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cena 12 Kã

Mûsto získalo peníze 
na rekonstrukce

Po špatné zprávě z minulého vydání HRÁDECKA, kdy jsme informovali o neúspěšnosti městem podaných
žádostí o dotace, přichází zpráva lepší. Tři další požadavky byly úspěšné a v následujících měsících se 
budou realizovat. Jedná se o rekonstrukci silnice od hraničního přechodu až po most v Doníně, rekon-
strukci a výstavbu multifunkčního centra na Horním náměstí a revitalizaci sídliště Liberecká.

Rekonstrukce ulic Žitavská – Václavská
Zlepšení silničního propojení mezi městy Hrádek n. Nisou – Bogatynia – tak se jmenuje projekt podaný
do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko – Polsko. Protože byla tato žádost podpořena,
dojde v příštím roce k opravě povrchu Žitavské ul. od restaurace Lidový dům až ke kruhovému objezdu
u hraničního přechodu. Ve zbylé části Žitavské ul. budou opraveny chodníky. Ve Václavské ulici proběhne
v návaznosti na projekt nejdříve kompletní rekonstrukce vodovodů a kanalizací. Ta nebude vzhledem k pod-
mínkám dotace hrazena z tohoto projektu, ale byla se správci sítí předjednána a bude jimi v plné výši
uhrazena. Následně bude rovněž opraven povrch vozovky i chodníků. A konečně dojde k dlouho 
chystané změně na obou křižovatkách před i za mostem přes Nisu u Dělnického domu. Součástí projektu
jsou také opravy veřejného osvětlení a dopravního značení. 

Město dostane na realizaci tohoto projektu dotaci 1 mil. eur, tedy asi 25 mil. Kč. V současnosti již 
probíhají potřebná výběrová řízení na zhotovitele stavby. Celkový objem investice je cca 29 mil. Kč, výbě-
rové řízení, které se připravuje, cenu upřesní. Na polské straně se z prostředků projektů opraví silnice 
z Bogatynie až na hranici do Heřmanic.

Multifunkční centrum Trojzemí
Před dvěma lety probíhala částečná rekonstrukce historického domu č. p. 71 na Horním náměstí. 
Dokončit zcela obnovu tohoto cenného domu s hrázděným patrem a uvést do něj život bylo ale 
nad možnosti městského 
rozpočtu. Proto vznikl 
projekt Multifunkčního
centra Trojzemí. Na sta-
vební část tohoto projektu
bude z Operačního pro-
gramu přeshraniční spolu-
práce Česko – Polsko uvol-
něno 1,4 mil. eur, tedy asi
35 mil. Kč. Díky této pod-
poře bude nejen dokon-
čena rekonstrukce domu,
ale do jeho dvora bude 
vestavěna zcela nová 
budova, ve které bude
umístěn multifunkční sál.
Kromě jiného se tak do Hrádku bude moci vrátit promítání filmů, které je často diskutovanou otázkou.
Multifunkční centrum zahrnuje dále prostory pro galerii, informační centrum a muzeum.

V současnosti jsou v tomto domě dva obchody – trafika a pekárna – a v patře jedna bytová jednotka.
Projekt počítá s využitím všech podlaží, včetně sklepa a půdy. Ve sklepě vznikne kotelna a sociální zázemí,
v 1. patře informační centrum s pokladnou a komerčním pronajímatelným prostorem. V dalším podlaží
budou dva výstavní sály a sociální zařízení pro návštěvníky. Ve třetím patře bude umístěn malý sál, kan-
celáře, sklad a sociální zázemí. 4. patro bude využito jako půda. Projekt pamatuje také na osoby se 
sníženou pohyblivostí, takže bude upraven vstup z náměstí a k budově bude přistaven výtah ve dvoře
objektu. Pokračování na straně 4

Tak trochu
jiná pouÈ

Žádné pouťové atrakce, žádné hvězdy 
na pódiu ani množství stánků. Přesto na
Evropskou pouť do Oldřichova – Kopac-
zówa přichází každý rok pár set lidí,
možná rok od roku více. Setkání obyvatel
obou obcí, současných i těch dávných,
se letos konalo již posedmé. Na tomto
místě se setkávají lidé, které léta odlučo-
vala nepropustná státní hranice, lidé,
které od sebe dělí hromada roků. Přesto
se mnozí těší právě na tento den, kdy se
alespoň jednou v roce mohou setkat.
Vzájemná tolerance, hledání společného
a respektování odlišného je základem
budoucího dobrého soužití.

Touhu žít v kraji na hranicích společně
vyjadřuje i památník Smíření před koste-
lem sv. Josefa. Letos k němu přibyl strom,
jinan dvojlaločný, který společnými silami
vysadili zástupci Hrádku nad Nisou,
Bogatynie a Žitavy a členové Meziná-
rodního parlamentu dětí a mládeže.

Dokončení na str. 5
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1155..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
15. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 27. srpna se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila jako dodavatele osobních ochranných prostředků pro hasiče

firmu SDH plus, s. r. o.
— schválila poskytnutí příspěvku na rok 2008 ve výši 5 000 Kč občan-

skému sdružení Středisko rané péče Liberec
— schválila vypsání výběrového řízení na dodavatele plastových oken 

na byt správce fotbalového hřiště a rehabilitace v Tovární ulici v celko-
vém počtu 10 kusů

— schválila firmu Zaklad Uslug Remontowo Kaminski Tadeusz, Bogaty-
nia, PL k realizaci stavebních oprav na objektu Lidový dům v rozsahu
1. části za cenu 99 500 Kč 

— uložila odboru investic a správy majetku města předložit harmonogram
a plán nutných městských oprav na období 2009–2010 a zabezpečit 
výběrové řízení na rekonstrukci střechy u objektu Lidový dům, fasády 
a výměny oken objektu č. p. 70 na Horním nám. v Hrádku nad Nisou
tak, aby finanční prostředky mohly být zahrnuty do rozpočtu na rok 2009

— vzala na vědomí dopis od f. CIB Flats P 10 a uložila odboru investic 
a správy majetku města nabídku na odkoupení tzv. technického zhod-
nocení (nástavba Liberecká 601, 651) předložit do zastupitelstva města
dne 24. 9. 2008

— vzala na vědomí žádost f. CIB Flats P 10 o zrušení předkupních práv 
a uložila odboru investic a správy majetku města žádost předložit na
zastupitelstvu města dne 24. 9. 2008

— po projednání neschválila uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí 
na hraničním přechodu Hrádek – Porajów mezi Úřadem pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových a městem Hrádek nad Nisou a ulo-
žila starostovi města zajistit stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových k záměru města využití objektu – v přízemí TIC 
s restaurací, I. patro – kancelářské prostory, podkroví – správcovský byt
a vedlejší provozní objekty – prodej zboží a služeb s cílem zvýšení 
turistické atraktivnosti bodu Trojzemí

— uložila odboru investic a rozvoje města zveřejnit poptávku na využití
objektu bývalé celnice a přilehlých prostor dle záměru města Hrádek
nad Nisou, předpokládaný termín využití objektu je od 1. 1. 2009, 
stavební úpravy je možno zahájit od 1. 10. 2008

— vzala na vědomí informace o stavu prodeje objektu statku ve Starém
dvoře a uložila starostovi města připravit na jednání zastupitelstva
města v září seznam záměrů a připravit podmínky pro výběr budou-
cího nabyvatele

— schválila uzavření objednávky realitních služeb se společností BiB, 
akciová společnost za podmínek 5% provize + DPH v případě usku-
tečnění prodeje partnerovi, kterého přivede tato společnost na prodej
objektu bývalého statku ve Starém dvoře.

1166..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
16. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 3. září se zabývala 
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí žádost o mimořádnou finanční výpomoc pro činnost

občanského sdružení Bílá růže. Rada města neschválila po projednání
mimořádný finanční příspěvek o. s. Bílá růže.

— vzala na vědomí předložené konečné vyúčtování akce Hrádecké 
slavnosti a Bartolomějská pouť. Schválila zakoupení 2 ks přístřešků 
(6 x 3 m – 1 ks á 15 500 Kč) a 10 pivních setů – (tj. 1 stůl a 2 lavice –
za 1 650 Kč/1 ks).

— vzala na vědomí záměr rekonstrukce městského parku
— schválila zvýšení nájemného dle předloženého materiálu. Rada města

uložila OISM zpracovat harmonogram (odhad) oprav objektů s měst-
skými byty do r. 2010

— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
na projekt „Optimalizace mezinárodní spolupráce mezi hasičskými
sbory měst Hrádek nad Nisou a Zittau“ o celkovém vlastním rozpočtu
450 460 eur, který je podáván do programu Cíle 3 / Ziel 3 na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko 2007 – 2013

— schválila záměr podání žádosti ZŠ Lidická na projekt Schkola: Evrop-
ský školní model a vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města
v celkové výši 479 800 eur

— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
na projekt „Společná péče o seniory v české a německé části regionu
Trojzemí“ o celkovém rozpočtu ve výši max. do 1,5 mil. eur, který je
podáván do programu Cíle 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolu-
práce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007–2013

— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
na projekt „Vzpomínka na společnou budoucnost – Historické 
dědictví a cestovní ruch – koncepční příprava a tvorba Muzea dějin
Trojzemí“ o celkovém rozpočtu 356 385 eur (Hrádek nad Nisou –
323 700 eur, Zittau – 32 685 eur), který je podáván do programu 
Cíle 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou repub-
likou a Svobodným státem Sasko 2007–2013

— schválila projektový záměr Mateřské školy, Hrádek nad Nisou, Libe-
recká a podání žádosti na projekt „Vyrůstat se dvěma jazyky“ o celko-
vém vlastním rozpočtu 51 560 eur, který je podáván do programu 
Cíle 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou repub-
likou a Svobodným státem Sasko 2007–2013

— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
na projekt „Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník“ o cel-
kovém rozpočtu 430 000 eur (Hrádek nad Nisou – 180 000 eur, 
Zittau – 250 000 eur), který je podáván do programu Cíle 3/Ziel 3 na
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobod-
ným státem Sasko 2007–2013

— schválila uzavření smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových na odkup movitých věcí v objektu č. p. 271 (celnice).

1177..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
17. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 17. září se zabývala těmito
záležitostmi:
— na základě předložených podkladů z výběrového řízení na exekutora

rozhodla o výběru uchazeče Exekutorský úřad Liberec 
— souhlasila s provedením odpisu nedobytných pohledávek za místní

poplatky u zemřelých dle vyhlášek o místních poplatcích za odpady 
a poplatky za psy dle přiložených seznamů – celková výše poplatků za
odpady je 18 377 Kč, celková výše u poplatků za psy je 200 Kč

— schválila přípravu a vyhlášení výběrových řízení na realizaci projektu
„Multifunkční centrum Trojzemí – stavební část“ (realizační doku-
mentace, dodavatel stavby apod.) v souladu se zákonem č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s podmínkami poskytovatele dotace

— souhlasila s rozšířením činnosti DDM Drak o Klub mládeže, zřízený 
v prostorách objektu č. p. 632, Komenského ul., Hrádek nad Nisou 
a zároveň souhlasí se zápisem Klubu mládeže do rejstříku školských 
zařízení 

— schválila jako zhotovitele akce „Oprava chodníku – ul. Liberecká, 
Hrádek nad Nisou“ firmu SaM silnice a mosty, a. s., Česká Lípa za cenu 
482 192,22 Kč včetně DPH

— schválila firmu Janout, Hrádek nad Nisou, za účelem ostrahy objektu
č. p. 271 (celnice)

— schválila vypsání VŘ na akci Regenerace sídliště Liberecká
— vzala na vědomí informaci o stavu kroniky města Hrádek nad Nisou 

a uložila ODK připravit do příštího jednání rady města dodatek 
smlouvy na zpracování kroniky 

— rada města schvaluje poskytnutí finančních prostředků pro Sdružení
pro záchranu drobných sakrálních památek ve výši 60 000 Kč na pro-
jekt Oprava márnice ve Václavicích 

— vzala na vědomí informaci o dovolené starosty města ve dnech 
od 25. 9. do 16. 10. 2008 každý den v době od 12 hodin z důvodu 
probíhající kampaně pro volby do Krajského zastupitelstva LK

— schválila stavební firmu Dynast Jablonec nad Nisou k realizaci pro-
jektu „Chodník podél ulice Donínská, Hrádek nad Nisou“ za cenu 
780 201,82 Kč.

Podûkování
Chtěla bych veřejně poděkovat veliteli městské policie p. Weissovi a paní
doručovatelce Rokosové. Dne 1. srpna 2008 nám utekl pes bez obojku 
a známky, kterého tu měla na návštěvě dcera s vnučkami z Tábora.

Při jeho hledání nám velice pomohl právě p. Weiss a paní doručo-
vatelka. Za jejich velmi vstřícné a rychlé jednání jim patří náš veliký dík.

Chalupářky z Donína a nalezený Kaštan
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Rekonstrukce Dolního
námûstí

Už v minulém čísle HRÁDECKA jsme psali o opravách vodovodu a kana-
lizace na Dolním náměstí a následné úpravě povrchů po celém jeho 
obvodu. Rekonstrukce je nyní v plném proudu, vzhledem k jejímu roz-
sahu si vyžádala částečné uzavření náměstí pro průjezd vozidel.

Město využilo toho, že Severočeské vodovody a kanalizace uvolnily 
peníze na rekonstrukci sítí v části obvodu náměstí, kde dosud nebyla pro-
vedena („u Bati“, „u Vachků“ a v úseku k sokolovně). Podle standardního
postupu by se v těchto místech vyřezala do vozovky linie, pod kterou by
se udělala oprava sítí a následně povrchu. Proto město dohodlo se SčVaK
poloviční spoluúčast na vytvoření zcela nového povrchu komunikace. 
Vozovka se přitom opravuje i po zbylých dvou stranách náměstí. Zároveň
vznikají po celém vnějším i vnitřním obvodu náměstí nové chodníky.

Rekonstrukce všech povrchů vozovek a chodníků bude stát 3,4 mil. Kč.
Půl milionu z této částky zaplatí SčVaK, město tedy bude investovat 
2,9 mil. Kč. Rekonstrukce má být hotova do konce roku.

V příštím roce by rekonstrukce náměstí měla pokračovat řešením stře-
dové plochy – zeleně i chodníků. Architekt zabývající se úpravami parků
vytvoří návrh, který bude po diskusi s veřejností realizován. Jednou z mož-
ných variant v samotném středu náměstí je umístění kašny – už v rámci
nynější rekonstrukce sem byla vytvořena přípojka vody.

Vít Štrupl

Mûsto majetek prodává, 
ale i nakupuje

Při čtení usnesení zastupitelstva města nejednoho člověka napadne, že
město rozprodává svůj majetek – pozemky i budovy – a nabízí se otázka,
zda tím nesnižuje svůj majetek na úkor dalších let. Město ale zároveň maje-
tek také pořizuje tam, kde je to právě z hlediska budoucnosti výhodné.

V poslední době se jednalo například o nákup pozemkových parcel na
Zlaté výšině od soukromých vlastníků, na kterých se chystá zasíťování 
a jejich následný prodej. Na ploše přesahující 23 tisíc m2 vznikne 25 par-
cel, o které je zvláště pro přivedení sítí značný zájem. Tyto parcely budou
prodávány za cenu odpovídající ceně zasíťování + ceně pozemku. Takto
získané peníze se město snaží vracet do zasíťování dalších pozemků. 
„Pokud chceme další rozvoj města, musí město naší velikosti trochu 
pomoci, to je naše nevýhoda oproti velkým městům,“ míní starosta města
Martin Půta.

Pro další rozvoj lokality průmyslové zóny na Oldřichovské ulici město
odkoupilo od Vulkanu za 1,6 mil. Kč téměř 16 tis. m2 plochy mezi Vulka-
nem a Oldřichovskou ulicí. U ulice se počítá spíše s využitím pro občan-
skou vybavenost a také zelení.

Jedná se také o koupi bývalé ubytovny Vulkanu, nyní Ernst Bröer, která
stojí při příjezdové cestě do areálu. Nabídková cena za stavbu a přilehlý
pozemek o výměře přes 7 tis. m2 je 2,9 mil. Kč. Záměrem města je vybu-
dovat zde tzv. holobyty. Na nákup chce město využít peníze z prodeje
části nástavby nad vchody č. p. 601 a 651 v Liberecké ulici. Vlastník těchto
vchodů, pražská společnost CIB Flats P 10, nabízí za koupi tzv. technic-
kého zhodnocení stavby 3 mil. Kč, což je cena asi o jednu třetinu vyšší,
než kolik činí cena bytových jednotek prodávaných nájemníkům nad 
zbylými dvěma vchody.

Na jaře město koupilo v dražbě za 550 tisíc Kč objekt zv. „Koník“ na 
Žitavské ulici. O jeho využití zatím není rozhodnuto. Drobným nákupem
v průběhu prázdnin pak byl pozemek pod sochou sv. Vavřince na Oldři-
chovské ulici za 6 tis. Kč od firmy Ernst Bröer.

Vít Štrupl

Dal‰í vlna Ïádostí o dotace
Čtyři nové žádosti o spolufinancování projektů podávalo v září město 
Hrádek nad Nisou do Programu na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Saskem. Další žádost podávala ZŠ Lidická a MŠ
Liberecká.

Žádost o dotaci s vlastním rozpočtem 450 460 eur s názvem Optima-
lizace mezinárodní spolupráce mezi hasičskými sbory měst Hrádek nad
Nisou a Zittau je v pozměněné podobě podávána podruhé. První obdob-
nou žádost podával neúspěšně Euroregion Nisa. Z tohoto programu se 
v případě úspěchu bude hradit především obnova vozového parku hasičů.

Společná péče o seniory v české a německé části regionu Trojzemí je
název projektu, za kterým se skrývá vybudování přízemí nového domu 
s pečovatelskou službou, který je vyprojektován v místech stávajícího
Klubu důchodců. Zároveň město hledá možnosti, jak financovat výstavbu
patra domu – krajní možností je využití vlastních prostředků. Rozpočet
projektu je max. 1,5 mil. eur.

Vzpomínka na společnou budoucnost – Historické dědictví a cestovní
ruch – koncepční příprava a tvorba Muzea dějin Trojzemí – projekt s tímto
dlouhým názvem a rozpočtem téměř 322 tisíc eur pro Hrádek nad Nisou
řeší další etapu rekonstrukce domu č. p. 71 na Horním náměstí (Multi-
funkčního centra Trojzemí), a sice oživení tohoto domu po jeho opravě
– vytvoření muzea, informačního centra apod.

Posledním městským podávaným projektem je Společný sekretariát
svazku měst Malý trojúhelník o celkovém rozpočtu 430 tisíc eur
(180 tis. eur pro Hrádek a 250 tis. eur pro Žitavu), ze kterého by v letech
2009–2011 byla financována spolupráce měst.

Základní škola Lidická podala spolu se svým partnerem Freier Schult-
rägerverein Schkola žádost na projekt Schkola: Evropský školní model 
o vlastním rozpočtu 479 800 EUR. Z tohoto projektu by v případě schvá-
lení byla mimo jiné financována i částečná rekonstrukce budovy školy.

MŠ Liberecká se stala partnerem projektu Vyrůstat se dvěma jazyky,
ze kterého by podporovala svou jazykovou výuku. V případě schválení

projektu o vlastním rozpočtu 51 560 eur bude ve školce působit rodilý
mluvčí, díky kterému se budou malé děti učit cizí jazyk přirozenou 
metodou, podobně jako se učí mateřský jazyk od rodičů. Vít Štrupl

Vlaky do Liberce budou
jezdit rychleji

Železniční trať Hrádek nad Nisou – Liberec je od 6. října do 4. prosince
nepřetržitě uzavřená. Důvodem je modernizace trati, především želez-
ničního svršku, jejímž cílem je zvýšení nejvyšší možné rychlosti vlaků 
z 80 km/h na 100 km/h. Po dobu nepřetržité výluky jsou všechny vlaky
nahrazeny autobusy, které pojedou podle zvláštního jízdního řádu, při-
čemž u některých vlaků jsou posunuty i jejich odjezdy. Výlukový jízdní
řád je vyvěšen na nádražích nebo na internetových stránkách ČD nebo
města Hrádek nad Nisou.

Další novinky se cestující dočkají od roku 2010. Od tohoto roku bude
osobní dopravu na trati Liberec – Hrádek nad Nisou – Zittau – Rybniště
zajišťovat prakticky jen jediný dopravce, který vzejde z výběrového řízení,
které bude v příštích dnech vyhodnoceno. Do tohoto výběrového řízení
se přihlásily jen dvě společnosti: německá SBE (nyní provozuje vlaky 
společnosti Railtrans) a rovněž německá ARRIVA. Cestování na této druhé
nejvytíženější trati na Liberecku tím pravděpodobně dozná změn. Pokud
jde o jízdné, měl by v té době již platit krajský integrovaný tarif, takže 
placení jízdného by mělo být jednodušší, než je tomu dnes.

Výjimku budou tvořit jen vlaky, které již cestující na této trati znají –
červené soupravy DB, které jezdí mezi Drážďany a Libercem, o víkendu
pokračující do Tanvaldu.

Zpříjemnit cestování by měla ještě jedna novinka: propojení hrádec-
kého terminálu s nástupištěm, díky kterému odpadne delší cesta pod-
chodem a nádražní halou.

Vít Štrupl
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Uhelná se dál brání 
tûÏbû písku

Změna územního plánu, která by umožnila rozšíření těžby písku v oblasti
Uhelná – Václavice, se v minulosti stala již několikrát bodem střetu zájmů
těžební společnosti na straně jedné a obyvatel dotčených lokalit na 
straně druhé. Protože Pískovny Hrádek, a. s., ani přes veškeré neúspěchy,
které v minulosti jednání o poslední navrhované změně provázely, 
z pochopitelných důvodů nechtějí tuto myšlenku opustit, nabídly nejprve
obyvatelům Uhelné, kterých by se případná důlní činnost nejvíce dotkla,
plán kompenzací ve snaze změnit jejich názor na zamýšlenou těžbu.

Názory lidí se různí, od zapřisáhlých odpůrců až po vstřícné příznivce.
Rozhodnout by však měla většina. Protože se jedná o situaci, která může
na dlouhá léta zásadním způsobem ovlivnit život nejenom na Uhelné, 
navrhl osadní výbor uspořádat na toto téma anketu a obyvatelé Uhelné
tento záměr podpořili. Anketě předcházela poměrně dlouhá příprava, 
v jejímž průběhu měly Pískovny Hrádek možnost presentovat své záměry
ohledně těžby i kompenzačních opatření. Byla stanovena přesná pravidla
ankety, každý dům na Uhelné měl k dispozici jeden hlas, který se dělil
mezi vlastníky nemovitosti.

Na konci června se zdá být vše připraveno a probíhá samotná anketa.
Účast je přibližně osmdesátiprocentní, regulérnost sleduje i zástupce 
pískoven. Konečný výsledek je stejný jako u všech předchozích hlasování,
která na toto téma na Uhelné proběhla. Většina se vyjadřuje proti. 
Osadní výbor Uhelná na základě této ankety doporučí zastupitelstvu
města Hrádek nad Nisou, aby se otázkou změny územního plánu, která
by v konečném důsledku znamenala rozšíření ploch určených k těžbě
písku ještě blíže k sídlům Uhelná a Václavice, nezabývala. 

OV Uhelná

Píseãná bude mít kanalizaci
pfií‰tí rok

Další z lokalit, kde dosud není kanalizace, se dočká příští rok. Protože 
rozsáhlý projekt na dokončení odkanalizování Hrádku nebyl schválen (viz
HRÁDECKO v září), přistoupilo město k jednání o řešení jednotlivých 
lokalit. Severočeská vodárenská společnost v rámci rozvoje sítí zaplatí
příští rok odkanalizování Písečné ulice v hodnotě asi 5 mil. Kč a SčVaK
opravu vodovodu. Následně bude v celé Písečné ulici vytvořena z pro-
středků města zcela nová vozovka, na které bude pravděpodobně umís-
těn retardér a značka omezující rychlost průjezdu vozidel.

O vybudování kanalizace již bylo jednáno i s obyvateli Písečné, kteří 
se záměrem připojení svých objektů vyjádřili v drtivé většině případů 
souhlas.

Mûsto získalo peníze 
na rekonstrukce

Dokončení ze strany 1
Ve dvoře bude postaven zcela nový multifunkční sál s kapacitou asi 
50 míst a se stávajícím objektem bude propojen zastřešeným vestibulem.
Multifunkční centrum se začne stavět na jaře a v červenci roku 2010 
by měla proběhnout kolaudace dokončené stavby.

Protože ani vybavení prostor a koncepce jejich využití není levná zále-
žitost, podalo město v září žádost o spolufinancování do česko-saského
operačního programu s názvem Vzpomínka na společnou budoucnost –
Historické dědictví a cestovní ruch – koncepční příprava a tvorba Muzea
dějin Trojzemí.

Regenerace sídliště Liberecká – I. etapa
Třetím projektem, který se bude v následujících měsících realizovat, je
revitalizace sídliště Liberecká. Tento projekt, na který město chtělo získat
podporu z ministerstva pro místní rozvoj, byl původně zamítnut. Po doda-
tečném přezkoumání ale došlo ke schválení dotace ve výši 4 mil. Kč. Spolu
s podílem města ve výši dalších 2,3 mil. Kč budou na sídlišti provedeny
především rekonstrukce chodníků (asi 1,3 mil. Kč), osvětlení (asi 1 mil. Kč)
a odvodnění (asi 0,4 mil. Kč). Jedním z nejpalčivějších problémů sídliště
je nedostatek parkovacích míst, který bude řešen jejich dalším rozšířením.
Změna parkování (vozidla budou odstavována šikmo k vozovce) si vyžádá
částku 1,25 mil. Kč. Projekt pamatuje i na zeleň, lavičky, odpadkové 
koše, místa pro kontejnery a také dětská hřiště. Rekonstruováno bude 
stávající hřiště v horní části sídliště, nová hřiště vzniknou mezi nejvyššími
panelovými domy a pod výměníkem. Na dětská hřiště je v projektu 
vyčleněno téměř půl milionu korun. 

V těchto dnech již probíhá výběrové řízení na stavební práce, které 
budou zahájeny ještě na podzim, protože celý projekt by měl být dokon-
čen do konce tohoto roku.

K záměru regenerace sídliště proběhla v roce 2007 anketa mezi oby-
vateli a na ní navázal den starosty, kde lidé mohli znovu připomínkovat
vytvořenou studii. Realizace celé studie byla ohodnocena na 59 mil. Kč.
Celá regenerace proto byla rozdělena do několika samostatných etap, 
v letošním roce bude realizována první z nich. 

Vít Štrupl

První desítka
Nechce se věřit, že v roce 1999 se uskutečnil první ozdravný pobyt u moře
v Itálii.

Název organizace Svaz postižených civilizačními chorobami hovoří za
vše. Skryté choroby dia, kardio, pohybového ústrojí, kožní onemocnění,
si říkají o sluníčko s přídavkem vitamínu D a hlavně čistá slaná mořská
voda.

V neposlední řadě máme odpovídající termín, právě pro seniory, kdy
teplota nešplhá přes 35 °C. Letošní rok byl trochu výjimečný, ranní tep-
loty dosahovaly příjemných 23–26 °C. Takže cvičení na pláži nebo ve stínu
borovic bylo příjemné zpestření pobytu. Právě ranní dýchání mořských
výparů blahodárně působí na průdušky. Letos nás sv. Petr potrápil a někdy
i přes naši nelibost posílal teploty 34 °C i vyšší.

Šestnáct dnů pobytu se na každém promítlo. Na zdraví, na spokoje-
nosti, každý krásně opálen. Spokojeny byly i skupiny v apartmánech.

Na místě, kdo chce, využije nabízené výlety. Letošním překvapením
byla slavnostní přehlídka s názvem Regata 2008 v Benátkách. V termínu
máme i vinobraní v Bibione nebo posezení u bazénu s hudbou a ochut-
návkou dobrot. Každý má možnost výběru dle nálady a také finančních
možností.

Druhý den na vinobraní je krásný ohňostroj, je to poděkování všech
cestovních kanceláří všem, kteří se rádi vracejí.

My se skutečně vracíme rádi. Že jezdíme na stejné místo? Ano, ale tam,
kde to známe, kde je čisto, klid, prostě a krátce pohoda. Přece se jezdí za
sluníčkem a mořem a to máme.

Díky dobrému srdci sponzora, že mi přispěl na nutné výdaje, organi-
zaci to nestojí, ani teď už neplatný pěťák. KÚ podporuje takovéto aktivity
a členům organizace přispívá na pobyt. 

Proto věřím, bude-li zájem i v roce 2009, není problém už v lednu 
vybrat první zálohu. Naše známá cestovní kancelář je nám vždy k dis-
pozici.

Přeji všem účastníkům pobytu, aby jim načerpaná energie vydržela 
nejen na zbývající čtvrtletí roku, ale životní pohoda a zdraví vydrželo 
i nadále.

Za celý spokojený kolektiv vedoucí
Libuše Veselá



5

Dlouho očekávané a připravované setkání rodáků, obyvatel a příznivců
Dolního Sedla se naplnilo. Den D stanoven, hodina H také – 6. září 2008.

Vítanou záminkou, a také příčinou, bylo otevření sportovního mini-
areálu nejen pro občany a děti Dolního Sedla, ale i pro jeho náhodné
návštěvníky.

Jedna z akcí, která se musela zajistit, bylo napečení koláčů pro hosty.
Této bohulibé činnosti se ujaly místní „starší dorostenky“ pod šefdiri-
gentskou taktovkou paní Jarušky Wohlmannové. Bylo nás celkem 10 a pekly
jsme a pekly. Šlo nám to a s posledními plechy (bylo jich asi 70) jsme zís-
kaly na profesionalitě. Díky vedoucí „horkého provozu“ Evě Červeňové
se nic nespálilo, všechno v prvotřídní kvalitě.

Uvažujeme o založení webové stránky www.pecemekolace.cz – jsme
nastartované na 9 kg mouky, k tomu příslušné suroviny a výsledek 
1 396 koláčů (opět počítala Eva Červeňová – využila k tomu své profese).

Surovinovou a finanční bilanci máme, legraci, které jsme si při pečení
užily, nepočítáme. Byla to pro nás společenská akce, i když pohybově dost
náročná. Honil nás nejen čas, ale i dvě plynové a jedna horkovzdušná
trouba. Suroviny jen v kvalitě BIO a především vynikající, neošizený 
tvaroh od paní Schneiderové, tedy BIO tvaroh, a ještě gratis – děkujeme.

To je tedy ke koláčům, všem děvčatům jménem osadního výboru děkuji.
AA  kk  cceelléé  aakkccii::
Bylo objednáno pěkné počasí, zajištěn pěkný program, z mého pohledu
se odpolední akce povedla. Jen ty dvě pípy pro tolik žíznivých nestačily
točit a chladit. Našlo by se více nedostatků, víme o nich, poučíme se, ale
kdo mohl tušit, že přijde tolik lidí.

Pro mne bylo nejcennější, že jsem se setkala s vrstevníky, kteří se 
mnou absolvovali zdejší sedleckou Sorbonnu. Děkuji jim, že přišli – i při-
jeli zdaleka – a věřím, že další setkání nebude za padesát let.

A závěrem ráda zveřejňuji část zdravice od děvčat Měchurových 
(za svobodna), které se ke své velké lítosti nemohly zúčastnit – byly na
dovolené.

Co je pro nás Dolní Sedlo?
Život, tady jsme se narodily.
Rodina, první krůčky okusily.
Školka, škola, náš pan učitel.
Kamarádi, hřiště, rybník, louky,
lesy, první lásky, rande, pusy.

Krásná vzpomínka na všechno a všechny,
kdo jsou, a na ty, co byli.
Prostě náš domov
a náruč naší maminky.
Tam vracíme se rády
i když nejsme malinký.

Marie Kozlová, pamětnice a obyvatelka Dolního Sedla od roku 1945

Předseda osadního výboru děkuje všem, kteří se podíleli na výstavbě 
a slavnostním otevření sportovního areálu na Dolním Sedle, a především
účinkujícím a sportovcům, kteří se zasloužili o pěkné zážitky. 

Miroslav Hochman
předseda os. výboru Dolní Sedlo

Přátelé,
protože nikdo zatím veřejně nepoděkoval Mirkovi Hochmanovi za

práci, kterou mj. odvedl při realizaci sportovního areálu na Dolním Sedle,
dovolím si tak jménem všech zúčastněných i jménem svým učinit.

Václav Krejčík

Dokončení ze strany 1
Právě zástupce dětského parlamentu, kteří již o životě v blízkosti uzavře-
ných hranic vědí pouze z doslechu, zvláště pozdravil dr. Dietmar Bren-

del, který stál před sedmi lety u zrodu 
Evropských poutí. A vyslovil přání, aby
podobných společně zasazených stromů
bylo ještě více. 

Po slavnostním zahájení se většina
účastníků Evropské pouti zúčastnila eku-
menické bohoslužby v kopaczówském 
kostele a následně posvěcení nově zres-
taurovaných náhrobků na místním hřbi-
tově, na jejichž opravu přispělo saské 
ministerstvo vnitra.

Zatímco Kopaczówští poté chystají pik-
nik v parku, Oldřichovští připravují večerní
společnou zábavu U Zvoníčků. Mezitím
ještě stihnou muži z obou obcí sehrát 
utkání  v malé kopané. Vít Štrupl

Oslavy Evropské pouti jsou součástí česko-polského projektu „Společnou cestou

Trojzemím“, který je spolufinancován z prostředků ERDF 

prostřednictvím Euroregionu Nisa v rámci fondu malých projektů „Překračujeme hranice“.

Je‰tû k setkání rodákÛ a obyvatel Dolního Sedla

Tak trochu jiná pouÈ
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Léto a Grab‰tejn
Letní aktivity na Grabštejně se dostávají do vědomí návštěvníků stále
více. Pomáhají návštěvnosti, zviditelňují region a při pomyšlení, že 
v nedávné minulosti hradu hrozila devastace, se v myšlenkách vracím 
k těm, kteří si začali pohrávat s úmyslem Grabštejn zachránit. Podařilo
se a daří se dál.

V loňském roce jsem s vnoučaty navštívila „letohrádky“, byl to pro ně
zážitek. Letos jsme to nestihli, ale nenechala jsem si ujít další akci – kon-
cert Wabiho Daňka. Že nepřálo počasí – nevadí, že vstupné nebylo pro
seniory – nevadí. Večer se vydařil, pro milovníky tohoto žánru a v prosto-
rách hradu pěkný zážitek.

Kdyby se u nás povyšovalo do šlechtického stavu, máme za Rosu na
kolejích o šlechtice více.

Jen se nemohu ve své hudební nevzdělanosti vyrovnat s produkcí, 
která předcházela Wabimu. Nazvala bych to pouťovou atrakcí – dost
hlučná, čemu bylo rozumět, bylo pár vulgárních výrazů. Wabimu a Grab-
štejnu to neuškodilo a benefiční koncert byl jako každoročně výrazným
vyvrcholením letní sezóny. I počasí přálo.

Další akce – zářijové – mi unikly. Ale dle vyjádření v tisku se i World-
fest povedl.

Přeji Grabštejnu, aby se v budoucnosti našly finance na pokračující
opravy, aby se tak Grabštejn stal důstojnou dominantou kraje. 

Kulturní památka si to zaslouží.
Marie Kozlová

Ani zima nezkazila
DoÏínky

Podle kalendáře slavnost na konci léta, počasí už ale panovalo při letoš-
ních Dožínkách spíše podzimní. Přesto se ale přišly na hasičskou louku
pobavit stovky lidí. 

Dožínky bývaly v minulosti spojeny s ukončením žní. Jejich součástí
byly různé obřady a rituály, které měly být poděkováním Bohu a případně
hospodáři za úrodu. Poslední snop z pole se již při hrádeckých Dožínkách
neodváží, přesto jsou především slavností těch, kteří hospodaří na polích
a zahradách na Hrádecku.

Zemědělci každoročně vystavují svoji techniku a zvířectvo, své stánky
ale mají i ti, kteří hospodaří v malém – chovatelé a pěstitelé. Pestré barvy
hlásícího se podzimu už byly znát na pečlivě naaranžovaném stánku 
zahrádkářů.

Hodně zájmu budili opět manželé Hyškovi z Bílého Kostela. Ve svém
domě provozují Minimuzeum másla. Na hrádeckých Dožínkách ruční 
výrobu másla předváděli a ihned nabídli ochutnávku. A nezůstali jen 
u másla, druhou ukázkou byla vlastnoruční výroba domácí zmrzliny.

Protože Dožínky jsou především oslavou, nechyběl program na pódiu.
Vystoupit přijel také polský ženský soubor s lidovými písněmi (dva účin-
kující pánové jistě prominou). Ženy v tradičních krojích přivezly k ochut-
nání i nejrůznější domácí pečivo. 

Svůj program měly i děti – zahřát se mohly na překážkové dráze, uká-
zat svou šikovnost při „lovu ryb“ nebo při výrobě ježka z tykve, případně
se svézt na koni. Vít Štrupl

PPoodděěkkoovváánníí  ssppoonnzzoorrůůmm  DDoožžíínneekk:: Český rozhlas Sever, RCL, RTM TV, 
Kovovýroba Peřina, BRagro – farma Václavice, Agro Chomutice, Areca 
Exotic Flora, JIB, SKS Jablonec nad Nisou, Agile.

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

80 let Rudolf Pařík, Eva Větrovská,
Marie Jurčíková

81 let Ema Fléglová, Ludmila Mlčochová
82 let Gašpar Sloboda, František Beneš,

Libuše Holečková, Ladislav Vachek
83 let Libuše Stryová, Anna Šedivá
84 let Zdeňka Roštějnská, Anna Křižanová
85 let Marie Košťáková, Mária Burianová
87 let Věra Fořtová
88 let Marie Slabá
89 let Marie Zelená, František Keller,

Erna Hescheová
97 let Božena Klabečková
99 let Richard Mareš

V měsíci srpnu oslavil 93. narozeniny pan Karel Jíra – doda-
tečně uvádíme v rubrice a omlouváme se za neuvedení 
v zářijovém HRÁDECKU.

Marie Zimová, SPOZ
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Koncert v knihovnû
Dne 11. 9. 2008 v 19 hodin se uskutečnil v prostorách knihovny Hrádek
nad Nisou koncert komorní filharmonie MUSICA LYRICA s programem, 
ve kterém hudebníci představili skladby starých mistrů (Bach, Mozart ad).

Jednalo se o první veřejné vystoupení provedené zdarma a všem pří-
tomným návštěvníkům se velice líbilo.

Mûstská knihovna – 
z nov˘ch knih

Plaidy, J. – VViilléémmoovvaa  žžeennaa (historický román)
Plaidy, J. – RRaaddoossttii  lláásskkyy (historický román, příběh Kateřiny z Braganzy)
Plaidy, J. – SSoouuddyy  lláásskkyy (historický román, příběh Eleonory Akvitánské)
Kessler, L. – OOcceelloovváá  kklleeppeettaa (válečný román)
Furst, A. – KKrreevv  vvííttěězzssttvvíí (politicko-špionážní román z období 2. sv. války)
Furst, A. – KKrráálloovvssttvvíí  ssttíínnůů (válečný román)
Hoag, T. – MMiinnuulláá  pprroovviinněěnníí (psychologický román s kriminální zápletkou)
Cueni, C. – VVeellkkáá  hhrraa (životopisný román vynálezce bankovek a loterie)
Gardnerová, L. – ÚÚkkrryytt (detektivní román)
Nesvadbová, B. – PPoohhááddkkáářř (román ze současnosti)
Barclayová, B. – NNáávvššttěěvvnnííkk (detektivní román)
Knopp, Q – GGöörriinngg (životopis)
Knopp, Q. – VVaattiikkáánn (působení papežů 20. století)
Lenková, J. – NNeejjddůůlleežžiittěějjššíí  bbiittvvyy  vv  ččeesskkýýcchh  dděějjiinnáácchh (z české historie)
Marino, R. – KKrryyššttooff  KKoolluummbbuuss (cestopis, mořeplavci)
Sedláčková, E. – OOrrcchhiiddeejjee  vv  bbyyttěě (pěstování, rady)
Matějček, Z. – KKrriizzoovvéé  ssiittuuaaccee  vv  rrooddiinněě  ooččiimmaa  ddííttěěttee (rodinné vztahy)
Krch, F. D. – BBuulliimmiiee (příčiny poruch příjmu potravy)
Křivohlavý, J. – JJaakk  zzvvllááddaatt  ddeepprreessii (psychologie pro každého)
Pátá, P. K. – MMéé  ddííttěě  mmáá  aauuttiissmmuuss (vše o nemoci)
Špaňhelová, I. – PPrrůůvvooddccee  dděěttsskkýýmm  ssvvěětteemm (vývojové etapy od narození
do 15 let)
Richter, R. – KKnniihhaa  pprroo  ttaattíínnkkyy (vše o těhotenství, porodu a prvním roce
života ve třech)
Slowík, J. – SSppeecciiáállnníí  ppeeddaaggooggiikkaa (přístup k handicapovaným lidem)

Městská knihovna v Hrádku nad Nisou

zve všechny zájemce na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
6. 10. 2008–10. 10. 2008

Knihovnu můžete navštívit:
Pondělí, středa 9–15 h
Úterý, čtvrtek 9–19 h

Pátek 9–13 h

V tomto týdnu je možné využít:
– přihlášení nových čtenářů zdarma
– amnestie pro nepořádné čtenáře

pro děti je připravena:
– literární soutěž

– naučně zábavný pořad pro žáky 1. tříd

Téma Týdne knihoven: „Knihovny – rodinné stříbro“

Přístup na internet je stále zdarma

Co skr˘vají pÛdy
domÛ?

Jistě nejsem sám, koho přitahují staré půdy, případně sklepy, skrývající
nejedno tajemství. Postupem času ale takových míst a tajných skrýší
ubývá. Mnohé „objevy“ mizí v popelnicích, protože ne každý je považuje
za zajímavé. O to hezčí je, když čas od času alespoň některé spatří světlo
světa, o to více, když promluví o historii domu a jeho obyvatelích.

Tak nějak se to stalo v jarních měsících v jednom z domů v Písečné ulici.
Půda zdánlivě již nic skrývat neměla, ale při opravě střechy a omítek přeci
jen něco ukázala. Hluboko zasunuty se na denním světle ukázaly po více
než sto letech dopisy s obálkami, které putovaly kdysi mezi příbuznými.
Takové štěstí naši potomci
asi mít nebudou, při dnes
používané komunikaci přes
mobilní telefony, smsky, 
e-maily, Skypy…

Osm dopisů je psáno
němčinou a adresováno
rodině Ebermannů, přede-
vším Josephu Eberman-
novi, zednickému mistru,
bydlícímu v Sandgasse 
Nr. 6. Dopisy jsou pře-
vážně z roku 1899. Jen je-
den je český, je z října 1897.
Je zajímavý obsahem, ale 
i velmi svérázným pravo-
pisem, který není nepo-
dobný pravopisu někte-
rých dnešních uživatelů
různých diskusních fór 
a chatů. Dopis rodiče píší
Sinovi (tak je psáno), který
jim nezbedně ani neod-
povídá na jejich dopisy. 
Ani to dnes není nic zvlášt-
ního.

Vít Štrupl

T˘den SPCCH
V měsíci říjnu probíhá v celé České republice týden se Sdružením posti-
žených civilizačními chorobami, kde jednotlivé základní organizace 
seznamují veřejnost se svým programem a jeho zaměřením.

Také naše organizace uspořádá dne 22. října společně se členy Sdru-
žení kardiaků a diabetiků z Liberce prohlídku zámku Grabštejn, která 
bude zakončena vycházkou do Hrádku nad Nisou.

V Klubu důchodců pak účastníkům této vycházky ukážeme naše kro-
niky, seznámíme je s naší činností. Toto odpoledne zpříjemníme hudbou
na harmoniku a posezením s občerstvením.

Za SPCCH Anna Martincová
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PPoosslleeddnníí  zzvvoonněěnníí  vv  hhrrááddeecckkéé  ččeesskkéé  šškkoollee
Masarykova obecná a měšťanská škola v Hrádku nad Nisou, jak zněl do
roku 1938 její oficiální název, od jejíhož slavnostního uvedení do provozu
r. 1925 uplynulo tehdy teprve 13 let, měla v době příprav k Mnichovu,
kde se posléze rozhodovalo o nás – bez nás!, své dny sečteny. Moc jsme
tomu tehdy ještě nerozuměli, ale i jako zatím ještě žáci školou povinní
jsme citlivě vnímali, čím stále častěji a drzeji se prezentovali stoupenci
Henleina za odtržení pohraničí od Československého státu. O 1. máji 1938
dokonce, byť zatím ještě vedle vlajek československých, jak to státní orgány
vyžadovaly, bezostyšně vystrkovali zástavy se zlověstnými hákovými kříži.
A těch bylo!

Nám, přespolním, kteří jsme dojížděli do hrádecké české školy ze 
Žitavy, úředníci na německé celnici, ač si nás do té doby moc nevšímali,
dávali zlostně najevo, že s námi už brzy zatočí – že nás pak přejde chuť
jezdit do Hrádku… Od civilů, poblázněných nacistickou propagandou,
jsme na takové ataky byli zvyklí, ale od těch celňáků jsme to nečekali.

„Krutě utlačovaným sudetským Němcům v Československu je zapo-
třebí rychle pomoci!“ hřímal Hitler z Berlína a vyslal k čs. hranicím silné
kontingenty vojsk, jež obyvatelstvo bouřlivě vítalo jako své hrdiny. Proto
nás ani nepřekvapovalo, když krátce po zahájení školního roku jsme 
vyslechli od svých učitelů, že naše škola bude evakuována.

Však také od hranice, za níž se nepřítel chystal k útoku, byla naše 
škola vzdálena ani ne dva kilometry. Přestože nám říkali, že kdo chce 
zůstat, nikam odjíždět nemusí, dostavili se v den nástupu skoro všichni,
ba i početná skupina německých dětí místních antifašistů. Většina samo-
zřejmě v doprovodu rodičů, od nichž se nám dostávalo takových pozor-
ností, včetně různých dobrot na cestu, že jsme až přestali vnímat vážnost
situace. Ve vlaku jsme pak zpívali, jako bychom jeli na výlet. „Sychrov!“
ohlašoval průvodčí – a „Všichni vystupovat!“ dodávali naši učitelé. Byli
jsme zkrátka na místě. 

V ozdravovně, která se nám měla stát dočasným domovem, jsme byli
mile uvítáni a ubytováni ve dvou prostorných halách – zvlášť kluci a zvlášť
holky. Kolem klid, panenská příroda, připadali jsme si, že jsme znovu na
prázdninách. Nikdo v těch chvílích asi netušil, že do té své školy, a něk-
teří ani domů, se již nikdy nevrátí. Byli jsme ale po všech stránkách dobře
zaopatřeni, chodili jsme na výlety a sportovali, nicméně školní vyučování
nám odpadlo, neboť naši učitelé se opět vraceli ke svým rodinám. To 
nám však tolik nevadilo a ani jsme nepátrali po tom, kdo nás tu vlastně
zadarmo živí a opatruje.

Protože jsme neměli rádio a k novinám jsme se také nedostali, spojení
s okolním světem se omezovalo hlavně na projíždějící vlaky, neboť 
železniční trať probíhala přímo vedle naší ubytovny. A byly to vlaky zpra-
vidla plné vojáků, mířící k hranicím. Těm jsme mávli a věřili, že ti hoši nás
před nacistickým wehrmachtem ochrání.

Ke konci září, v důsledku zrádného mnichovského diktátu k okleštění
republiky, provoz na trati náhle ustal, ani na nedaleké silnici k Liberci auta
již neprojížděla. Jen z kusých rozhovorů dospělých jsme vyrozuměli, že
nepřítel skutečně pronikl až téměř k Sychrovu.

V dalších dnech a týdnech si děti z naší ubytovny vyzvedávali známí 
a rodiče, kteří mezitím opustili své domy v zabraném území – a ke konci
října nás tu zůstala jenom hrstka, spolu se mnou pouze ta skupina asi 
15 žáků z německé školy a několik zbývajících Čechů, které si neměl kdo
vyzvednout. Ve svých 13 letech jsem se domů již nedostal a zařadil se 
k ostatním, co museli dál do vnitrozemí – a stali se uprchlíky!

Na pražském hlavním nádraží nás z vlaku vystupovaly už stovky a pra-
covnice Červeného kříže se nás ujímaly hned na nástupišti. Každý dostal
„umístěnku“ – ta moje, po té, co jsem se dopátral své adresy, byla ve 
vilové čtvrti na Hanspaulce, u velmi zámožných lidí. Prý „mecenáši“, ale
měli zájem pouze o studenty středních škol a vysokoškoláky! Byl jsem však
přijat. Příliš pěkné na to – pomyslel jsem – když mi přidělili vlastní gar-
sonku v jedné z přilehlých vilek, než abych se tu mohl zařídit natrvalo.
Náš mecenáš totiž vlastnil vedle hotelu a několika restaurací i řadu men-
ších penzionů – a to byly právě ty vilky v sousedství jeho domu.

Po asi dvou třech týdnech přišlo vystřízlivění. Musel jsem jinam, do 
rodiny, která bude mít čas se o mne postarat. Dostal jsem se sice k neo-
byčejně hodným lidem, stravu jsem měl výbornou, ale podmínky ubyto-
vání více než stísněné. A času na mne tu měli ještě méně než na Hans-
paulce. Byli totiž zcela vytíženi provozem restaurace, která byla hlavním
zdrojem jejich obživy. A tady, v tom svém druhém pražském působišti,
jsem setrval až do osudného 15. března 1939, kdy se také do pražských

ulic přivalila Hitlerova armáda s těžkou bojovou technikou a nad ní burá-
cela bombardovací letadla.

Když teď ta nacistická sebranka dorazila až sem – usoudili mí hosti-
telé – nezbývá, než abych se prý zas vrátil domů. Ale to by znamenalo
německou školu, a nepřipadalo to proto v úvahu. Bál jsem se ale také 
šikany, které bych byl vystaven, a vyhledal jsem proto sociální pracovnici,
s níž jsem byl v kontaktu a měl se možnost kdykoli se na ní obrátit. Do
soukromí by mě teď už nikdo nevzal – pravila – a zařídila mi proto 
pobyt, tentokráte v domově katolické mládeže v Praze na Karlově. Přísný
ústavní režim, bez možnosti volných vycházek, to pro mne sice nebylo
příliš lákavé, ale mělo to i své klady, např. povinné denní studium a tím 
i zlepšení prospěchu ve škole.

Ještě před ukončením školního roku mi sem nicméně byla doručena
obsílka z policejního ředitelství, leč vystavená gestapem, které si zde 
zařídilo svou služebnu. Měl jsem se neprodleně dostavit, že jsem proti-
právně opustil své trvalé bydliště v Německu. Dost jsem toho už věděl 
o jejich represivních praktikách, a tak namísto gestapa jsem raději opět
vyhledal svou známou na sociálce. Okamžitě prý musím z Prahy! mínila
a zařídila mé přemístění do dětského domova v Počátkách, až na Česko-
moravské vrchovině. Byla to šťastná volba, neboť jsem se tím stal chovan-
cem v takřka rodinném prostředí, jež tvořilo asi deset dětí a starší paní
vychovatelka, s níž jsme si velmi dobře rozuměli. I přestože práce v domác-
nosti a s obstaráváním jejích potřeb jsme si museli dělat sami, cítili jsme
se tu jako doma. Zde jsem tedy konečně dokončil školní rok 1938/39, 
započatý ještě v Hrádku – v pořadí však až ve čtvrté škole!

Takových ovšem, kteří si museli již v dětství prožít podobnou uprch-
lickou anabazi, byly tisíce, a svému příběhu nedávám proto punc nějaké
výjimečnosti. Doopravdy výjimečný byl však přístup bezpočtu lidí, kteří
se dokázali v nelehké době o nás postarat, projevili nezištnou solidaritu
a smysl pro vzájemnou lidskou sounáležitost.

Do roku 1941, než jsem vstoupil do praktického života už víceméně
bez cizí pomoci, jsem tak v Počátkách dovršil ještě zbývající dva ročníky
základní školní docházky již bez přerušení.

Snad to něco vypovídá o vlastenectví, o kterém se tehdy sice moc 
nemluvilo, ale lidé ho prokazovali především svými skutky.

J. Urban, pamětník a někdejší žák první české ZŠ v Hrádku nad Nisou

Vzpomínka na osudn˘ rok 1938

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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10 & 10
– za 10 měsíců až 10 milionů Kč

– jediná služba na českém trhu

– vhodné pro všechny (i pro cizince)

– zpracování nabídky dle vašich potřeb zdarma

IInngg..  EEvvaa  FFaallttuussoovváá,,

660022  118833  882266,,  eeddrruuiidd@@vvoollnnyy..cczz
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PPrroočč  kkaannddiidduujjeettee  ddoo  SSeennááttuu  PPČČRR??
Jako občan i jako člen nejsilnější opoziční politické strany se nemohu smířit s tím, že senát je „modrý“
a neplní svoji základní funkci, tj. aby byl důstojným místem pro demokratickou debatu o zákonech.
Svoji kandidaturu beru jako životní výzvu.
ZZ  pprrůůzzkkuummůů  aa  vvoolleebbnníí  úúččaassttii  ppřřii  vvoollbbáácchh  ddoo  sseennááttuu  jjee  ppaattrrnnéé,,  žžee  lliiddéé  sseennáátt  ppoovvaažžuujjíí  zzaa  nneeddůůlleežžiittýý..
JJaakk  bbyyssttee  „„lliiddsskkyy““ vvyyssvvěěttlliill  ppoottřřeebbnnoosstt  sseennááttuu  vv  nnaaššíí  ddeemmookkrraacciiii??
Některými lidmi je senát považován s nadsázkou za jakousi „radu starších“. Senátoři by díky svým
životním zkušenostem měli plnit funkci pojistky demokracie, tzn. nepřipustit do života nehotové 
a někdy v hektické atmosféře poslanci přijímané zákony. Měli by umět více vnímat i obyčejné pro-
blémy lidí, mít jejich důvěru a působit ve svých regionech coby „regionální ombudsmani“.
VVaaššíímm  hheesslleemm  vvee  vvoolleebbnníí  kkaammppaannii  jjee  „„MMéénněě  sslliibbůů,,  vvííccee  ččiinnůů!!““ MMůůžžeettee  vvyyssvvěěttlliitt,,  ccoo  ssee  zzaa  ttíímm  sskkrrýývváá??
Přiznávám, že je to dosti silné heslo a také hodně zavazující. Ne vždy se vše slibované podaří usku-
tečnit, ale maximální snaha by tam vždy být měla. Jestli se tímto heslem také skutečně řídím, mohou
posoudit nejlépe moji spoluobčané v Doksech, což se, doufám, ukáže při jejich hlasování ve volbách.
MMůůžžeettee  vvee  zzkkrraattccee  ppoohhoovvoořřiitt  oo  nneejjddůůlleežžiittěějjššíícchh  bbooddeecchh,,  ssee  kktteerrýýmmii  jjddeettee  ddoo  vvoolleebb  aa  kktteerréé  bbyyssttee  
vv  sseennááttuu  cchhttěěll  pprroossaazzoovvaatt??
Protože jsem z malého města, vím, jak se nám a těm ještě menším těžko zajišťují finanční prostředky
na řešení základních potřeb obce (kanalizace, osvětlení, komunikace aj.). Proto by k nim mělo 
být rozpočtové určení daní mnohem vstřícnější. Pak by jim určitě zbyly finanční prostředky na 
realizaci projektů pro lidi v oblasti sociálních a zdravotnických služeb a nemusely by z těchto 
důvodů zanikat obecné školy a malá předškolní zařízení. Základ je tedy ve finančních zdrojích, ale 
s nimi jsou úzce spojeny navazující potřebné zákony v těchto oblastech života. Úpravou v jejich 
prospěch by se pak malé obce určitě staly dobrým místem pro obyčejný lidský život.
JJaakkýý  jjee  VVáášš  nnáázzoorr  nnaa  „„mmooddrroouu““ vvěěttššiinnuu  vv  SSeennááttuu  PPČČRR,, aa  mmyyssllííttee,,  žžee  jjee  vv  ssiilláácchh  ČČSSSSDD  ttoottoo  zzmměěnniitt??
Jak jsem se již zmínil, senát díky „modré“ většině není místem pro demokratickou debatu o záko-
nech, a to mohou změnit pouze voliči. ČSSD se stejně jako ostatní politické strany o jejich důvěru
budou ucházet. Já doufám, že voliči svým hlasováním tuto potřebnou změnu provedou již v letoš-
ních podzimních volbách.
LLeettooss  ssee  kkrraajjsskkéé  aa  sseennááttnníí  vvoollbbyy  kkoonnaajjíí  vv  jjeeddeenn  tteerrmmíínn..  MMyyssllííttee,,  žžee  ddííkkyy  ttoommuu  bbuuddee  vvěěttššíí  vvoolleebbnníí  úúččaasstt
nneežž  vv  mmiinnuullýýcchh  vvoollbbáácchh??
Chci být optimistou, a proto věřím ve větší účast alespoň v prvním společném termínu voleb. 
Pokud se uskuteční druhé kolo voleb senátních, už takovým optimistou nejsem. Větší účasti voličů
by měla pomoci současná politická situace ve státě, která opravdu není dobrá, a voliči by s tím měli
něco udělat.
PPookkuussttee  ssee,,  pprroossíímm,,  nnaa  zzáávvěěrr  ooddhhaaddnnoouutt  VVaaššee  ššaannccee  aa  ššaannccee  ČČSSSSDD vv  lleettooššnníícchh  kkrraajjsskkýýcchh  aa  sseennááttnníícchh
vvoollbbáácchh..
Veřejné průzkumy voličských preferencí favorizují celorepublikově ČSSD. V rámci Libereckého kraje
není naše pozice tak výrazná a potvrzuje se, že jsme spíše pravicovým krajem. Pokud se týče mých
šancí v senátních volbách, je srovnatelná se všemi ostatními kandidáty kromě jediného, a to kan-
didáta za ODS – stávajícího hejtmana pana Skokana. Díky své stávající funkci má možnost účastnit
se všech možných akcí po celém kraji a myslím si, že tuto možnost v maximální míře využívá. Je 
prostě všude! V této souvislosti si kladu otázku, zda nebude u voličů platit staré pořekadlo: Čeho
(koho) je moc, toho je příliš!“ Závěrem bych chtěl pozvat všechny, jimž není lhostejná jejich 
budoucnost, k volbám 17. října, dne změny a naděje!
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PPrroočč  cchhcceešš  kkaannddiiddoovvaatt  ddoo  sseennááttuu??

Vážím si nabídky SDŽ – Strany důstojného 

života, která mě oslovila s tím, zda bych neměl

zájem za ni kandidovat jako nezávislý do senátu

v senátním volebním obvodě č. 36 – Česká Lípa.

Své mnohaleté zkušenosti z práce ve veřejné

správě, ať již ze státní správy, nebo z komunální

sféry zastupitele města, ale také poslance 

Parlamentu ČR v minulém volebním odobí

2002–2006, bych chtěl a mohl využít v práci 

v senátu.

Program SDŽ je mi blízký, a i to je jeden 

z důvodů, proč jsem o nabídce velmi vážně uva-

žoval, a nabídku, která je pro mne současně 

výzvou, nakonec přijal. Volební program SDŽ – Strany důstojného života občané

najdou na www.stranadustojnehozivota.cz.

Budu tedy kandidovat jako nezávislý kandidát na kandidátce Strany důstoj-

ného života, jejíž činnost podporuje také Miloš Zeman. I proto mne nabídka

oslovila a přijal jsem ji, protože si Miloše Zemana velmi vážím.
BByyll  jjssii  mmnnoohhoo  lleett  ččlleenneemm  ČČSSSSDD..  NNeenníí  ttoo  ttaakk  ttrroocchhuu  ttvvoojjee  ooddppllaattaa  JJiiřříímmuu  PPaarroouubb--

kkoovvii  zzaa  ttvvéé  vvyyšškkrrttnnuuttíí  zz  kkaannddiiddááttkkyy  ČČSSSSDD  ppřřeedd  ppaarrllaammeennttnníímmii  vvoollbbaammii  vv  rrooccee

22000066??

Na tu nechutnost současného předsedy sociální demokracie jsem již dávno 

zapomněl, a kandidát ČSSD je pro mne jako kterýkoliv jiný protikandidát. Nejdu

tedy do těchto voleb „natruc“. Jdu však do voleb s vědomím, že je minimálně 

jeden kandidát, který má lepší startovací pozici a může být vážným soupeřem.

Nicméně volby jsou volná soutěž a jdu do toho s vědomím, že vyhrát může pouze

jeden.

Jinak v ČSSD mám dodnes spoustu přátel, se kterými si čas od času voláme 

a píšeme. S některými se občas i vídám osobně. Je to fajn, když víte, že ne všichni

sdílejí názor svého arogantního předsedy.

JJaakkáá  jjee  ttvvoojjee  ppřřeeddssttaavvaa  oo  pprrááccii  vv  sseennááttuu??

Pokud budu občany zvolen, ve své práci v Senátu, kromě rozhodování o záko-

nech ČR, se chci zaměřit především na oblast veřejné správy. Je samozřejmostí,

že moje hlavní kancelář by byla v sídle senátního volebního obvodu v České Lípě,

kde bych měl stanoven jeden pevný den v týdnu pro návštěvy veřejnosti, prav-

děpodobně pondělí.

Senátní volební obvod Česká Lípa patří do Libereckého kraje, který stále ještě

není plnohodnotným krajem v oblasti veřejné správy. Týká se to Policie ČR, soudů

a dalších institucí, kdy např. Policie ČR Semily spadá pod krajské ředitelství Hra-

dec Králové, zatímco ostatní tři okresy jezdí do Ústí nad Labem. Je třeba změnit

zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, a několik dalších zákonů.

Co se týká práce ve výborech, dokáži si představit svoje uplatnění ve Výboru

pro hospodářství, zemědělství a dopravu nebo Výboru pro územní rozvoj, veřej-

nou správu a životní prostředí. 
MMyyssllííšš  ssii,,  žžee  sseennáátt  zzaa  ttěěcchh  ddvvaannáácctt  lleett  ssvvoojjii  eexxiisstteennccii  oobbhháájjiill??

Jsem přesvědčen, že senát svoji existenci obhájil. Senát má svoje nezastupitelné

místo mezi ústavními institucemi. Je nejen pojistkou demokracie, jak se někdy již

omšele říká, ale je zejména tím druhým subjektem, který má možnost posuzovat

a případně vracet zákony.

Možná by sám senát a jeho senátoři mohli trochu více přispět k prezentaci 

senátu jako instituce. I když o mnohých senátorech není slyšet právě tak jako 

o některých poslancích.
JJaakkéé  jjee  ttvvoojjee  kkrrééddoo  ddoo  vvoolleebb??

Kde můžeš pomoci, pomož. Kde ne, nepřekážej.

Mojí životní filozofií je „Žít tak, aby po mně něco zbylo. Žít tak, abych se mohl

ostatním podívat do očí.“
CChhcceešš  nněěccoo  vvzzkkáázzaatt  oobbččaannůůmm  nnaaššeehhoo  mměěssttaa  aa  bbllíízzkkééhhoo  ookkoollíí??

Chci jim hlavně vzkázat, aby využili svého volebního práva a přišli k volbám. 

Zejména pokud chtějí změnu. A pokud mi dají svůj hlas, předem jim děkuji a sli-

buji, že nezklamu.

Děkuji za rozhovor. (otázky kladl Michal Košina)

RRoozzhhoovvoorr  ss  MMggrr..  OOllddřřiicchheemm  NNěěmmcceemm,,  nneezzáávviissllýýmm  kkaannddiiddáátteemm  ddoo  sseennááttuu  zzaa  SSttrraannuu  ddůůssttoojjnnééhhoo  žžiivvoottaa

„Pfiijìte k volbám, chce to zmûnu!“
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S Drakem cestou necestou…
… vtipně pojmenovaný pochod spojený s plněním úkolů, který pořádá
DDM drak pro děti a jejich rodiče, má rok od roku více účastníků. Letos
to možná ovlivnilo i krásné podzimní počasí, a tak se po Hrádku ve sváteč-
ním dopoledni 28. září pohybovalo mezi kontrolami 55 dětí a 33 dospě-
lých. V Loučné a na Kristýně vyzkoušeli svoji šikovnost i důvtip. Na 10 sta-
novištích dostali po jednom dílku puzzle, které v závěru složili a slepili.

Nejmladší účastník si asi za pár let na svou účast nevzpomene – Kate-
řině Nešetřilové je jen 9 měsíců – ale třeba jednou dosáhne rekordu 
v počtu účastí.

Svůj svátek přišlo pochodem oslavit také pět Václavů – tři dospělí a dva
nedospělí, na které pořadatelé každým rokem pamatují zvláštním dárkem.

V. Štrupl

Klub maminek Krteãek
Vážení spoluobčané, chtěli bychom za Klub maminek Krteček ve Václavi-
cích vysvětlit, proč vznikl, jak je financován a co vše v něm děláme. A to
pro děti i jejich maminky.

Tento klub vznikl z nápadu dvou maminek, které jsou s dětmi doma.
Tím ale nechci říct, že se nudily. Za pomoci obce, městského úřadu a jejich
manželů se rozhodly vybudovat místo, kde by se všechny maminky na
mateřské dovolené mohly scházet, kde by se mohly ale také scházet 
i ostatní maminky s předškoláky a mladšími školními dětmi.

Činnost klubu je převážně závislá na penězích, které dostáváme od
osadního výboru Václavice, MÚ Hrádek nad Nisou (přes DDM DRAK Hrá-
dek nad Nisou) a ze sponzorských darů. 

Veškerou činnost v klubu děláme rády a dobrovolně. Snažíme se, aby
se u nás cítili všichni dobře. Je škoda, že zájem zdejších maminek není zas
až tak velký. Vždyť kvůli nim jsme to právě vše vymýšlely a zbudovaly.

I v tomto roce budeme vyrábět spoustu věcí, chystáme odpolední 
malování na silnici, soutěž dětí na odstrkávadlech i kolech, hry v klubovně,
zpívání a také cvičení na balonech. A co pro maminky? Opět výtvarnou
dílnu v DDM DRAK.

Je toho spoustu, co můžeme a chceme nabídnout, stačí jen mezi nás
přijít. Budeme rády, pokud i vy umíte něco a chcete nám to nabídnout.
Zapojit se můžete jak pasivně, tak aktivně.

Občas jsme zaslechly i spoustu nepravd a výmyslů o klubu maminek
a moc nás to mrzelo. Škoda, že naše snažení i někteří obyvatelé Václavic
odsoudili, stačilo se přijít podívat a zeptat se. Chceme, aby se děti mezi
sebou lépe poznaly a zvykaly si na kolektiv, než půjdou do mateřské 
školy. Aby měly mamky kde se scházet. Jsme přesvědčeny, že neděláme
špatnou věc.

Na závěr bychom chtěly poděkovat sponzorům, kteří nám pomohli
klub vybudovat, děkujeme Pískovnám Hrádek, Ing. Radku Petrovi, Jaro-
slavu Sklenářovi, Láďovi Polákovi a Míle Cimbálové. Těšíme se na další
spolupráci. Za Klub maminek Krteček Gabriela Poláková a Šárka Petrová

Atletick˘ pûtiboj popáté
Atletický pětiboj družstev Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko patří pět
let do zářijového sportovního kalendáře. V letošním roce se jej kromě 
pořádající ZŠ T. G. Masaryka zúčastnily jako tradičně ZŠ Lidická a ZŠ 
Chrastava a poprvé žáci z Rynoltic.

Čtyřčlenná družstva se utkala ve sprintu, běhu na 400 m, skoku do
dálky a hodu kriketovým míčkem (starší žáci vrhu koulí). Nejzajímavější
disciplínou ale bývá závěrečná štafeta, která sice většinou celkové 
pořadí už příliš nezmění, ale nejvíce se při ní uplatní týmový duch 
a povzbuzování členů týmu i spolužáků.

Ceny pro vítěze letos zůstaly ve všech čtyřech kategoriích v ZŠ T. G.
Masaryka, druhá místa si odvezla chrastavská škola. Děkujeme všem za
účast a věříme, že se v příštím roce bude moci zúčastnit i škola z Mníšku,
aby byl výčet soutěžících z mikroregionu kompletní.

Atletický pětiboj byl pořádán s příspěvkem společnosti Pulsklima, spol.
s r. o., města Hrádek nad Nisou a Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko.

Vít Štrupl

Sokrates na Z· Donín
Spolupracujeme s polskou a německou školou, a proto by bylo špatné,
kdyby děti nepoznaly místo, které nás spojuje. Trojzemí. Naše zářijové
setkání se konalo právě tady. Za krásného počasí jsme ve skupinách 
odpovídali na testové otázky, které se týkaly Hrádku n. N., Žitavy a Pora-
jowa. Pak nás čekaly závody na nových koloběžkách. Při závodech jsme
se hodně nasmáli, neboť jezdily i paní učitelky. Krásnou procházkou 
podél řeky jsme se dostali až na Kristýnu k chatě. Tam nás přivítal ohý-
nek, nakrojené ohromné párky včetně hořčice, kečupu a chleba, samo-
zřejmě limonády a tatranky. Odpoledne se všem velmi líbilo, jenom děti
litovaly, že se nemůžou vykoupat.

Sychravo!
Podzim!

Petře prší!
Venku je zima

Listy padají
A vznášejí se vzduchem

Nastává podzim,
Končí léto

A mraky vítají.
Konec letních hrátek

Teď nasadit čepice a bundy
Těžké je loučit se s létem
Podzimní nálada je tu!

Děti už neběhají po ulicích
Všude je ticho
Bláto a zima.

Kamila Buryová, ZŠ T. G. Masaryka
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Hrádeãtí se v Osta‰ovû
neztratili

Závod horských kol, který v září v Hrádku pořádá ZŠ T. G. Masaryka, 
bývá zároveň nominací na obdobný závod, který již devět let pořádá pro
školy z Liberecka škola v Ostašově. ZŠ Lidická a ZŠ T. G. Masaryka letos
vyslaly do Liberce po 10 závodnících, kteří měli příležitost si vyzkoušet 
jinou trať a jiné prostředí k závodění. A dá se říci, že žáci obou škol uspěli.
Lucie Palasová ze ZŠ Lidická obsadila v kategorii 6.–7. tříd třetí příčku,
bronzovou medaili vybojoval v kategorii žáků 8.–9. tříd Daniel Fröhlich
ze stejné školy. Daniel Šašek ze ZŠ T. G. Masaryka dokázal ve své katego-
rii 6.–7. tříd ujet všem soupeřům a vybojovat vítězství. 

I všem ostatním, kteří se závodu zúčastnili, patří právem poděkování
za bojovnost a odvahu poprat se s kopcem, překážkami na cestě a konec-
konců i studeným počasím.

Vít Štrupl

Ahoj, tady Rosniãky
a Sluníãka!

Co je u nás nového?
MMŠŠ  DDoonníínn MMŠŠ  VVááccllaavviiccee

– vymalované třídy – zřízení nové třídy
– dovybavení šatny novými bloky – nový koberec
– nové skříně na chodbách – skříňky ve třídě
– přestavba tříd – válecí mazlík

– dětská kuchyňka
– stolečky a židličky

V letošním roce máme zapsáno 58 dětí, a tak došlo ke změně v rozdělení
dětí. V předešlých letech jsme měli pouze dvě oddělení a naplněnost 
tříd byla 28–29 dětí na třídu. Změnou pro letošní rok bylo zřízení ještě
jednoho oddělení, a tak máme nyní tři třídy.

Nejmenší, rybičky – 10 dětí, prostřední, želvičky – 24 dětí a nejstarší,
žabičky – 24 dětí.

Personál naší mateřské školy byl posílen o novou pan0í učitelku Míšu.
V kuchyni nám dobře uvaří paní kuchařka Radka, vedoucí stravovaní

Jana, o pořádek a bezva náladu se stará Maruška, ředitelkou školky je Mar-
tina a její sehraný tým učitelek – Háňa, Dana, Hanka, Míša.

Zapomenout nemůžeme ani na mateřskou školu ,Sluníčko ve Václavi-
cích. Zde je zapsáno 21 dětí. O dětičky se bezva starají paní učitelky Věrka
a Maruška. O stravu a pořádek se stará Zuzka.

V tomto školním roce máme opět hodně plánů. Chceme pokračovat 
v dobré spolupráci s rodiči, mateřskou školou v Hartavě, základními 
školami, domem dětí Drak, policií, hasiči, zřizovatelem. Se školou v Doníně
máme naplánované společné akce. Paní ředitelka nám nabídla využívat
školní tělocvičnu, počítačovou učebnu, keramickou dílnu.

I nadále hledáme a uvítáme další nápady, pomoc sponzorů, ochot-
ných rodičů a ostatních.

Rosničky a Sluníčka z MŠ Donín a Václavice

O vítûzství bojovalo
osmdesát cyklistÛ

V pátek 12. září pořádala ZŠ T. G. Masaryka 3. ročník závodu pro horská
kola. Na start přijelo 77 závodníků ve věku od 4. do 9. tříd. Mnohem větší
odvahu než v předchozích letech sebraly dívky, kterých se zúčastnilo 21.

Trať v lese nedaleko Bílého potoka nabízí rozmanitý terén a překážky.
Pomyslný klobouk za odvahu je potřeba smeknout před nemalou skupi-
nou závodníků, kteří se možná vůbec poprvé setkali s jízdou po kořenech,
louce i blátě. Řada jezdců ale prokázala, že v terénu nejede poprvé, a se
všemi nástrahami se vypořádala bravurně a i v patřičné rychlosti. O tom
mimochodem svědčí i to, že v kategorii nejstarších žáků se všem třem
„medailistům“ podařilo svým časem vtěsnat pod dosavadní rekord trati.
Nyní jej drží vítěz letošního ročníku, Jakub Antonín ze ZŠ T. G. Masaryka,
který 5,4 km dlouhou trať zdolal za rovných 19 minut a dosavadní rekord
posunul o bezmála půldruhé minuty.

Radost, že se v průběhu závodu nestal žádný úraz, s výjimkou něko-
lika zanedbatelných odřenin, nám pokazili v samém závěru sršni, kteří
postupně napadli 5 závodníků. Tři museli být ošetřeni zdravotnickou 
záchrannou službou.

Závod byl opět pořádán s podporou společnosti Pulsklima, spol. s r. o.,
a města Hrádek nad Nisou.

JJmméénnaa  vvííttěězzůů::
4. a 5. třídy: Sabina Horáková, Ondřej Hájek (oba ZŠ T. G. Masaryka)
6. a 7. třídy: Lucie Palasová (ZŠ Lidická), Daniel Šašek (ZŠ T. G. Masa-

ryka)
8. a 9. třídy: Iveta Roubíčková, Jakub Antonín (oba ZŠ T. G. Masaryka)

Co to syãí, co to houká?
Sluníčka z václavické školky mají na zdi ve své školce novou dekoraci. 
Zasloužil se nám o ni pan Pelc, kterému patří velký dík za to, že nám 
rozzářil nejen oči, ale i zeď na naší chobdě, když nám tu vykouzlil štětci
s barvami krásný vláček a václavické nádraží. Všichni jsme pana malíře 
při práci sledovali a lecčemu jsme se přiučili. Ještě jednou Vám, pane Pelci,
mnohokrát za děti děkujeme. Děti a paní učitelky MŠ Václavice
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Závod Dolomitenmann nejspíše budou příznivci sportu znát. Tento pod-
nik určený pro čtyřčlenné týmy byl vymyšlen jako závod extrémní, a to ve
všech čtyřech disciplínách – v běhu, sjíždění divoké řeky, paraglidingu 
i jízdě na horském kole. Dolomitenmann je natolik známý, že mu svůj čas
věnuje i Česká televize, takže si někteří čtenáři možná vybaví šestimetrový
skok na kajaku do koryta řeky, kterým kajakáři svůj úsek začínají. To je
ovšem jen jedna z mála překážek, které závodníky čekají.

Letos se Dolomitenmann neboli neoficiální mistrovství světa extrém-
ního závodu štafet, konal už pojedenadvacáté. Na startu v rakouském 
Lienzi se objevili mezi několika Čechy také dva občané Hrádku. Zatímco
o Jiřím Novákovi, který zde startoval již podruhé, jsme věděli, na Stani-
slava Dvořana, který vyzkoušel své umění na divoké vodě, jsme přišli 
náhodou při závodech kol do vrchu.

Jiří Novák dosáhl v letošním ročníku značného úspěchu. Jeho tým Uni-
qua skončil celkově sedmý, on sám mezi bikery pátý (nejlepší z Čechů).
Ve sjezdu byl dokonce nejlepší ze všech jezdců. 

PPoohhlleedd  zzee  sseeddllaa  kkoollaa
PPřřeedd  ddvvěěmmaa  lleettyy  jjssmmee  ssppoolluu  dděěllaallii  rroozzhhoovvoorr,,  tteehhddyy  pprroottoo,,  žžee  jjssttee  oodd  mměěssttaa
ppřřeevvzzaall  oocceenněěnníí  pprroo  ssppoorrttoovvccee  rrookkuu..  TTeehhddyy  jjssttee  řřííkkaall,,  žžee  jjssttee  jjeenn  kkrrůůččeekk  oodd
pprrooffeessiioonnáállnnííhhoo  zzáávvoodděěnníí..  PPooddaařřiilloo  ssee  vváámm  tteenn  kkrrůůččeekk  uudděěllaatt??
Podařilo. Přešel jsem do profesionálního týmu DekHome Canondale.
Podle toho, co vidím na českých závodech, tak máme asi nejlepší zázemí,
takže se mi to stoprocentně povedlo. 
SS  ttrroocchhoouu  nnaaddssáázzkkyy  jjssttee  řřííkkaall,,  žžee  ssii  ppaakk  nneebbuuddeettee  mmuusseett  mmýýtt  kkoolloo  ::--))..
Kolo si na závodech nemusím mýt. Třeba přijdu, máme tam i kluky, co
už na kole nejezdí, jeden mi vezme tašku a nese mi ji a já mu říkám: „Co 
děláš?“ a on: „Ty jsi tady závodník, jsi tu od toho, abys závodil, a já jsem
tu, abych ti pomohl.“ Takže dělá všechno za mě – seřídí mi kolo, připraví
mi jídlo…
CCoo  zznnaammeennáá,,  kkddyyžž  ssee  řřeekknnee  pprrooffeessiioonnáállnníí  ccyykklliissttaa??  MMááttee  nnaabbiittěějjššíí  kkaalleenn--
ddáářř??
Profesionál je placený, máme na závodech zázemí, kde jde o servis, kola,
o všechno se stará tým a na závodníkovi je, aby odtrénoval a na závodě
odvedl to, co má. Ale není v tom zase takový rozdíl. Všichni závodníci to
mají stejně těžké.
JJaakk  ddlloouuhhoo  jjeezzddííttee  jjaakkoo  pprrooffeessiioonnááll??
Letos to byla první sezóna a uvidíme, jak to bude dál. V profesionální 
cyklistice určitě vydržím, uvidím, jak to bude v týmu, protože teď nám
odešel hlavní partner a shání se nový, takže nevíme, jestli budeme 
pokračovat. Ale manažer Radim Kořínek se snaží a já myslím, že to pokra-
čovat bude. Možná budou drobné změny, třeba v názvu, ale tým a lidi,
co se točí kolem, zůstanou.
TTýýmm  aassii  bbuuddee  ppoosskkllááddaannýý  zz  lliiddíí  zz  cceelléé  rreeppuubblliikkyy..  DDáá  ssee  mmlluuvviitt  oo  ppaarrttěě??
Myslím si, že jsme takovouhle partu nikdy neměli, a já se na závody 
vždycky těším. Ty zážitky tam opravdu jsou a to, co provádíme s klukama
na závodech, na to se opravdu těším. Kolektiv je hodně důležitý. Jsme
tam čtyři, hlavní postavou je Pavel Boudný, pak Jirka Hudeček a junior 
Dominik Buksa.
JJaakk  ttrréénnuujjeettee??  PPěětt  ddnníí  vv  ttýýddnnuu  pplluuss  zzáávvooddyy??
Jeden den je volný. Letos za rok najedu asi přes 20 tisíc kilometrů. Když
jsem začal trénovat na maratony, najezdil jsem třeba tři dny za sebou po

200 kilometrech. Jezdil jsem to tak kolem 7 hodin. A to si pak projedete
celé okolí.
KKoolliikk  zzáávvooddůů  aabbssoollvvuujjeettee  zzaa  sseezzóónnuu??
Měl jsem od dubna volný asi jeden víkend, s tím, že už v únoru se jezdilo
na soustředění. Letos to bylo spíše po České republice, ale byli jsme se
podívat i venku, třeba v Německu a Francii.
SSeezzóónnuu  vv  nnoovvéémm  ttýýmmuu  jjssttee  pprrýý  zzaaččaall  ddoocceellaa  ddoobbřřee……
To bylo spíš naopak. Celou sezónu jsem měl spíš špatnou a už jsem si 
říkal, že to je na pováženou. Pak se to zlomilo, když jsem vyhrál Akade-
mické mistrovství České republiky a Mistrovství ČR v maratonu v kate-
gorii Elite. Od té doby to šlo hodně nahoru.
KK  ttoommuuttoo  rroozzhhoovvoorruu  mměě  aallee  ppřřiimměěllaa  ssppííššee  vvaaššee  úúččaasstt  nnaa  zzáávvoodděě  DDoolloommii--
tteennmmaannnn  vv  RRaakkoouusskkuu,,  nnaa  kktteerréémm  jjssttee  bbyyll  nneejjlleeppššíí  zz  ččeesskkýýcchh  bbiikkeerrůů..  MMoožžnnáá
bbyy  ssttáálloo  zzaa  ttoo,,  ppooppssaatt  nneezzaassvvěěcceennýýmm,,  oo  ccoo  ppřřii  ttoommttoo  zzáávvoodduu  jjddee..
Je to extrémní štafetový závod, protože v každé disciplíně je extrémní trať.
Začínají běžci, ti mají svoji část za sebou zhruba za hodinu a půl až dvě
hodiny. Potom je předávka na paragliding, ten dá předávku kajakářovi 
a končí biker. Když třeba vidím, jak běží běžci, do jakého kopce a v jakém
terénu… Musí se to zažít. Nemohu posoudit, jak je to těžké, ale když 
vidím, jak přistává paraglidista na předávku ke kajakářovi, tak to je něco
absolutně neskutečného, když ho vidíte nad sebou, a během chvilky je
na zemi. Kajak začíná šestimetrovým skokem, pak má nějaké vracečky. 
Horské kolo je také extrémní. Jede se nahoru na Hochstein, do výšky 
2 061 metrů, s celkovým převýšením 1 388 m na necelých 15 km. Počá-
tek je volnější, projede se městem a potom se prudce stoupá až na Hoch-
stein. Letos tam byla taková novinka, asi dva kilometry se běželo po koře-
nech, nedalo se to vyjet, a nahoře se běželo asi ještě 200 výškových metrů
přes borůvky. Chvílemi jsem tam nevěděl, kam běžím. Potom je sjezd,
také extrémní, po červené sjezdovce, kde se jezdí světový pohár v lyžo-
vání. Mně se třeba rozžhavily brzdové kotouče do červena, a jsou i takoví
borci, že když měli ještě ráfkové brzdy, rozžhavily se jim ráfky tak, že se
jim odtavily ventilky z duší.
NNěěkkddee  jjsseemm  ččeettll,,  žžee  pprrůůmměěrrnnéé  kklleessáánníí  jjee  2266  %%..  DDáá  ssee  ttoo  ttaaddyy  uu  nnááss  
kk  nněěččeemmuu  ppřřiirroovvnnaatt??
To asi ne. Celý ten kopec tam tak prudký není, ale jsou tam některé 
pasáže tak extrémní, že se jenom stojí na brzdách a čekáte, co se bude
dít. Mezi tím jsou i nějaké rovinky, ale těžko přirovnat. Maximálně 
k Popovce, když se jede na Dolní Sedlo, ne k lavičce, ale tou úzkou ces-
tičkou, tak tam je jeden takový prudký úsek.
CCoo  ssee  vváámm  hhoonníí  hhllaavvoouu,,  kkddyyžž  ssee  ttaakkhhllee  řřííttííttee  zz  kkooppccee??  SSttííhhááttee  ttřřeebbaa  
sslleeddoovvaatt,,  jjaakkoouu  rryycchhlloossttíí  jjssttee  ssee  ttaamm  řřííttiill??
Ne. Tachometr nemám, ale tam akorát přemýšlím, abych to nepřepálil.
Člověk se musí hlídat. Je třeba zajímavé, že v tom nejprudším úseku, když
se jede po louce dolů, tak se stojí většinou na brzdách. Dojel jsem tam
borce, pustil jsem brzdy, abych ho předjel, a to bylo, jako když šlápnete 
v autě na plyn. Tuhle trať jsem jel vloni poprvé, letos jsem tam byl s Iva-
nem Rybaříkem a myslím si, že jsme udělali dobře. Dali jsme si jednou
výjezd a dvakrát sjezd a ten sjezd byl pro nás velké plus, protože v tom
se dá hodně nahnat. Letos jsem sjezd dokonce vyhrál. Je to hodně o najetí
a sebekontrole, ale i takové vypnutí hlavy. Mám docela dobrou techniku
a to se vyplatí. 
NNiiccmméénněě,,  DDoolloommiitteennmmaannnn jjee  ttýýmmoovvýý  ššttaaffeettoovvýý  zzáávvoodd..  VVyy  jjssttee  jjeell  zzaa  ttýýmm
UUnniiqquuaa..  BByyll  tteenn  ttýýmm  sslloožžeennýý  ppřříímmoo  pprroo  zzáávvoodd??  JJaakk  jjssttee  cceellkkoovvěě  ddooppaaddllii??
Týmy bývají stavěny přímo pro tento závod. My jsme jako Uniqua skon-
čili celkově na sedmém místě v kategorii profesionálních týmů.
ZZnnaallii  jjssttee  ssee  vvůůbbeecc  ss  ttěěmmii  kklluukkyy,,  ccoo  bbyyllii  vv  ttýýmmuu??
S kajakářem a s paraglidistou se znám, ale běžce – Lukáše Bartáka – jsem
viděl poprvé. Dobré je, že se vždycky sejde dobrá parta. 
KKddyyžž  jjee  zzáávvoodd  ttaakkttoo  eexxttrréémmnníí,,  ddoocchháázzíí  ttaamm  ttaakkéé  kk  úúrraazzůůmm??
Určitě dochází, ale myslím si, že v té absolutní špičce jsou závodníci 
natolik zkušení, že k úrazům nedochází a ti ostatní se spíš trošku hlídají.
I když nějaké zlámané kosti na kole určitě byly.
ZZaažžiill  jjssttee  vvyy  ssáámm  nněěkkddyy  ttaakkoovvýý  ppáádd,,  kktteerrýý  nneevvyyppaaddaall  ddoobbřřee??
Když už jsem se připravoval na Dolomitenmanna, tak jsem chtěl 
zajet ještě závod Sudety, což bylo finále Českého poháru v maratonu. Je
to údajně nejtěžší bikový maraton v Čechách. Měl jsem sérii defektů 
a propadl jsem se zhruba na 50. místo. Ve sjezdu jsem to potom trochu
přehnal, spadl jsem a zlomil jsem rám, zničil kola a sedlo, ale se mnou to
dopadlo  docela dobře, udělal jsem kotoul a byl jsem jen odřený a pár
modřin.

Hrádeãáci na Dolomitenmannovi. A hned dva.
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MMáá  ttaakkoovvýý  ppáádd  vvlliivv  nnaa  ppssyycchhiikkuu  pprroo  ddaallššíí  zzáávvoodd??
Strach ani není, ale člověk si pak dává větší pozor. Myslím si, že jsem měl
trochu nos nahoru, že jsem ve sjezdu měl na Dolomitenmannovi 
nejlepší čas. Tak mě to trochu sťalo, a už jsem ve sjezdech zase klidnější.

Vít Štrupl

PPoohhlleedd  zz  vvooddyy
VVzzhhlleeddeemm  kk  uuzzáávvěěrrccee  HHRRÁÁDDEECCKKAA aa  ppoozzddnníímmuu  aa  vvíícceemméénněě  nnááhhooddnnéémmuu
zzjjiiššttěěnníí,,  žžee  ssee  lleettooššnnííhhoo  rrooččnnííkkuu  DDoolloommiitteennmmaannnnaa  zzúúččaassttnniillii  ddvvaa  HHrrááddee--
ččááccii,,  jjssmmee  jjiižž  nneeppoořřiizzoovvaallii  rroozzhhoovvoorr  aa  ddoohhooddllii  jjssmmee  ssee,,  žžee  ssee  SSttaanniissllaavv
DDvvoořřaann  oo  ssvvéé  zzáážžiittkkyy  ppoodděěllíí  ssáámm  aa  vvííccee  ppooppííššee  cceellýý  zzáávvoodd::

Letošního Dolomitenmanna jsem se zúčastnil jako kajakář s kamarády
z Kerda Xstream Racing Teamu. 

Síly spolu měřilo 110 čtyřčlenných štafet ve složení: běžec, paraglidista,
kajakář a cyklista. Přihlásit se na takový závod není úplně jednoduché,
podle slov pořadatelů se hlásí třikrát více štafet, než je maximální počet.
My jsme ale měli to štěstí a naše přihláška byla úspěšná. Před dnem D 
(6. září) bylo ještě nutno najít odvahu do jihorakouského města Lienz 
odjet a postavit se na start...

Závod startují běžci na hlavním náměstí v Lienzu v nadmořské výšce
674 metrů nad mořem. Trasa je dlouhá 12 km a končí na jednom 
z vrcholů Kühbodentörl ve výšce 2 441 metrů. Převýšení je neuvěřitelných
1 767 metrů. Podle slov našeho běžce Vládi Šáfra (Jablonec nad Nisou)
je trasa extrémní nejen tím, že vede 9 km nahoru do příkrých alpských
kopců, ale je i nebezpečná a vede po úzkých pěšinách nad prudkými srázy.
Pocit uspokojení nad zdolaným vrcholem je slovy nepopsatelný. Po-
vzbuzování a servis na vrcholu byl výborný. Letos chyběla jen maličkost,
kterou byla přímá předávka štafety kamarádovi s padákem (Jirka Krejčí,
Opava). Padáčkáři museli kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám
startovat z jiného, níže položeného místa a jejich disciplína se skládala
„jen“ z běhu s padákem na start a několikaminutového letu na fotbalové

hřiště v Leisachu. Přistání bylo divácky velmi atraktivní, mnoho letců 
riskovalo a prolétali jen těsně nad stromy, jeden dokonce zboural nafu-
kovací oblouk, pod kterým probíhaly předávky. 

V okamžiku, když jsem na obloze zpozoroval padák s číslem 61, se blí-
žila předávka a můj úsek vedoucí korytem řek Dráva a Isel. Vše začalo 
během ze hřiště k řece, přeplaváním koryta a opět během ke kajaku. Poté
následoval skok z 6 metrů vysoké rampy volným pádem do Drávy, který
byl nejen pro mě velkým adrenalinovým zážitkem. Během asi 3,5 km
dlouhé etapy se střídaly úseky volné divoké vody se slalomem, který byl
zákeřný zejména tím, že obsahoval několik výjezdů proti proudu k další
brance. Branku číslo 19 jsem ale nebyl schopen pokořit, a tak vám další
průběh sdělím jen z dojmů z tréninku, který proběhl den před závodem.
Jedno z kritických míst bylo také u branky č. 26, kde před ní byl napříč 
řekou zavěšený smrk, který bylo nutné podplavat pomocí eskymáckého
obratu (dnem vzhůru) a hned trefit bránu 26. Za ní byl největší vodní 
válec z celého úseku (válec = místo, kde se voda vrací proti proudu a je
nutno jím projet dostatečně rychle, aby loď nezvrhl). Po několika stech
metrech se do Drávy zleva vlévá Isel. Od soutoku bylo nutno vypádlovat
cca 300 m proti proudu a loď vynést nad nejobtížnější místo celého 
kajakářského úseku – Iselkatarakt neboli Kino. V řeči vodáků se jedná 
o vodu obtížnosti WW4 s vodními válci, víry, bočními vlnami a velkým
spádem. Uprostřed toho všeho byla zavěšena protivodná brána č. 31, 
kterou bylo nutno projet. Poté následoval přejezd Iselu, výběh s lodí na
břeh a předávka cyklistovi. Milan Černý jel trasu dlouhou 28 km s 15 km
stoupáním do výšky 1 388 m. Poté následoval sjezd po sjezdovce H2000,
na níž se v zimě jezdí světové poháry FIS.

Atmosféra byla po celou dobu akce výborná, Lienz doslova žil závo-
dem a místní lidé byli úžasní. Pro všechny z nás byl tento závod nesmírně
obtížný a sáhli jsme si až na samotné dno sil. Už také víme, proč se o tomto
závodě mluví jako o nejtěžším extrémním závodě světa.

Více textu najdete na wwwwww..ssttaannddaa..wwzz..cczz. Stanislav Dvořan

Orel, jednota Hrádek nad Nisou
Vás zve na akci

Hrádecká bowlingová extraliga druÏstev
(soutěž družstev amatérů v bowlingu)

V Hrádku prý je nuda. 
Tak se nenuďte a přijďte se pobavit sportem opravdu pro všechny.
Bowling vyzkouší a vylepší Vaši obratnost – ohebnost.
Soutěž družstev Vám přinese vzrušení a posílení vztahů.
Porážka není hanba. „Sláva vítězům, čest poraženým“ stále platí.
Heslo olympioniků: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“
Sport je pro zábavu, tak přijďte a bavte se.

HHrrááddeecckkáá  bboowwlliinnggoovváá  eexxttrraalliiggaa  ddrruužžsstteevv,, II..  rrooččnnííkk  22000088––22000099
Soutěž družstev o putovní pohár.

PPoořřaaddaatteell:: OREL, jednota HRÁDEK NAD NISOU, U Koupaliště 743, 
Hrádek nad Nisou

MMííssttoo  kkoonnáánníí:: Restaurace NORTH POINT, U Koupaliště 631, Hrádek n. N.
TTeerrmmíínnyy:: 1. kolo začíná 13. 10. 2008
SSttaarrttuujjíí:: V jednom utkání 5 kapitánem určených hráčů z až 10 členné

soupisky družstva. Minimální počet hráčů na soupisce je 5, maximální
počet je 10 hráčů. Družstva mohou být rodinná, firemní, občanská sdru-
žení, úřady a jejich složky, příspěvkové a další organizace či účelově 
sestavené skupiny. Hráči však mohou startovat a být na soupisce pouze
jednoho družstva, a to po celou dobu soutěže. Název družstva je libovolný
a zvolí si jej hráči sami. Pouze muži a ženy, kteří nehrají bowling závodně.

HHoossppooddáářřsskkéé  ppooddmmíínnkkyy:: Jednotlivá družstva startují na své vlastní 
náklady nebo na náklady vysílající organizace. Náklady jednotlivých 
utkání (pronájem dráhy) základní soutěže hradí družstvo, které je vyloso-
váno jako domácí, pokud se soupeři nedohodnou jinak. Náklady utkání
play off hradí poražené družstvo.

SSttaarrttoovvnnéé:: 800 Kč za družstvo, nejpozději splatné při losování, možno
i předem na účet OREL, jednota Hrádek nad Nisou, 986397349/0800

PPřřiihhlláášškkyy:: Řádně vyplněné a podepsané přihlášky se soupiskou zašlou
zájemci na adresu ORLA do 5. 10. 2008 ve dvou vyhotoveních (příloha).
Losování proběhne z došlých přihlášek v pondělí 6. 10. 2008 v 18.00 na
schůzce kapitánů v restauraci NORTH-POINT. 

DDaallššíí  iinnffoorrmmaaccee:: Informační vývěska na restauraci NORTH POINT,
www stránky města.

V˘sledky závodÛ do vrchu
Za krásného slunečného počasí se odehrál letošní ročník Závodů do 
vrchu pro horská kola. Přesto, že se letos na start nedostavili dosud tra-
diční hrádečtí účastníci, vyjelo do sedla pod Popovkou 15 cyklistů. Byla
mezi nimi i dosud nejmladší účastnice, teprve osmiletá Sára Čermáková.
Další aktéři by mohli z úcty smeknout přilbu před její maminkou, která ji
po většinu trasy vyprovázela v sedle kola, za nímž táhla vozík s druhým 
potomkem (i když nikoliv na čas). Možná se stane inspirací pro vyhlášení
další kategorie – kolo s přívěsným vozíkem.

Poprvé byla obsazena, i když jen jednou závodnicí, kategorie dívek do
18 let.

Dosavadní rekord trati z roku 2006 zůstal nepřekonán. Jiří Novák tehdy
vyjel z areálu Orla pod Popovku v čase 15.58. Letošním vítězem v kate-
gorii mužů se stal Jaroslav Tuž, který překonal 270 výškových metrů 
a 4,7 km za 18 minut 43 sekund. O půl minuty za ním zaostal hrádecký
Ivo Machek. Do vrchu mezi sebou soutěžily jen dvě ženy, vyhrála Jana
Farská za necelých 25 minut. V kategorii mužů nad 40 let vyhrál liberecký
Jiří Kopka, který se do cíle dostal za 24 minut a 54 sekund.

Kromě poděkování účastníkům věnujeme díky také p. Andree Vinšové,
která spolu s manželem zajišťovala v cíli časomíru.

Akce byla pořádána s podporou města Hrádek nad Nisou. Vít Štrupl
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