v jiných programech, než je operační program životního
prostředí, např. na ministerstvu zemědělství. V podstatě se původní 
velkou investici pokusíme udělat jako sled několika menších akcí. Priorita
dobudovat kanalizace v Hrádku, v Loučné a v Doníně tady zůstává. 
Nicméně evropských zdrojů v tuto chvíli není k dispozici tolik, abychom
je mohli udělat jako jednu velkou investici. A je nutné také říci, že to není
možné ani jako investice SVS z vlastních zdrojů, protože by se to proje-
vilo výrazným navýšením vodného a stočného pro obyvatele.
Přesto platí, že do roku 2010 musejí být aglomerace nad 
2000 lidí odkanalizované?
Jak jsem před chvílí vysvětloval, že jsme vlastně z hlediska přidělení 
podpory v nevýhodě, že máme více než 85 % odkanalizováno, tak to ale
zároveň znamená, že nás po roce 2010 nepřijde evropská komise 
kontrolovat. Protože my jsme z pohledu evropské legislativy vyřešená
aglomerace a evropské peníze by pro nás neměly být určeny. Trochu 
je na tom ale smutné, že tahle konkrétní pravidla jsme se jako města 
a obce dozvěděli ve chvíli, kdy jsme už museli mít projekty, abychom byli 
připravení o dotace žádat.
Další dva projekty, na které město žádalo o podporu, byly rege-
nerace Dolního a Horního sídliště. Ani ty ale nebyly přijaty. 
Mohou se obyvatelé sídlišť těšit alespoň na nějaké kroky, které
zde byly naplánovány?
U těchto žádostí je situace taková, že byl zhruba čtyřnásobný převis 
žadatelů nad penězi, které byly k dispozici. My jsme nyní ještě podávali
druhou žádost přímo k rukám pana ministra Čunka, aby znovu posoudil
sídliště Liberecká, a v podstatě konečné rozhodnutí se dá očekávat někdy
v září. Ale i v případě, že by dotace nedopadla, tak ji budeme opakovat
v příštím roce. Výzvy v tomto programu se vypisují znovu každý leden.
Rozpočtovou rezervu, kterou máme připravenu na spolufinancování,

využijeme ještě v letošním roce na rekonstrukci chodníku na Liberecké
ulici od železničního přejezdu do poloviny Liberecké na úroveň trafo-
stanice, a zároveň by jak na Horním sídlišti, tak na Dolním sídlišti měla
vzniknout nová dětská hřiště. V podstatě je to první krok v regeneraci 
sídlišť, která by měla v několika příštích letech pokračovat jako postupná
investice.
U některých městem podaných žádostí dosud není o přidělení
podpory rozhodnuto. Které to jsou a kdy budeme znát výsle-
dek?
Jsou to v tuto chvíli tři poslední velké žádosti, o kterých se bude rozho-
dovat 9. nebo 10. září. Jednou z nich je Multifunkční centrum Trojzemí 
s kinosálem na Horním náměstí v historickém domě č. p. 71 a druhou 
rekonstrukce komunikace od státních hranic – tedy Žitavská, ulice Fran-
couzská a Václavská včetně kanalizace a křižovatek před a za mostem 
u Dělnického domu. Pro tento projekt v tuto chvíli děláme všechny 
přípravné práce, abychom po 10. září, až budeme vědět, jestli jsme 
uspěli, nebo ne, mohli připravovat investici na kanalizaci na jaro 2009.
To samé se týká Multifunkčního centra Trojzemí. 

Třetí žádostí, o které ještě není rozhodnuto a ve které figuruje Hrádek
nad Nisou, je spolupráce hasičských sborů v Euroregionu Nisa. Z ní by 
v případě úspěchu byla pořízena mimo jiné nová auta pro hasičské sbory.
Jeden z projektů, který byl vybrán pro podporu, je projekt 
Společnou cestou Trojzemím. Co je jeho cílem?
To je projekt, který bude podporovat spolupráci spolků a spolupráci 
měst v rámci Malého trojúhelníku. Budou se z toho financovat jednak 
klasické akce, které již léta probíhají – Oslavy Trojzemí, Společnou cestou
apod., ale tímto projektem by se měly stimulovat i spolky pro rozvoj 
existující spolupráce a nastartování nové. 

Byl také přijat projekt na financování Mezinárodního parlamentu 
dětí a mládeže, který částečně pomůže nastartovat fungování klubu 
mládeže v Komenského ulici jako prostoru pro děti a pro mladé do 18 let,
který tady chyběl a měl by se během letošního podzimu otevřít.
Město má možnost uspět ještě v dalších kolech výzev, které 
budou vyhlášeny. I když tentokrát oproti dřívějším rokům 
příliš úspěšné nebylo…
Před rokem 2006, kdy bylo jasné, že bude další období pro čerpání 
dotací v letech 2007 – 2013, se v podstatě prezentovala informace, že 
evropské peníze vyřeší problémy této země. To bylo už v té době 
nadnesené. A dnes se ukazuje, že díky posilování koruny je vlastně 
peněz oproti roku 2005 o šestinu méně. Výhoda Hrádku, který uměl
vždycky příhraniční projekty napsat nejlépe, už není tak velká, i díky
spoustě žadatelů, kteří se také naučili podávat projekty. Je také vidět, že
v přeshraničních projektech naše úspěšnost pořád zůstává, kdežto v těch 
státních je i díky objektivitě hodnocení menší než u těch přeshraničních. 

Letos proběhlo v podstatě první kolo výzev. Peníze jsou rozdělené do
roku 2013 a je jasné, že finanční zdroje se budou rozdělovat ještě nějaké
dva až tři roky. Je tedy potřeba na projektech, kde jsme nebyli úplně 
dokonalí, pracovat a vylepšit je. Navíc ještě nebyl otevřen například fond
česko-saské přeshraniční spolupráce, kam budeme podávat žádost na 
přízemí nového domu s pečovatelskou službou. Vít Štrupl

Námûstí – bude nebo nebude?
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Letošní Smetanovou operou Tajemství, scénicky provedenou o poslední
srpnové sobotě na dolním nádvoří Grabštejna, se dovršilo šestnáct let 
benefičních koncertů pořádaných ve prospěch této národní kulturní 
památky. Benefice jsou v posledních letech připravovány sdružením, 
v němž spojily své síly město Hrádek nad Nisou, obec Chotyně a Luďek

Vele, sólista Opery Národního divadla v Praze. Sdružení má tři záměry:
umožnit příznivcům opery v Euroregionu Nisa jednou ročně zhlédnout
klasickou operu v podání účinkujících z Národního divadla v Praze, při-
spívat tak k oživování i popularizaci Grabštejna a získanými prostředky se
podílet na restaurování tohoto na Hrádecku historicky nejvýznamnějšího
objektu.

Na dosavadních šestnácti beneficích vystoupilo jednotlivě 64 umělců
(pochopitelně nejvíc bylo operních pěvců – 56) a čtyři sbory: vedle sboru
Národního divadla a libereckých dětských těles Severáček a Dětský sbor
ZUŠ při Základní škole Jabloňová ulice i nejpravidelnější benefiční účast-
ník – Chrámový sbor kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou, řízený
Rolfem Bartoschem.

Kromě šesti koncertů, které měly na programu písňovou tvorbu a árie
z domácích i světových oper, bylo na Grabštejně vidět a slyšet již devět
oper. Dvakrát to byla Dvořákova Rusalka a jednou jeho další dvě díla –
Jakobín a Čert a Káča, dále Smetanova Prodaná nevěsta a letošní Tajem-
ství, Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky, Rossiniho Lazebník sevillský, 
Pucciniho Bohéma a vloni Mozartův Don Giovanni.

Dolní nádvoří hradu letos zaplnilo 830 příznivců opery, což znamená,
že dosavadních 16 beneficí zhlédlo celkem 11 138 diváků.

Šestnáct grabštejnských beneficí písemně pozdravila řada osobností,
například Václav Havel, Miloš Forman, Pavel Dostál, Jiří Kittner, Mirek
Topolánek, Přemysl Sobotka, Petr Skokan či Václav Jehlička.

Letošní výstava humorných artefaktů Zdeňka Viléma (na hradě je 
k vidění až do konce září) se stala už čtrnáctou expozicí připravenou 
v rámci benefičních koncertů. Před ním zde vystavovali: Olbram Zoubek
z Prahy (v roce 2008), Milan Janáček z Liberce (v letech 2006 a 1997), Eva
Kubínová a Jaroslav Švihla z Liberce (v roce 2005), Jaroslav Klápště (v roce
2004), Jan Kunovský z Prahy (v roce 2003), Josef Jíra z Malé Skály na 
Turnovsku (v roce 2002), Vladimír Komárek z Nedvězí na Semilsku (v roce
2001), Rostislav Zárybnický z Liberce (v roce 2000), Václav Pokorný 
z Jablonce nad Nisou (v roce 1999), Lutz Jungrichter z Německa a Jiří 
Lochman z Liberce (v roce 1998) a Petr Fronka z Liberce (v roce 1996).

Čistý výtěžek 16 benefičních koncertů dosáhl 2,5 miliónu korun. Díky
tomu se mimo jiné podařilo vrátit do kaple sv. Barbory zrestaurované 
barokní varhany z konce 17. století, získat volné kopie obou oltářních 
obrazů a sochy sv. Barbory, jejichž originály jsou nezvěstné. Dále se 

podařilo postarat se o důstojné osvětlení celého hradu, na velkou věž 
zavěsit nový zvon a do věžních průhledů pořídit jako vítanou turistickou 
pomůcku osm desek s vyobrazením okolního panoramatu opatřeného
popisky jeho dominant. 

Letošní XVI. benefice vynesla brutto 300 tisíc korun, z čehož zhruba
260 tisíc korun pochází ze sponzorských darů. 
Rovněž tentokrát mezi sponzory figuruje řada jak
hrádeckých firem, jako D PLAST – EFTEC, ERNST
BRÖER, s. r. o., ELMAR, SEVEROČESKÉ KOMUNÁLNÍ
SLUŽBY, ZAHRADNICTVÍ ARECA, tak rovněž jedno-
tlivců – Silwia a Martin Půtovi, Eva a Milan Faltusovi,
Ing. Milan Slabý či Petr Faltus.

Také letos získané prostředky budou směřovat na
hrad, jejich konkrétní užití se v současnosti dojed-
nává s libereckou expoziturou Národního památ-
kového ústavu.

Benefiční snažení ve prospěch Grabštejna se těší
vzrůstající důvěře mezi představiteli mikroregionu
Hrádecko-Chrastavko i Libereckého kraje. Nejlepším
dokladem toho je skutečnost, že chotyňská starostka
Jana Mlejnecká a hrádecký starosta Martin Půta uví-
tali letos na Grabštejně vedle zastupitelů sousedních
obcí i hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana 
a také poslance Parlamentu ČR Juraje Ranince.

Němčina a polština, které bylo slyšet v hledišti,
potvrzují, že benefiční koncerty jsou na prospěch
české části Trojzemí a představují vizitku Hrádecka
pro přilehlé oblasti Německa a Polska.

Tuto skutečnost jistě potvrdí i příští benefice, která
se uskuteční v sobotu 22. srpna 2009.

Karel Zeman, kronikář grabštejnských benefičních koncertů

·estnáct benefiãních koncertÛ ve
prospûch Grab‰tejna

Mal˘ trojúhelník bude hostit
ME seniorÛ

Mistrovství Evropy seniorů v atletice bude hostit v roce 2012 svazek měst
Malý trojúhelník. Rozhodlo se o tom na konferenci mezinárodní atletické
federace ve Slovinsku. Hlavní disciplíny se odehrají v Žitavě na stadionu
ve Weinau, který by měl do té doby projít zásadnější rekonstrukcí. 
V Hrádku by měl proběhnout start a cíl maratonu, jehož trasa ale povede
přes všechny tři země. Dále se zde plánují závody v chůzi a závody 
v silničním běhu. Start a cíl by bude na hřišti u školy T. G. Masaryka 
a škola by měla být využita jako zázemí pro závodníky.

„Přiznám se, že do té doby, než nás žitavská radnice oslovila, jsem 
povědomí o tom, že jsou nějaká veteránská mistrovství v atletice, měl 
někde zasunuté, ale vůbec jsem si nedovedl představit, jak to funguje.
Když jsem na konferenci mezinárodní atletické federace viděl závody, tak
jsem byl překvapený, že tam bylo více jak 4 000 lidí z celé Evropy, a také
tím, jaké sportovní výkony zde atleti předváděli. Třeba závod na 400 metrů,
který v kategorii nad 60 let dámy běžely za minutu a 10 sekund,“ říká 
starosta města Martin Půta. „Myslím si, že je to pro nás příležitost nejen
prezentovat region, ale je to nabídka i pro cestovní ruch, protože senioři,
kteří sem přijedou na závody a bude se jim tu líbit, budou mluvit 
nejen o tom, že tu byly závody, ale že tu je i spousta zajímavého, co by
mohli vidět jejich přátelé a známí.“

Pro Hrádek neznamená spolupořádání mistrovství Evropy žádné inves-
tice, protože tratě by měly vést po Žitavské ulici a potom přes most na
Trojzemí, pokud již v té době bude, a zpátky kolem Kristýny. Stadion 
u školy je v pořádku a škola snad do té doby bude také. Budou potřeba
dobrovolníci na tratě, budou využité a asi i přeplněné ubytovací kapacity.
Hlavní zátěž ponese areál Kristýna, protože spousta lidí jezdí na tyto 
závody v karavanech. A předpokládá se, že někteří lidé budou bydlet 
i v Liberci v hotelech. „Každopádně je to podle mě příležitost pro podni-
katele v cestovním ruchu,“ uzavírá starosta města.

Vít Štrupl
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polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
červenci a srpnu 2008
oslavili významné životní
jubileum, srdečně
blahopřejeme.

70 let Růžena Bienová, Zdeněk Janeček,
Helena Šnajdrová

80 let Michal Fall
81 let Anastázia Mancová, Josef Jiránek

Vlasta Šrajerová, Jiřina Vyšohlídová
82 let Anna Lehká, Miloslav Nevečeřal
83 let Jiřina Kalfeřtová,

Gertruda Koťátková,
Miroslav Šimůnek, Marie Heislerová

84 let Josef Kordík, Margit Řežábová
85 let Marie Košťáková, Mária Burianová
86 let Jarmila Dušková, Jiřina Matušková,

Václav Šulc
88 let Anna Jilemnická
91 let Marie Jermanová, František Balihar

V měsíci červnu 2008 oslavili manželé Karel a Elly Jírovi 
diamantovou svatbu. Ještě jednou přejeme do dalších 
společných let jen to dobré. Marie Zimová, SPOZ

Worldfest s rekordní úãastí
Festival nekomerční alternativní a etnické hudby, divadla a filmu hostil 
o prvním zářijovém víkendu hrad Grabštejn. Agentura Štěk připravila 
opět jedinečný program, který dává tomuto festivalu punc výjimečnosti
v rámci celé republiky. Tentokrát organizátorům pomohlo i počasí, a tak
bylo na hradě opravdu plno. Zatímco sobotní program se odehrával 
převážně na velkém nádvoří, zahradě a půdě, páteční, komornější vyu-
žívá i dalších místností hradu. Proto se mu také říká Magické komnaty.

Jedním z podporovatelů festivalu je i město Hrádek nad Nisou. Proto
také páteční začátek festivalu probíhá i na Horním náměstí. Letos zde
uvedlo divadlo Mimotaurus pohádku Dloušiby. Loutky Dlouhého, Širo-
kého a Bystrozrakého vtáhly do hry především děti. Jen škoda, že pohádka
neměla větší obecenstvo.

·kolní kuchynû pro‰la
rekonstrukcí

V průběhu prázdnin se podařilo odstranit největší problémy 25 let staré
školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka a částečně modernizovat i její vyba-
vení. Na rekonstrukci v hodnotě 3,1 mil. Kč přispěl 2,7 mil. Kč Krajský 
úřad Libereckého kraje. Zbývající částka je pokryta z rozpočtu města 
Hrádek nad Nisou a ZŠ T. G. Masaryka.

Nejnáročnější část rekonstrukce obnášela výměnu nefunkční vzducho-
techniky. Staré zařízení bylo zcela odstraněno a na jeho místo přišly nové
digestoře i jednotka pro cirkulaci vzduchu. S umístěním digestoří souvi-
selo sestěhování všech tepelných zařízení na jedno místo a také oprava
podlahy. Při té příležitosti byly vyměněny části odpadů v kuchyni, které
již byly také nefunkční nebo vyžadovaly časté opravy. Pro nová zařízení
se předělávala elektroinstalace.

Do varny byl pořízen nový kotel, sporák a robot. Úplnou novinkou jsou
dva konvektomaty, ve kterých lze připravovat vařená, pečená i smažená
jídla. Způsob přípravy je přitom racionální, bez velké spotřeby tuku, a také
efektivní. Konvektomaty poslouží i k udržování jídla v potřebné teplotě.
Spolu s vozíky a pojízdnými stolky usnadní práci kuchařkám, kterým 
odpadne část dřiny spojené s přenášením těžkých hrnců plných jídla.

Celá rekonstrukce kuchyně se stihla během necelých dvou měsíců,
takže 25. srpna proběhlo slavnostní otevření za přítomnosti většiny
zaměstnanců hrádeckých škol. 

Z dotace KÚ LK byla v průběhu července provedena také výměna 
termoregulačních ventilů na radiátorech v ZŠ Lidická a v ZŠ T. G. Masa-
ryka, která stála bezmála 300 tisíc Kč.

Nové sociální zařízení mají k dispozici žáci a učitelé v ZŠ Lidická. V letních
měsících zde firma Maxel rekonstruovala záchody a stoupačky ve druhém
patře. Opravu hradilo ze svého rozpočtu město a stála 400 tisíc Kč.

V mateřské školce v Loučné byla navýšena kapacita, aby bylo možné
uspokojit zájem rodičů o umístění dětí do školky. Byly vymalovány a vyba-
veny nové prostory a na zahradě před školou přibyla nová herní souprava.
Na začátku září zbývalo ve školce posledních 9 volných míst.

Vít Štrupl

Rozpis termínÛ a lokalit pro
vakcinaci psÛ proti vzteklinû

1155..  99..  22000088
Loučná (u Koruny) 15.00–15.45
Donín 15.50–16.20
Dolní Sedlo (u hostince) 16.30–16.55
Horní Sedlo (točna autobusu) 17.00–17.10
Dolní Suchá (u školy) 17.20–17.40
1177..  99..  22000088
Hrádek nad Nisou – park 15.00–15.45
Václavice (u býv. Jednoty) 16.00–16.25
Oldřichov na Hranicích (točna) 16.35–17.10

Ostatní zájemci denně ve veterinární ordinaci v době od 15 do 18 hodin
(Po–Pá).

CCeennaa  zzaa  vvaakkcciinnaaccii::
Vzteklina s platností 1 rok 130 Kč
Vzteklina s platností 2 roky 250 Kč
Vzteklina a ostatní infekční nemoci 350 Kč
Zájemcům o odčervení psa je možné přípravek pro odčervení prodat

při vakcinaci. Cena preparátu je na každých 10 kg hmotnosti 35 Kč.
RRaaddyy  vveetteerriinnáářřee::
1. Jeden týden před očkováním doporučujeme psy odčervit.
2. V den očkování a 3 dny po očkování psy nekoupat, nezatěžovat.

MvDr. Andrea Šebestová
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Snad ještě nikdy nepůsobily hrádecké městské slavnosti a bartolomějská
pouť tak barevně jako letos. I když už od pouti uplynulo pár týdnů, 
vracíme se k ní alespoň prostřednictvím několika fotografií.

Každý má svou představu ideálního programu: pro někoho je slovo
pouť spojeno s atrakcemi, pro dalšího s kulturním programem na 
náměstí, jsou lidé, kteří při pouti nechodí jinam než do hasičárny nebo 
k Dělnickému domu. Pouť se v Hrádku koná na konci srpna proto, že 
24. srpen je svátkem sv. Bartoloměje, kterému je zasvěcen místní kostel –
nemálo lidí alespoň v tento den zavítá na poutní bohoslužbu. A v nepo-
slední řadě jsou městské slavnosti a pouť v Hrádku spojeny s výstavou
chovatelů a v posledních letech obnovenou tradiční výstavou jiřinek 
manželů Dvořákových a fotografií v chrámu Pokoje. K životu se v den pouti
vrací také historie Hrádku – letos to byla obnovená socha sv. Vavřince na
Oldřichovské ulici.

Již zmíněná výstava jiřinek v chrámu Pokoje se stala také místem 
zahájení Hrádeckých slavností. Druhé zahájení proběhlo vzápětí na 
pódiu. Pořadatelé se nechali inspirovat v Žitavě, a tak primátor soused-
ního města Arnd Voigt přivezl soudek žitavského piva a společně se 
starostou města Martinem Půtou jej narazili. České pivovary při ochut-
návce zastoupily Svijany. 

Eva a Vašek podle očekávání svými příznivci zcela zaplnili sál Besedy,
kde se nejen poslouchalo, ale i tančilo. Ti, kteří Evu a Vaška nemusí, se 
zatím bavili na náměstí.

V sobotu, kdy se mimořádně vydařilo počasí, bylo plno všude: v hasi-
čárně u guláše i ukázek dovedností hasičů, u Dělnického domu, kde 
vyhrávaly romské kapely, i na náměstí. Nemocnou Annu K. nahradil 
David Kraus s kapelou. Soudě podle atmosféry pod pódiem, podařilo se
jim to beze zbytku.

Část sobotního i nedělního programu patřila i domácím souborům:
tanečním Mysstery, kulturistům, mažoretkám a Fit Studiu.

Několikanásobný mistr světa Martin Šimůnek spolu s domácím jezd-
cem Janem Sladkým přichystali v blízkosti náměstí druhý ročník závodu
biketrialistů Speedtrialshow. Na kole se skákalo rovněž do výšky a kdo 

z přítomných chtěl, mohl po skončení závodu trénovat pod dozorem 
zkušenějších jezdců. Oba závody, ten ve speedtrialu i ve skoku do výšky,
nakonec vyhrál pražský jezdec Vlasta Čiháček.

Ohňostroj byl pro někoho tečkou za sobotním programem, i když 
náměstí neosiřelo ani po něm.

Po deštivém nedělním obědě se počasí opět umoudřilo a odpolední
program už měl zase spousty diváků. Druhý hvězdný host, Ondřej Hejma
se Žlutým psem, sice neměl pod pódiem „kotel“, ale na konci vystoupení
i on obdivoval při závěrečném rokenrolu umění jednoho z tančících párů.

Na Hrádecké slavnosti byla v rozpočtu města vyčleněna částka 300 tisíc
korun. Celkové výdaje nakonec dosáhly 337 tisíc korun. Vysoké ale byly
rovněž příjmy města, které tvoří pronájem míst stánkařům a především
dary sponzorů. Díky jejich štědrosti dosáhly letos příjmy 301 498 Kč. Díky
sponzorům se podařilo opravit sochu sv. Vavřince na Oldřichovské ulici
(renovace stála 68 tisíc Kč) a město přispělo na nové zvony pro hodiny
ve věži kostela sv. Bartoloměje částkou 60 tisíc korun. Vít Štrupl

Ohlédnutí za mûstsk˘mi slavnostmi
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Podûkování sponzorÛm mûstsk˘ch slavností

Jindřich Bursík,

zahradnické služby

Ernst
Bröer

Josef Novotn˘



10 záfií 2008

DDěěkkuujjeemmee  ttoouuttoo  cceessttoouu  ppaannuu  JJiirráákkoovvii  zzaa uuddrržžoovváánníí

kkyynnoollooggiicckkééhhoo  ccvviiččiiššttěě.. Za ZKO Dumková Alena

První dny ve ‰kole
1. září vyrazili do škol i jejich noví žáčci. Sice to nebylo jejich úplně první
setkání se školou, ale už ani pouhá návštěva. V tento významný den je do
tříd poprvé a naposledy doprovodili jejich rodiče, leckdy i prarodiče. 

Mezi milé tradice v Hrádku patří také přijetí prvňáčků na městském
úřadě. Starosta města Martin Půta spolu s místostarostou Josefem Horin-
kou přivítali celkem 68 nových žáků hrádeckých základních škol. Všichni
si domů odnášeli Čítanku pro prvňáky, ze které si budou za několik 
měsíců moci spolu se svými učitelkami číst. Jako upomínku na první školní
den dostanou od městského úřadu ještě fotografii pořízenou v obřadní
síni radnice.

Vít Štrupl

Obnova sochy
sv. Vavfiince

Stalo se chvályhodným zvykem se ve dnech pouti obrátit také k historii 
a k jejímu oživení. Po zavěšení nových zvonů do kostela sv. Bartoloměje 
v roce 2000, vyzvednutí historické schránky ze základního kamene kato-
lické fary a umístění schránky nové byla v loňském roce renovována 
socha sv. Bartoloměje, která se před letošní poutí vrátila do niky průčelí
kostela.

V letošním roce se město rozhodlo přistoupit k obnově sochy sv. Vav-
řince, která se nachází na Oldřichovské ulici několik desítek metrů za 
viaduktem. Ještě předtím odkoupilo od firmy Ernst Bröer pozemek, na
kterém se socha nachází.

Za více než dvě století, po která socha stojí na místě, povětrnostní vlivy
a také vandalové vykonali své. Některé části, například kus roštu, byly 
uražené. Jiné smyl déšť. Při obnově byly chybějící části doplněny nebo
alespoň citlivě naznačeny. Byla doplněna také svatozář nad hlavou světce.
Z pískovce byla odstraněna vegetace a celá socha byla konzervována.

Tato socha patří mezi jedny z nejlépe zpracovaných soch ve městě.
Jméno jejího tvůrce neznáme. Ale podle textu, který býval na pískovco-
vém soklu, víme, že ji nechal zhotovit Johann Kristoph Lorenz, někdejší
tkalcovský mistr a měšťanský radní v Hrádku nad Nisou v roce 1781. 
Zajímavostí je, že sokl má v zadní části letopočet 1773. I vzhledem k vzá-
jemným proporcím soklu a sochy se můžeme domnívat, že sokl patrně
původně k soše nepatřil. Anagram, který byl ukryt v původním textu pod
sochou, navíc skrýval ještě letopočet 1778.

Socha byla znovu odhalena 24. srpna, v den bartolomějské pouti. 
Soše požehnal správce hrádecké katolické farnosti P. Tomáš Genrt.

Další opravu některé z hrádeckých památek chystá město i na příští
rok. Velmi pravděpodobně přijde na řadu socha sv. Josefa, stojící přímo
naproti restauraci Lidový dům na Žitavské ulici. Vít Štrupl

V˘uka hudby opût zaãala
V pátek 5. září se opět rozeběhla výuka hudby. I v dalším školním roce se
v Hrádku ve škole T. G. Masaryka vyučuje hra na klavír, akordeon, kytaru
a zobcovou flétnu. Hodiny vedou Eduard Himmel a Annemarie Himme-
lová, výuka probíhá každý pátek.

Zápis pro nový školní rok
V pátek 12. září v době od 13 do 17 hodin v Základní škole T. G. Masaryka
(zadní vchod – na 1. stupeň) je možné přihlásit nové žáky – děti, ale 
i dospělé. Výuku finančně podporuje Městský úřad v Hrádku nad Nisou,
jedna lekce stojí 170 Kč.

Uãitelé dostanou moÏnost
vylep‰it své dovednosti

Jak média čas od času, většinou začátkem školního roku, informují, české
školství prochází reformou. Učitelé mají učit jinak, především děti nemají
nutit k biflování, ale mají je učit obecnějším dovednostem, tzv. klíčovým
kompetencím, které spolu se získanými postoji a hodnotami uplatní 
ve svém životě. Proti tomu jistě nelze nic namítat, podmínky života jsou
dnes přeci jen jiné než před lety. Problém je ale v tom, že ani učitelé právě
opouštějící pedagogické fakulty nejsou v tomto směru připraveni. Právě
z toho důvodu podala ZŠ T. G. Masaryka do operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt Učíme kompetence kompe-
tentně. Žádost byla úspěšná a projekt v hodnotě 2,8 mil. Kč byl vybrán 
k podpoře.

Cílem projektu je doplnit v následujících třech letech vzdělání učitelů
v oblastech, kde nejvíce pociťují nedostatek znalostí a dovedností. Týká
se to prezentačních, moderačních a lektorských dovedností, ale přede-
vším právě zmíněného vyučování klíčových kompetencí. Vzdělávání se 
v rámci projektu zúčastní celé pedagogické sbory ZŠ T. G. Masaryka, 
ZŠ Donín, ZŠP Loučná, ZŠ Chotyně, tři učitelé ZŠ Lidická a většina učitelů
ZŠ Chrastava. Vzdělávání bude probíhat převážně v celodenních blocích
v průběhu vedlejších prázdnin nebo dalších dnů volna a bude realizo-
váno externí firmou, která vzejde z výběrového řízení. Vít Štrupl
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DDM Drak pořádal o letních prázdninách celkem 4 tábory – dva s mlad-
šími školními dětmi v Dolánkách u Turnova, jeden vodácký na řece Vltavě
a jeden mažoretkový v Novém Městě pod Smrkem.

Vodáckému táboru přálo počasí, ale lodí a raftů na naší nejoblíbenější
řece Vltavě bylo až moc. Trasa vedla z Vyššího Brodu do Boršova nad Vlta-
vou přes Rožmberk, Pískárnu, Český Krumlov a Zlatou Korunu. Nikdo se
nezranil, a tak jsme my, dospěláci, byli opět moc rádi, že vracíme děti
zdravé svým rodičům. V. Jurková

Na táboře s DDM DRAK jsem byl už popáté a ani tentokrát jsem nebyl
zklamaný. Celotáborová hra s názvem Země Nezemě byla zábavná 
a nikdo (snad) se při ní nenudil. Během pobytu v Dolánkách jsme stihli
navštívit zámek Hrubý Rohozec, zaplavat si na koupališti v Železném
Brodě a zhlédnout pohádku v turnovském letním kině. Na celodenním
výletě jsme v Klokočských skalách pozorovali krásy Českého ráje. Tímto
chci poděkovat všem táborovým vedoucím z DDM Drak. Simon Trnka

Letní tábor Dolánky aneb vlastně úplný začátek prázdnin…
… a byl to začátek moc pěkný, i když plný náročných zkoušek. Jen co jsme
odjeli z Hrádku, stala se totiž prapodivná věc. Někdo zajal sedm Sněhur-
činých trpaslíků, vyhrožoval Sněhurčiným únosem a začal vymazávat 
pohádkové postavy z pohádkových knížek. Co naplat. Prázdniny 
neprázdniny, museli jsme zachraňovat. Potrubní poštou nám přicházely
instrukce a my museli péct perníky, šít šaty, vyrábět brnění, přebírat hrách,
rozesmívat kamarády, přenášet vodu a plnit spoustu dalších úkolů. Byli
jsme však šikulky, a tak nám při tom všem zbyl čas na koupání v Jizeře, 
výlet, pizzu, prohlídku Dlaskova statku, a dokonce jsme i málem došli do
letního kina. (Víme už, že za deště se nepromítá.)

Každopádně – Sněhurku, trpaslíky i pohádkové postavy jsme zachrá-
nili. A za to, pod rouškou tmy, dostali úplně, ale úplně opravdický 
pohádkový poklad. Příště jeďte s námi, stojí to za to!

Ahoj vaši Ousové, Alové a Nekové

Hrádecké mažoretky na soustředění
To je 8 dní plných pohybu, cvičení, tance, ale nejen! Také tvoření 

různých dárků pro své blízké, výroby květin do vlasů, ty už děvčata 
předvedla při vystoupení na pouti, i dekorování Pavlou ušitých pouzder
na hůlky. Ale i navazování přátelství s ostatními táborníky Juniorcampu 
v Novém Městě p. Smrkem. Jelo nás celkem 46 dívek a jeden prima kluk
a 5 dospělaček. 

Od rána se nesla na třech místech kempu hudba a počítání, a to proto,
že jsme se všechny tři skupiny učily nové sestavy, abychom s nimi mohli
vystoupit na pouti. To se také stalo, škoda jen počasí, které mladším 
v neděli nepřálo. Nejstarší skupina měla v sobotu krásně, a zase selhala
technika. Přesto se určitě všechny skupiny líbily a budou dále pilovat 
a pilovat, aby vám mohly zpříjemnit leckterou akci. Děti podle reakce 
jely z tábora spokojené, i když unavené. Vždyť trénovaly 5 hodin denně,
a to povinně, a pak nepovinný, ale zato vydatný maraton tanců, někdy
až do pozdních hodin. 

Dospělačky přijely také unavené, ale spokojené, že se tábor vydařil 
a přivezly děti zdravé a v pořádku. Za to jim patří veliký dík, protože jely
ve své dovolené a bez jakýchkoliv nároků, odměnou jim byly šťastné
děti.

P. S.: na internetu byla kritika, že se mažoretky nesmějí, že to nedělají
z radosti. Tak tomu nevěřte, kdyby to nedělaly z radosti, tak by tu dřinu
nedělaly. Ony mají jen velkou trému. 

Poděkování na závěr
Chtěla bych poděkovat všem táborovým vedoucím, kteří v letošním roce
věnovali týden své dovolené hrádeckým dětem na letních táborech. 

Bez vás by letní činnost opravdu nešla zajistit, protože dům dětí má
pouze dvě interní pedagogické pracovnice. Moc a moc děkuji Hance
Prchlíkové, Pepovi Zárybnickému, Pavlu Weissovi, Pavlu Nemergutovi,
Věrce Řípové, Vláďovi Řípovi, Zdenku Manhartovi, Pepovi Novákovi, 
Marušce Řezníčkové, Míše Weissové, Pavle Chaloupkové, Lence Palasové,
Romaně Fejksové. No a samozřejmě našim děvčatům – Petře Došelové 
a Jarmile Novákové. Děkuji vám všem, kteří jste se zasloužili o pěkný pro-
gram pro děti, a hlavně o to, aby vše dobře dopadlo a nestal se žádný úraz.

Těším se na další pomoc a spolupráci s vámi, ahoj opět na táboře. 
Díky Laďka Jurková

DDM Drak na prázdninách

FINANâNÍ CENTRUM
HHYYPPOOTTEEČČNNÍÍ  ÚÚVVĚĚRRYY PPŘŘEEÚÚVVĚĚRROOVVÁÁNNÍÍ  HHYYPPOOTTÉÉKK

ÚÚVVĚĚRRYY  ZZEE  SSTTAAVVEEBBNNÍÍHHOO  SSPPOOŘŘEENNÍÍ SSPPOOTTŘŘEEBBIITTEELLSSKKÉÉ  ÚÚVVĚĚRRYY
KKOONNSSOOLLIIDDAACCEE DDĚĚTTSSKKÁÁ  KKOONNTTAA

IINNVVEESSTTIICCEE  DDOO  ZZAAJJIIŠŠTTĚĚNNÝÝCCHH  FFOONNDDŮŮ PPOOVVIINNNNÉÉ  RRUUČČEENNÍÍ
ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ  PPOOJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ

VVŠŠEE  PPOODD  JJEEDDNNOOUU  SSTTŘŘEECCHHOOUU

AAddrreessaa:: Anglická 185, Horní nám., Hrádek nad Nisou

KKoonnttaakkttyy:: +420 606 523 487, +420 774 338 366

OOtteevvíírraaccíí  ddoobbaa::

Po–Čt 10–12, 13–17, Pátek 10–12, 13–16

Sobota 9–12, Neděle na objednání.



12 záfií 2008

V KAÎDÉM PROBLÉMU JE
VÎDY ZÁRODEK JEHO ¤E·ENÍ.

JE MNOHO TùCH, KTE¤Í VÁM DAJÍ TISÍCE 

ZARUâEN¯CH RAD, ALE POMOCNOU RUKU VÁM 

NENABÍDNOU.

JSTE P¤EDLUÎENOU DOMÁCNOSTÍ 

A VA·E PENùÎENKA NA SPLÁTKY NESTAâÍ?

JSTE V REGISTRU DLUÎNÍKÒ, NEMÁTE MAJETEK NA

ZÁSTAVU A BANKY VÁM JIÎ NEPÒJâÍ?

JSTE SENIOR – DÒCHODCE, KTER¯ BY P¤IVÍTAL

ZV¯·ENÍ SV¯CH MùSÍâNÍCH P¤ÍJMÒ?

JJEEDDNNÁÁMMEE  DDIISSKKRRÉÉTTNNĚĚ,,  EEFFEEKKTTIIVVNNĚĚ

AA  PPŘŘÁÁTTEELLSSKKYY..

IINNGG..  EEVVAA  FFAALLTTUUSSOOVVÁÁ

660022  118833  882266,,  eeddrruuiidd@@vvoollnnyy..cczz
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14 záfií 2008

V KAÎDÉM PROBLÉMU JE
VÎDY ZÁRODEK JEHO ¤E·ENÍ.

JE DÒLEÎITÉ JÍT SVOU VLASTNÍ CESTOU.

JSTE MAJITELEM FIRMY NEBO PODNIKATELSKÉHO

NÁPADU A NEMÁTE DOSTATEâNÉ FINANâNÍ 

PROST¤EDKY NA ROZVOJ âI ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ?

JSTE JIÎ TZV. „ZA VODOU“, ALE MÁTE ODVÁÎNÉ SNY 

A TOUHY, NA KTERÉ POT¤EBUJETE DAL·Í PENÍZE?

JSTE NA ZAâÁTKU SVÉ ÎIVOTNÍ CESTY 

A POT¤EBUJETE FINANCE NA STUDIA DOMA NEBO 

V ZAHRANIâÍ?

JJEEDDNNÁÁMMEE  PPRROOFFEESSIIOONNÁÁLLNNĚĚ,,  EEFFEEKKTTIIVVNNĚĚ

AA  DDIISSKKRRÉÉTTNNĚĚ..

IINNGG..  EEVVAA  FFAALLTTUUSSOOVVÁÁ

660022  118833  882266,,  eeddrruuiidd@@vvoollnnyy..cczz
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Mezinárodní setkání hasiãÛ
O víkendu 11.–13. července 2008 se uskutečnilo mezinárodní setkání 
dobrovolných mladých hasičů z Německa a Čech. Německé hasiče 
zastupovaly sbory z žitavského okrsku (Zittau, Schlegel, Hirschfelde, 
Dittelsdorf), české zastupoval sbor dobrovolných hasičů Dolní Sedlo. 

Třídenní tábor hostilo české Dolní Sedlo na nově budovaném sporto-
višti v horní části obce.

I když nás v pátek přivítalo velice deštivé drsné počasí, nic nebránilo 
v dobré náladě naplnit připravený program tábora. Bohatý program 
probíhal zejména v duchu hasičských dovedností.

Po příjezdu jednotek se začaly stavět stany a zázemí tábora. Následo-
valo slavnostní přivítání a dobrá večeře v nedaleké hasičské zbrojnici. 
Nechyběl ani tradiční táborák doprovázený zpěvem v rytmu trempských
písní za doprovodu kytar. 

Sobotní ráno jsme zahájili snídaní. Následovaly hasičské soutěže.
Krásné prostředí Lužických hor lákalo k výletu na Popovu skálu. Tento 
vrchol jsme zdolali ve svěžím tempu sobotního dopoledne. Zde se nám
naskytl úžasný pohled na kraj Trojzemí a také Lužických a Jizerských hor.
Po výborném obědě, připraveným šéfkuchařem a jeho týmem až ze vzdá-
lené Kanady, se po polední pauze rozběhl kolotoč míčových her zakon-
čený večerním opékáním a grilováním vuřtů. U ohně se sedělo dlouho.

Nedělní ráno nás přivítalo deštivě. Proto jsme zvolili po dobré snídani
návštěvu chrastavského hasičského muzea. 

Ani nevíme jak, ale uteklo to velice rychle. Již nyní se všichni těší na
příští setkání. Úzká spolupráce mezi mladými dobrovolnými hasiči se pro-
hloubila se vstupem ČR do Evropské unie. Od té doby se sbory Žitavska
a Dolního Sedla setkávají pravidelně. Postupně odpadá jazyková bariéra,
což je nejlépe patrné při společných hrách.

Tohoto společného setkání se zúčastnilo na 70 účastníků od nejmlad-
ších čtyřletých až po dorostence. Vše samozřejmě za dohledu dospělých
instruktorů a vedoucích. 

Díky příspěvku města Hrádek nad Nisou a Libereckého kraje se nám
podařilo připravit pěknou akci, která se líbila dětem i dospělým.

Za účastníky tábora Jaroslav Postl ml.

Lezení v korunách stromÛ
je‰tû v záfií

Z kraje prázdnin byl na Kristýně v jižní části areálu otevřen lanový park.
Návštěvníkům areálu jsou k dispozici dva okruhy (jednodušší a nároč-
nější), složené z lanových překážek zavěšených ve výšce 5–7 metrů mezi
stromy. Vstup bez instruktora je možný už od 130 cm výšky, takže vyzkou-
šet jej mohou děti i dospělí, stačí pouze chuť a odvaha vyzkoušet něco
nevšedního a nového. 

Lanový park bude v této sezóně otevřen ještě v průběhu září. K dispo-
zici je o víkendech od 12 do 19 hodin. Vstupné činí 170 nebo 280 Kč (podle
okruhu). Ušetřit lze ale zakoupením přenosné permanentky nebo návště-
vou centra ve skupinách.

Jako jedni z prvních vyzkoušeli lanový park v červenci také starostové –
kandidáti hnutí Starostové pro Liberecký kraj. 

Další informace: www.lanoveaktivity.com Vít Štrupl

Stadion bude mít nov˘ trávník
TJ Slovan, oddíl kopané, zahájil rekonstrukci hlavní travnaté plochy 
fotbalového hřiště, a to díky podané žádosti a získané dotaci z MŠMT.

Z fotbalové plochy bude nejprve odstraněn starý nerovný trávník 
a bude sejmuta ornice, následně bude proveden systém drenáží a umělá
automatická závlaha. Ve finále bude rozprostřen nový podklad hřiště 
a dokončeno osetí nového trávníku. Hlavní plocha tak bude celou jednu
fotbalovou sezónu mimo hru, ovšem v létě příštího roku získá Hrádek 
pěknou novou a především kvalitní travnatou plochu, která bude opět
sloužit jak dospělým, tak především naší fotbalové mládeži.

A mužstvo dospělých už nyní hraje své domácí zápasy v pohostinném
azylu v Chrastavě, ostatní mužstva Slovanu odehrají svá soutěžní utkání
na náhradním hřišti s umělým trávníkem.

TJ Slovan, oddíl kopané, se tak omlouvá všem svým příznivcům, rodi-
čům dětí i příležitostným návštěvníkům za dočasně omezené a ztížené
podmínky provozu našeho fotbalového areálu a věří v zachování vaší
přízně. Josef Horinka

Louãení s prázdninami
V poslední srpnový den se Oldřichovští loučili s prázdninami. Děti plnily
úkoly za sladkou odměnu a nakonec si všichni opekli buřty. Chtěla bych
touto cestou za Osadní výbor Oldřichov na Hranicích poděkovat všem,
co pomáhali akci připravovat. Předseda OV Dita Válková
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