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V listopadovém čísle:
— Nová parkovací místa
— Otázky pro starostu
— Trojzemí
— Malováno světlem
— Z Mukačeva do Hrádku
— Noc ve skalách

— Příloha: Příběhy pískovce

cena 12 Kã

Mûsto chce u‰etfiit 
za odpady

V uplynulých měsících letošního roku se vedení města začalo hlouběji zabývat problematikou odpadů 
v našem městě.

CCoo  nnááss  kk  ttoommuu  vveeddee??
Stále se zvyšující náklady na nakládání s odpady, zvyšující se produkce odpadů (meziroční nárůst asi

o 4 %) a zvyšující se náklady na likvidaci komunálního odpadu, tzv. skládkovné. To jsou důvody, které vás
ale nemusí zajímat a kterými vás ani nechceme zatěžovat. 

CCoo  jjee  aallee  pprroo  nnááss  ssppoolleeččnněě  sskkuutteeččnněě  ddůůlleežžiittéé??
Fakt, že náklady odpadového hospodářství v našem městě jsou podstatně vyšší než příjmy a tento defi-

cit dlouhodobě dotujeme z obecního rozpočtu. Pro vaši představu náklady v roce 2007 byly asi 7 mil. Kč 
a příjmy asi 4 mil. Kč, tzn. že deficit je asi 3 mil. Kč, který zaplatíme všichni z rozpočtu města. 

CCoo  jjee  ttoo  zzaa  ppeenníízzee??
To jsou 3 mil. Kč na dětská hřiště, na opravu chodníků, na osvětlení a další věci, které jsou důležité, aby

se nám v Hrádku dobře žilo. 
Novelizace zákona o odpadech nám umožní zvýšit poplatek za odpady ze současných 500 Kč až 

na 1000 Kč na osobu za rok. Samozřejmě, tím bychom situaci vyřešili – zdražíme občanům poplatek 
za odpady a vyrovnáme bilanci odpadového hospodářství. Ale touto cestou nechceme jít a doufáme 
v podporu vás všech, občanů Hrádku nad Nisou, abychom k tomuto kroku nemuseli přistoupit. Rozhodli
jsme se, že se pokusíme o složitější postup – začali jsme se zabývat efektivitou celého systému 
odpadového hospodářství. Naštěstí již existují odborné přístupy, odzkoušené postupy a zkušenosti, které
mohou pomoci nastavit celý systém tak, že na základě úspor a zároveň zachování standardu, na který jste
zvyklí, bude systém nakládání s odpady v Hrádku fungovat optimálně.

Proto jsme zadali studii „Optimalizace systému nakládání s odpady na území města Hrádku nad 
Nisou“, kterou zpracovala odborná firma ENVICON, s. r. o., a v následujícím období budeme postupnými
kroky navržená řešení realizovat. O všem vás budeme pravidelně informovat na všech obvyklých místech,
jakými jsou internetové stránky města, HRÁDECKO, úřední desky, sms kanál. Nebudeme přetiskovat 
250stránkový text studie, ale budeme se snažit vás informovat o všem, k čemu je nutné přistoupit,
a zároveň vysvětlit smysl, který nás k tomu vede. V obecné rovině se dá říci, že budeme společnými silami
snižovat množství směsného komunálního odpadu (tedy odpadu, který není vytříděný a odkládá se do 
„popelnic“), za jehož likvidaci musí město zaplatit. Tím, že z něj vytřídíme složky (papír, sklo, plasty aj.),
se nám podaří proměnit odpad v surovinu, která neskončí na skládce, tzn. že za ní nezaplatíme, ale dosta-
neme zaplaceno. Ale to je opravdu jen v obecné rovině a v další části článku se budeme věnovat 
i hlubším informacím. Přesto začneme „od konce“ a seznámíme vás se závěry studie:

ZZáávvěěrryy  ssttuuddiiee  „„OOppttiimmaalliizzaaccee  nnaakkllááddáánníí  ss  ooddppaaddyy  nnaa  úúzzeemmíí  mměěssttaa  HHrrááddkkuu  nnaadd  NNiissoouu““  ((EENNVVIICCOONN,,  
ss..  rr..  oo..,,  ssrrppeenn  22000088))

Systém nakládání s komunálními odpady na území města Hrádku nad Nisou je v současné době funkční
a zajišťuje naprosté většině obyvatel města služby ve standardním rozsahu. 

Součástí systému je nádobový a pytlový sběr SKO (směsného komunálního odpadu) a VSKO 
(využitelných složek komunálního odpadu neboli vytříděného odpadu), ve městě funguje sběrný dvůr,
který má celou řadu funkcí, jako místo pro shromažďování odpadů od obyvatel i podnikatelů, místo 
zpětného odběru použitých elektrozařízení, dále jako zařízení, které slouží k úpravě vybraných druhů 
odpadů a zároveň tvoří logistické středisko pro nakládání s odpady ve městě. Poloha vůči zařízením 
nakládajícím s odpady město předurčuje k přepravě odpadů na velké vzdálenosti, s výjimkou inertních 
a biologicky rozložitelných odpadů, kterých je možné se zbavovat v blízkém okolí.

Systém nakládání s odpady na území města Hrádku nad Nisou vykazuje některé nedostatky, které
nemají v hlavní míře zásadní dopady na funkčnost systému, avšak mají výrazný vliv na celkové náklady
systému. 

Pokračování na straně 7

Oslavy devadesátin
republiky v Hrádku

28. říjen, den, kdy vzniklo samostatné
Československo, si v Hrádku připomí-
náme tradičně. K pomníku ve Školní ulici
přišly i letos desítky lidí, kteří vnímají, že
tento svátek není jen dnem volna v kalen-
dáři. Že v širším významu oslavujeme
naši vlast, slovo dnes ne zcela často vzpo-
mínané, připomněl ve svém projevu 
starosta města Martin Půta. Jeho slova
uvedly děti ze ZŠ Lidická, které pod vede-
ním p. uč. Jany Večerníkové zazpívaly 
v aule školy, poskytnuvší úkryt před
deštěm. Státní hymnou v podání
Chrámového sboru a položením věnců 
k pomníku skončila první část oslav.

Už počtvrté se v letošním roce při pří-
ležitosti 28. října udělovala ocenění od
města. V obřadní síni radnice předali 
starosta a místostarosta města ocenění
panu Vasilu Krefcunovi za přínos vlasti 
v bojích v druhé světové válce. Pan 
Krefcun bojoval v jednotkách generála 
Ludvíka Svobody, se kterým se také
několikrát setkal. Zmínku mohou čtenáři
najít i ve známé Svobodově knize Z Buzu-
luku do Prahy.

Druhé ocenění za dlouholetou a zá
služnou práci ve skautingu převzali 
manželé Ludmila a Miroslav Míškovi. 
V Hrádku dvakrát stáli při zrodu skautu.
Poprvé spolu s manželi Nápravníkovými
na konci šedesátých let, krátce poté byl
ale skaut zrušen. Pokračování na straně 7
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
Od listopadového čísla HRÁDECKA jsme se rozhodli k usnesením zastu-
pitelstva města a rady města připojovat komentáře, které by měly pomoci
v orientaci v problematice, která ze stručných textů usnesení nemusí být
vždy patrná. Nápad jsme převzali ze zpravodaje Varta, který vydává město
Stráž pod Ralskem.

1188..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
18. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 1. října se zabývala těmito
záležitostmi:
— vzala na vědomí podané nabídky a vyhodnocení nabídek na veřejnou

zakázku malého rozsahu Koordinátor projektu – „Zlepšení dopravní
dostupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou (CZ), Bogatynia (PL) a Heř-
manice (CZ) v česko-polském příhraničí“ a schválila pro realizaci 
veřejné zakázky Euroregion, regionální sdružení, se sídlem 1. máje 
Liberec, za celkovou cenu 383 999,91 Kč

— vzala na vědomí vyhodnocení výběrového řízení akce Regenerace 
sídliště Liberecká – Hrádek nad Nisou a schválila firmu Technické služby
města Liberec, a. s., Liberec za cenu 6 065 121,79 Kč k realizaci akce 

— vzala na vědomí vyhodnocení VŘ akce Vypracování energetického 
auditu objektů Domova pečovatelské služby – Žitavská 670, Hrádek
nad Nisou a objektu Mateřské školy Donín 36, Hrádek nad Nisou 
a schválila k vypracování enegetického auditu firmu Energy Benefit
Centre Praha za cenu 107 100 Kč.
Komentář: Energetický audit bude zpracován z důvodu přípravy zate-
plení a změny nevyhovujícího vytápění (gamaty) nejstaršího objektu
pečovatelské služby v Hrádku. Na realizaci projektu město plánuje
získat prostředky formou státní dotace. Zpracování energetického 
auditu je podmínkou pro podání žádosti o dotaci.

— schválila uzavření smlouvy na technický dozor investora na akci 
Regenerace sídliště Liberecká mezi městem Hrádek n. N. a Ing. Petrem
Šmakalem za cenu 261 205 Kč

— schválila výjimku ze směrnice Rady města Hrádek nad Nisou o zadá-
vání veřejných zakázek při uzavření mandátní smlouvy na výkon TDI
z důvodu krátkého časového termínu předložení kompletní žádosti 
o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj.
Komentář: K tomuto bodu usnesení bude rada města projednávat 
dodatek, který místo celkové sumy stanoví hodinovou sazbu vypláce-
nou podle skutečně odpracovaných hodin.

— vzala na vědomí vícepráce v celkové hodnotě 120 134 Kč na akci 
Rekonstrukce centrální jídelny v Hrádku nad Nisou a výměna ventilů
radiátorů v Základní škole Lidická a Základní škole T. G. Masaryka 
a uložila OISM zahrnout částku do 4. rozpočtové změny.
Komentář: Vzhledem k rozsahu prací a stavu zařízení školní kuchyně
bylo potřeba navýšit rozpočet na její rekonstrukci. Na celý projekt 
výměny ventilů a rekonstrukce kuchyně město získalo dotaci od kraj-
ského úřadu ve výši 3 mil. Kč.

— schválila dodavatelskou firmu Milan Suchý, Česká Lípa k realizaci akce
Výměna oken v objektech: byt správce fotbalového hřiště a rehabili-
tace v budově polikliniky za cenu 138 384.
Komentář: Z důvodu energetických úspor město přikročilo k výměně
oken v bytě správce na fotbalovém stadionu a na rehabilitaci v poli-
klinice. Kromě toho proběhnou práce ve dvoře zdrav. střediska – 
vydláždění dvora zámkovou dlažbou, oplocení z Legionářské ulice, 
na které město získalo dotaci 300 tis. Kč prostřednictvím Mikroregionu
Hrádecko-Chrastavsko.

1199..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
19. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 15. října se zabývala těmito
záležitostmi:
— vzala na vědomí předložené nabídky na veřejnou zakázku malého roz-

sahu „Dodavatel pneumatik na vozidlo CAS 32 T 815“. Rada města
schválila jako dodavatele pneumatik na vozidlo CAS 32 T 815 firmu
PNEU – SPORT, s. r. o., za cenu 79 468,20 Kč.

— schválila vypsání výběrového řízení v rámci projektu „Multifunkční
centrum Trojzemí Hrádek n. N. (CZ) – Bogatynia (PL)“ na dílčí veřejné
zakázky malého rozsahu:
1) Multifunkční centrum Trojzemí Hrádek n. N. (CZ) – projektová doku-

mentace pro výběr zhotovitele stavby a zajištění autorského dohledu

2) Multifunkční centrum Trojzemí Hrádek n. N. (CZ) – příprava 
objektu na investici.

Komentář: Pod přípravou objektu na investici se skrývá detailní 
zaměření objektu, stavebně-historický průzkum, mykologický rozbor
trámů, vyklizení objektu a zhotovení podrobné projektové dokumen-
tace.

— schválila volební řády školských rad ZŠ Donín, ZŠ Lidická, ZŠ T. G. 
Masaryka a ZŠP a MŠ Loučná.
Komentář: Funkční období školských rad trvá tři roky a na podzim 
letošního roku končí. Z toho důvodu proběhnou volby do školských
rad – jednu třetinu školské rady tvoří zástupci jmenovaní městem,
jednu třetinu volí rodiče a jednu třetinu pedagogové. Školská rada je
nástrojem, který umožňuje ovlivňovat činnost škol zřizovateli i rodi-
čům.

— pověřila starostu města ke zřízení devizových účtů města Hrádek nad
Nisou v bance Sparkasse v Žitavě.
Komentář: Pro realizaci projektů Multifunkční centrum Trojzemí 
a oprava komunikace Žitavská – Václavská město zřizuje devizové 
účty. Dotace jsou vypláceny v eurech a bankovní poplatky ve Sparkasse
jsou nižší než v tuzemsku.

— schválila prodej vozidla Felicie 1L3 4710 nejvýhodnější nabídce.
Komentář: Město prodalo staré vozidlo felicie. Novy vůz pro poskyto-
vání služeb pořídila Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou a svoji 
fabii bezúplatně převedla na město.

— neschválila prodloužení smluv s firmami TSML a Korekt na opravu 
komunikací.
Uložila OISM připravit návrh výběrového řízení na dodavatele prací –
opravy z AB a Penetrace + tryskové vysprávky a předložit návrh
zadávacích podmínek VŘ na příští jednání RM.
Komentář: smlouva s oběma firmami byla uzavřena na dva roky. Vyprší
v letošním roce. Město upřednostnilo vyhlášení nového výběrového 
řízení před prodloužením smlouvy.

— schválila firmu Ing. Zdeněk Koch, Liberec na vyhotovení projektové 
dokumentace za cenu 34 000 Kč vč. DPH na akci Rekonstrukce mostu
„u Nývltů“ – Donín
Komentář: Most „u Nývltů“ je ve špatném technickém stavu. Nyní
bude vypracována projektová dokumentace. Na základě odhadu 
nákladů potřebných na rekonstrukci mostu bude město shánět
prostředky mimo svůj rozpočet.

— doporučila ZM prodej p. p. č. 352/5 a p. p. č. 353 a objekty č. p. 142
a č. p. 134 (bývalý statek Starý dvůr)

— schválila uzavření dohody o vzájemném pronájmu polních cest mezi
městem Hrádek nad Nisou a Ing. Jiřím Brodským, Nehvizdy.
Komentář: K dohodě došlo z důvodu změny turistického značení ve
Václavicích, které probíhá po cestě v blízkosti pastvin. Nové značení
bylo projednáno s Klubem českých turistů a odvede trasu na bezpeč-
nější cestu.

— schválila smlouvu s dodavatelem služby ACR Alfa, s. r. o., o uveřejnění
reklamního inzerátu v titulu Liberecký kraj za celkovou cenu 16 660 Kč 

— schválila vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové doku-
mentace pro stavební povolení vodovodu a kanalizace v ulicích 
Souběžná, Dubová a Rynoltická v Hrádku nad Nisou.
Komentář: V příštím roce by se podle předběžných dohod se Severo-
českou vodárenskou společností měla řešit kanalizace a vodovod 
v dalších zmíněných lokalitách – SVS bude hradit sítě, město nové 
povrchy komunikací. Jde o další krok v řešení odkanalizování města 
po neúspěšné žádosti o „velkou“ dotaci. Nyní se bude připravovat další
stupeň projektové dokumentace – PD pro stavební povolení.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
77.. zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
7. zasedání zastupitelstva města v roce 2008 konané dne 24. 9. se zabývalo
těmito záležitostmi:
— po projednání schválilo prodej tzv. technického zhodnocení (střešní 

nástavba Liberecká 601, 651) za cenu 3 000 000 Kč firmě CIB Flats P 10,
a. s., Praha

— po projednání schválilo odkoupení pozemku p. p. č. 469, ostatní 
plochy – ostatní komunikace, o výměře 1 368 m2 od Pískoven Hrádek,
a. s., za cenu 136 800 Kč z prostředků fondu rozvoje města.
Komentář: město od Pískoven Hrádek, a. s., odkoupilo parčík u bývalé
školy v Oldřichově na Hranicích.

— po projednání schválilo odkoupení objektu č. p. 354 na pozemku 
p. p. č. 1 658, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 658 m2 a pozemku



3

p. p. č. 1 663, zahrada, o výměře 6 485 m2, vše k. ú. Hrádek nad Nisou,
za cenu 2 900 000 Kč.
Komentář: Jedná se o objekt ubytovny před areálem bývalého Vulkanu
včetně přilehlého pozemku. Záměrem města je zde vybudovat obdobu
holobytů.

— vzalo na vědomí informaci investora UNITED GLOBELL COMPANY, 
a. s., o záměru výstavby bytového domu s předzahrádkami a parkova-
cím dvorem na p. p. č. 673, 674 a části 708/1 v k. ú. Hrádek nad Nisou
(prostor bývalého Hovorkova statku u Dolního náměstí)

— schválilo návrh 3. změny rozpočtu města pro rok 2008. Celková výše
rozpočtu po schválené změně je 139 396 865 Kč.

— vzalo na vědomí informaci předsedy družstva Nové bydlení o tom, 
že nedošlo k přeúvěrování současného úvěru družstva Nové bydlení, 
a o prodloužení smlouvy o původním úvěru u Komerční banky se zvý-
šením úrokové sazby. Zastupitelstvo města uložilo vedoucí finančního
odboru Bc. Solnařové zpracovat splátkový kalendář na dlužnou částku
ve výši 2 421 436,49 Kč a následně předložit k projednání finančnímu
výboru a ke schválení zastupitelstvu města.

— schválilo podání žádosti o dotace na projekty:
„Optimalizace mezinárodní spolupráce mezi hasičskými sbory měst 

Hrádek n. Nisou a Zittau“ o celkovém vlastním rozpočtu 450 460 eur,
program Cíl 3/Ziel 3 Česko-Sasko

„Společná péče o seniory v české a německé části regionu Trojzemí“
o celkovém rozpočtu ve výši max. do 1,5 mil. EUR, program Cíl 3/Ziel
3 Česko-Sasko

„Vzpomínka na společnou budoucnost – historické dědictví a cestovní
ruch – koncepční příprava a tvorba Muzea dějin Trojzemí“ o cel-
kovém rozpočtu 364 940 eur (Hrádek nad Nisou – 321 900 eur, 
Zittau – 43 040 eur), program Cíl 3/Ziel 3 Česko-Sasko

„Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník“ o celkovém 
rozpočtu 430 000 eur (Hrádek nad Nisou – 180 000 eur, Zittau –
250 000 eur), program Cíl 3/Ziel 3 Česko-Sasko

— schválilo projektový záměr Základní školy Lidická ve spolupráci s lead
partnerem Freier Schulträgerverein e. V „Schkola“ a podání žádosti 
na projekt „Schkola: Evropský školní model“ o celkovém vlastním roz-
počtu 479 800 eur, program Cíl 3/Ziel 3 Česko-Sasko

— schválilo projektový záměr Mateřské školy Liberecká a podání žádosti
na projekt „Vyrůstat se dvěma jazyky“ o celkovém vlastním rozpočtu 
51 560 eur, program Cíl 3/Ziel 3 Česko-Sasko.

88.. zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
8. zasedání zastupitelstva města v roce 2008 konané dne 22. 10. se zabývalo
těmito záležitostmi:
— schválilo prodej p. p. č. 352/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře

1 341 m2 a p. p. č. 353, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 119 m2,
včetně objektů č. p. 142 a 134 na těchto pozemcích (bývalý statek Starý
dvůr), firmě Bydlení Šestajovice, s. r. o., za cenu 1 000 000 Kč a uložilo
starostovi města předložit na příštím jednání zastupitelstva města 
konkrétní kupní smlouvu.
Komentář: O objekt bývalého statku ve Starém dvoře projevila zájem
jediná firma – Bydlení Šestajovice, která zde plánuje vybudovat bytový
dům a byty následně prodávat. Podrobnější informace budou známy
po listopadovém zasedání zastupitelstva města, které se prodejem
bude zabývat.

— schválilo postup starosty města při jednání o úhradě ručitelského 
závazku za pohledávky Bytového družstva SHS vůči Hypoteční bance,
a. s. Banka uplatnila vůči městu z titulu ručení města za Bytové družstvo
SHS pohledávku ve výši 4 248 188,86 Kč k 27. 5. 2008. Zastupitelstvo
města schválilo uzavření dohody o narovnání s Hypoteční bankou, a. s.,
s tím, že úhradou částky ve výši 350 000 Kč bude město vyvázáno ze
svého ručitelského závazku za Bytové družstvo SHS vůči věřiteli Hypo-
teční bance a s tím, že tato částka bude řešit výmaz zástavního práva
předmětného pozemku. Zastupitelstvo uložilo finančnímu odboru 
zahrnout částku ve výši 350 000 Kč do 4. změny rozpočtu na rok 2008.
(Problematice je věnován samostatný článek.)

— po projednání schválilo uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění 
dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2009.
Komentář: Na zajištění dopravní obslužnosti přispívá dopravcům 
Liberecký kraj a také jednotlivé obce. Příspěvek od obcí činí 90 Kč za 
jednoho obyvatele na rok. V Hrádku je příspěvek o něco vyšší (cca 
102 Kč), protože se město snaží udržet vyšší standard dopravní 
obslužnosti (více spojů) dosažený po pořízení malých autobusů 
z projektu Terminál přeshraniční veřejné dopravy.

— schválilo projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
na projekt „Rekonstrukce chodníku, Liberecká ulice – Hrádek nad 
Nisou“ o celkovém rozpočtu 505 000 Kč (vl. podíl 10 % – 50 500 Kč,
dotace 90 % – 454 500 Kč), který je podáván do 1. výzvy Místní akční
skupiny Podještědí, o. s., v rámci programu partnerství LEADER.
Schválilo pozastavení realizace této akce v roce 2008 a její posunutí na
období jaro 2009 v souvislosti s možným získáním dotace a předpo-
kládaným uvolněním dotace v tomto období.

— vzalo na vědomí zprávu o výsledku ankety Uhelná k rozšíření dobý-
vacího prostoru Pískoven Hrádek, a. s., a konstatovalo, že usnesení 
zastupitelstva města č. 194/03/ZM bod č. 1 ze dne 13. 10. 2003 zůstává
v platnosti.
Komentář: Jedná se o usnesení, které zamítlo změnu územního plánu
a tím rozšíření dobývacího prostoru.

— schválilo ocenění osobnosti města u příležitosti výročí 28. října v roce
2008 pro pana Krefcuna Vasila za přínos vlasti ve 2. světové válce a pro
manžele Míškovy za dlouholetou a přínosnou práci v oblasti skautingu

— vzalo na vědomí poskytnutí účelové dotace obcím na rok 2009 v rámci
reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany na akci 
„Pořízení cisternové automobilové stříkačky“ ve výši 2 500 000 Kč.
Schválilo dokrytí kupní ceny požárního automobilu ve výši 4 000 000 Kč
z rozpočtu města Hrádek nad Nisou na rok 2009 na akci „Pořízení 
cisternové automobilové stříkačky“.
Komentář: V případě, že by nebyla úspěšná žádost hrádeckých 
a žitavských hasičů o dotaci (EU) na obnovu vozového parku (stříkačka
a podvozek pod žebřík), mohlo by město čerpat dotaci ve výši 
2,5 mil. Kč z fondu MV ČR. Případné dofinancování (4 mil. Kč) by ovšem
bylo podstatně vyšší než při získání dotace z EU a záleželo by na 
možnostech města v příštím roce.

Hfii‰tû mají
nové doplÀky

V uplynulých letech bylo vybudováno ve městě i v jeho okrajových čás-
tech několik zcela nových dětských hřišť. Pokud bychom dnes počítali
všechna hřiště ve městě, došli bychom k číslu 16. Téměř všechny herní 
sestavy byly v letošním roce doplněny o nové prvky – vahadla, pyramidu,
pružinové houpačky. Na čtyřech hřištích byly položeny pod sestavy nové
dopadové plochy. Do vylepšení hřišť město vložilo téměř 200 tis. Kč.

Zlepšení podmínek pro malé děti ještě čeká sídliště Liberecká i Dolní
sídliště. Zatímco na Liberecké se budou dvě nová hřiště instalovat z pro-
středků probíhajícího projektu regenerace, pro Dolní sídliště má město
připraveno 150 000 Kč na dvě herní sestavy. Na stávající hřiště mezi nej-
vyššími paneláky budou instalovány prvky pro děti od 5 do 15 let, na 
místě stávajícího druhého hřiště umístěného ve svahu bude sestava spíše
pro menší děti od 2 do 12 let.

Vít Štrupl
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Oprava sedelské
nádrÏe

O hasičské nádrži na Dolním Sedle nejspíš většina obyvatel města nikdy
neslyšela. Skrývá se v údolí Špitálského potoka, vlevo od silnice do Rynol-
tic. Léta o ni pečují někteří sedelští obyvatelé, především hasiči. Nádrž ale
již delší dobu vyžadovala větší opravu. Ta byla naplánována do dvou etap.
První, oprava stavidla a odtoku, byla provedena letos. Z rozpočtu města
na ni bylo určeno 120 tis. Kč. 

Na příští rok je naplánováno provedení druhé etapy, které bude spo-
čívat v rekonstrukci dna a opevnění břehů. Kamenný obklad zídek má 
z velké části poškozené spárování, částečně je poškozená i betonová 
koruna zídky. Odhadované náklady na druhou etapu rekonstrukce jsou
300 tis. Kč.

Vít Štrupl

Bezpeãnûji do
Oldfiichova

Stavba slibovaného přechodu pro chodce před kruhovou křižovatkou na
Oldřichovské ulici se odkládá na jaro. Přechod, který zde na jaře vznikne,
ale bude pro chodce mnohem bezpečnější a dá se říci, že prozatím 
i na našich silnicích neobvyklý. Na vnějším obchvatu města totiž nechá
Ředitelství silnic a dálnic vybudovat tzv. přechod 2. generace, který 
reaguje svým signalizačním zařízením na přítomnost chodců.

Hlavní odlišnost nového přechodu pro chodce spočívá v instalaci 
svítících diod do vozovky po celé délce přechodu. V oblasti přechodu 
a přístupu k němu jsou umístěny detektory, které jsou schopny registro-
vat přítomnost chodce. Diody ve vozovce, které stále svítí, pak reagují 
na přítomnost chodce blikáním. Řidiči, kteří někdy přehlížejí dopravní
značky, jsou tak upozorněni přímo z místa, kam většinou míří jejich zrak –
z roviny vozovky. Diody zapuštěné do vozovky mají vysoký světelný 
výkon, takže svou úlohu plní i při ostrém slunečním světle a jejich světlo
je směrováno tak, aby je řidič registroval již ze vzdálenosti 80 metrů. 
Naopak těsně před přechodem již kužel světla z těchto návěstidel řidiče
neoslňuje. 

Přechod pro chodce je navíc v noci přisvětlen světlem odlišné barvy,
než je okolní veřejné osvětlení. Světlo je přitom směřováno ze strany 
přijíždějícího řidiče, takže chodec je osvětlen, ale pozadí za ním zůstává
tmavé. Na blížící se chodce reagují i dopravní značky, které mají rovněž
blikající oranžové indikátory.

Instalace „bezpečného přechodu“ bude ŘSD stát přes 850 tis. Kč.
Vít Štrupl

Mûsto se vyplatilo
z ruãení

Úspěchem, pokud to takto lze napsat, skončilo pro město vyjednávání 
s Hypotéční bankou o zrušení ručitelského závazku za Bytové družstvo
SHS a zástavního práva na pozemek v ulici 1. máje pod novým bytovým
domem. Město sice bance musí zaplatit 350 tis. Kč, to je ale jen zlomek 
z bankou původně požadované částky 4,248 mil. Kč.

V letech 1999–2000 schválilo zastupitelstvo města ručení Stavební 
hrádecké společnosti na bytový dům v ul. 1. máje (č. p. 716) ve výši
26 mil. Kč. Ručitelský závazek byl později ještě převeden z SHS na Bytové
družstvo SHS. I poté, co byl na SHS vyhlášen konkurs, ručitelský závazek
městu zůstal. 

„O tom, že město ručí za závazek bývalého Bytového družstva SHS,
jsme se ale dozvěděli náhodou při jednáních s bankou,“ říká starosta
města Martin Půta. „Chtěli jsme totiž zrušit zástavní právo na pozemek
pod novým bytovým domem a počítali jsme s úhradou maximálně ve výši
odhadní ceny pozemku (tedy asi 150 tis. Kč – pozn.). Byli jsme nesmírně
překvapeni, když po nás banka chtěla zaplacení částky 4,7 mil. Kč. Do té
doby jsme o existenci nějaké směnky a tedy ani o ručení za závazky SHS
nebo Bytového družstva SHS nevěděli. Taková směnka totiž není na měst-
ském úřadě evidována,“ dodává starosta města.

To, že město nakonec zaplatí jen zlomek požadované částky, je výsled-
kem jednání s bankou, jejíž pohledávky vůči SHS již byly v rámci konkurzu
vyrovnány. Město bude zaplacením částky 350 tis. Kč vyvázáno ze svého
ručitelského závazku a rovněž bude proveden výmaz zástavního práva na
předmětný pozemek.

Vyvstává otázka, zda vůbec město mělo tuto částku hradit. „Mohli jsme
teoreticky závazek města zpochybnit. Usnesení zastupitelstva města 
o poskytnutí ručení z té doby existují, i když jsou formulována obecně.
Jenže podle právního rozboru je případné tehdejší pochybení již proml-
čeno. A než by se celá záležitost vyřešila, město by nebylo dostatečně 
věrohodným partnerem pro budoucí jednání s bankami a dalšími part-
nery,“ vysvětluje Martin Půta rozhodnutí nynějších zastupitelů. Zároveň
dodává: „Je to další případ, který ukázal, jak by se město nemělo zaplétat
se soukromými firmami.“

Vít Štrupl

Na sídli‰ti vznikají
nová parkovací místa

Na sídlišti Liberecká pokračují práce v rámci projektu 1. etapy regenerace.
Postupně vznikají nová parkovací místa a chodníky. Postup těchto prací
do značné míry ovlivňuje počasí. 

V rámci projektu bude rekonstruováno ještě osvětlení, osazeny odpad-
kové koše, lavičky a dětská hřiště.
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Původně měl být náš rozhovor se starostou
města Martinem Půtou o dalším dění 
v Hrádku, pokud Starostové pro Liberecký
kraj vstoupí do krajské „vlády“, a hlavně také
o tom, zda by se měnilo vedení města a pří-
padně jak. Stačilo ale pár hodin od termínu
naplánovaného pro rozhovora vše bylo jinak.
Některé otázky ale zůstaly. Snad budou 
aktuální i po vydání HRÁDECKA.
SSee  ssvvýýmm  ssddrruužžeenníímm  jjssttee  ssee  oocciittllii  zznneennaaddáánníí  
vv  kkrraajjsskkéémm  zzaassttuuppiitteellssttvvuu  vv  ooppoozziiccii..  JJaakkéé  
bbuuddeettee  mmíítt  ccííllee  aa  jjaakk  vviiddííttee  vvaaššee  mmoožžnnoossttii
pprroossaaddiitt  jjee??
My jsme získali necelých 14 procent hlasů,
což si myslím, že je na nové politické hnutí

úspěch, a myslím si, že naším cílem, stejně jako před volbami, bude pro-
sazovat náš volební program. V podstatě změny věcí, které nefungovaly,
změny nefunkčního systému, prostě záležitosti, o kterých jsme přesvěd-
čeni, že by měly fungovat jinak, ty budeme prosazovat dál. Bez ohledu
na to, jak nakonec krajská koalice bude sestavena, budeme pro takové
věci hlasovat podle toho, jak budou slučitelné s naším volebním progra-
mem. Samozřejmě záležitosti, které by pokračovaly v systému, který tu
byl před volbami, to znamená netransparentní financování, neprůhledné
rozhodování, řekl bych zákulisní jednání, tak ty samozřejmě podporovat
nebudeme a v tomto směru budeme tvrdou opozicí, která bude podobné
kroky kritizovat. Zajímavé bude sledovat, jaký bude mít nová krajská
„vláda“ program, protože my jsme se na našem společném koaličním
programu shodli už v úterý 22. října a v podstatě vycházel z našeho 
volebního programu. Takže já jsem teď zvědav, které z bodů ČSSD opustí
a prosazovat je nebude. Trochu jsem sázel třeba na vypuštění bodu 
týkajícího se „porcování medvěda“, protože si myslím, že v řadách 
nových sociálně demokratických zastupitelů je celá řada lidí, kteří si 
neumějí představit fungování politiky jinak, než že se budou peníze
medvědem posunovat tam, kam oni si vymyslí.
UUrrččiittěě  bbyy  ssee  ddaalloo  ssppeekkuulloovvaatt  oo  ppřřííččiinnáácchh,,  pprroočč  vvyyjjeeddnnáávváánníí  ddooppaaddlloo  ttaakkttoo,,
aa  nnáázzoorryy  bbuuddoouu  jjiissttěě  rrůůzznnéé,,  aallee  pprroottoožžee  jjssttee  „„nnaaššíímm““ ssttaarroossttoouu,,  zzaajjíímmáá  mměě
vváášš  ppoohhlleedd  nnaa  vvěěcc..
Myslím si, že ČSSD na jedné straně s námi koalici chtěla vytvořit, protože
ví, že na kandidátce starostů je hodně osobností, které by mohly řídit jed-
notlivé resorty. Ne proto, že se jim líbí, ale proto, že už mají konkrétní
zkušenosti. Na druhé straně si myslím, že ČSSD dlouhodobě laškuje s tím,
jak z KSČM udělat svého oficiálního partnera, a toto je podle mého 
názoru první krok, protože tichá podpora je v podstatě krok k tomu, aby

mohli za dva roky v parlamentních volbách hlasitě říkat, že s komunisty
řídíme kraje a funguje to, takže teď není žádný problém, abychom 
s komunisty řídili Českou republiku jako celek. Jsem vzdálen představám,
že by se komunisté měli vytěsňovat na okraj společnosti. My jsme naopak
jak před volbami, tak i po nich říkali, že by se opozice, bez ohledu na to,
kdo v ní bude, měla účastnit řízení kraje, že by měla být ve vedení 
výborů, že by měla být zastoupena v dozorčích radách společností, které
kraj vlastní a řídí, že by měla být například v regionální radě, která roz-
hoduje o projektech z Regionálního operačního programu. Nemám proti
komunistům v tuto chvíli zásadní ideologické výhrady. Výhrady, které
mám, se týkají minulosti, a říkali jsme, že bychom neměli problém s nimi
spolupracovat v konkrétních věcech, tak jako to děláme tady v hrádec-
kém zastupitelstvu. Tady se rozhodně nedíváme na to, co který zastupi-
tel navrhl, ale na to, jestli ten nápad má nějaký smysl a jestli by mohl být
pro město nějak užitečný. Na druhou stranu pro nás byl problém to, že
bychom byli součástí koalice, která by měla sice většinu 25 hlasů, ale 
jakási tichá dohoda mezi sociálními demokraty a komunisty, o které se
celou dobu hovořilo a kterou my jsme považovali za problém, tak by vedla
k tomu, že ve chvíli, kdy by zastupitelé za starosty a SOS nesouhlasili 
s návrhem socialistů, tak by si ho ČSSD dokázala prohlasovat s komunisty.
My bychom v tu chvíli sice byli v koalici, ale museli bychom jenom při-
hlížet tomu, že nás ČSSD obchází. A to jsme říkali, že je pro nás problém.
Proto jsme nechtěli, aby koalice byla čtyřčlenná, ale trojčlenná. Sociální
demokracie se svobodně rozhodla, že jí jsou komunisté bližší než 
starostové, a myslím, že je to jasný signál voličům, kteří volili sociální
demokracii, ale také všem ostatním.
AAnniižž  bbyycchh  vváámm  cchhttěěll  nněěccoo  ppooddssoouuvvaatt,,  uurrččiittěě  mmááttee  ppoo  sskkoonnččeenníí  jjeeddnnáánníí
ppoocciitt  úúlleevvyy,,  pprroottoožžee  jjssttee  jjiissttěě  řřeeššiill  ii  ddiilleemmaa  –– kkrraajj,, nneebboo  HHrrááddeekk??
Před volbami jsem říkal, že odejdu z Hrádku pouze na pozici hejtmana,
a věřím, že voliči věděli, že se jedná o drobnou nadsázku. Já bych si uměl
představit odejít na pozici zástupce hejtmana nebo na pozici radního,
pokud bych měl pocit, že ta koalice může skutečně fungovat a že může
nejenom Hrádku, ale i kraji obecně přinést pozitivní změny. Potom bych
ten krok udělal. Ale musím říct, že po čtrnáctidenních jednáních, ale
hlavně po posledním týdnu, kdy v podstatě ČSSD s SOS udělali nějakou
separátní dohodu, o které nám neřekli, a vyráběli si nějaké podmínky bez
nás, jsem docela vnitřně vyrovnán s tím, že ta koalice nebude. Protože na
rozdíl od zastupitelstva a od rady města Hrádku, kde sedí lidi, u kterých
jsem přesvědčen, že to funguje nejen věcně, ale i lidsky, tak jsem bohu-
žel přesvědčen, že spolupráce s lidmi, kteří vyjednávali, by mohla být 
poměrně komplikovaná. A v této situaci se mi skutečně ulevilo, že nemu-
sím řešit dilema, zda jít z města, pro které jsem 6 let pracoval, do situace,
kde bych nebyl úplně přesvědčený, že to bude fungovat. Budu raději 
sedět na pozici starosty Hrádku a v rozumných věcech podporovat 
vedení kraje a v těch nerozumných přesvědčovat vedení kraje, ale i veřej-
nost, že nejsou správně. A protože politika je běh na dlouhou trať, tak se
za čtyři roky uvidí, jak voliči tohle volební období vyhodnotí. Za dva roky
ve městě a za čtyři roky na kraji.
PPřřeedd  kkrraajjsskkýýmmii  vvoollbbaammii  ssee  vveeřřeejjnněě  hhoovvoořřiilloo  nnaa  ttéémmaa  zzppoolliittiizzoovvaannýýcchh  
rroozzhhooddnnuuttíí  oo  žžááddoosstteecchh  nnaa  ddoottaaccee  zz  RReeggiioonnáállnnííhhoo  ooppeerraaččnnííhhoo  pprrooggrraammuu..  
TTýýkkaalloo  ssee  ttoo  nnaappřř..  ii  zzaammííttnnuuttéé  žžááddoossttii  oo  ddoottaaccii  nnaa  rreekkoonnssttrruukkccii  hhrrááddeecckkééhhoo
HHoorrnnííhhoo  nnáámměěssttíí..  NNeemmááttee  tteeďď  jjaakkoo  ssttaarroossttoovvéé  ttrroocchhuu  ssttrraacchh  zz  „„ppoommssttyy““
vvee  ffoorrmměě  nneeggaattiivvnnííhhoo  rroozzhhooddoovváánníí  oo  ddaallššíícchh  pprroojjeekktteecchh??
Konkrétně na projektu rekonstrukce Horního náměstí jsme v mezidobí
pracovali a myslím, že získá více bodů, než získal v minulém kole. 
Budoucí hejtman pan Eichler o sobě říká, že je pragmatik a manažer,
a věřím, že těmto slovům dostojí a nesníží se k tomu, co se odehrávalo
před volbami, a nebude řešit politiku tím, že bude některé dobré 
projekty zařezávat a některé jiné projekty vyzdvihovat. Ale samozřejmě, 
pokud by taková situace nastala, tak uděláme to, co jsme deklarovali –
obrátíme se s oficiální stížností na průběh vybírání projektů na Evrop-
skou komisi i s tím vědomím, že se třeba na rok zastaví čerpání peněz
do České republiky. Protože pokud by měla být politika jen nástrojem
na směřování peněz tu na modré a tu na oranžové firmy, tak to je poli-
tika, se kterou já souhlasit nikdy nebudu, a myslím si, že s ní nemůže 
souhlasit ani většina lidí a většina voličů, a to bez ohledu na to, koho 
v krajských volbách volila.

Vít Štrupl

Otázky pro starostu
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Mûsto chce u‰etfiit
za odpady

Dokončení ze strany 1
V průběhu zpracování studie se podařilo identifikovat zejména ne-
dostatky v systému kontroly a řízení celého systému ze strany města, 
nedostatečné zajištění příjmů do systému, neefektivní využívání sběrné
sítě pro sběr SKO a VSKO, ekonomicky náročnou přepravu odpadů 
k odstranění, dále nedostatky ve svozu odpadkových košů a zajišťování
zpětného odběru a v neposlední řadě i málo uspokojivou úroveň 
informování obyvatelstva.

Zjištěné nedostatky se projevují zejména na ekonomice celého systému,
který se potýká s neustále se prohlubujícím deficitem mezi příjmy a výdaji.
Jako naprosto zásadní je třeba vnímat nedostatky stávajícího modelu 
zpoplatnění obyvatelstva ve vztahu k nakládání s odpady, který již několik
let nedokáže pokrýt náklady na provoz systému a jeho podíl na úhradě 
nákladů každoročně klesá. Ve vztahu k očekávaným dalším rostoucím 
nákladům na odpadové hospodářství jsou vyhledávání rezerv, přijímání
úsporných opatření a případná příprava změny systému plateb oby-
vatelstva naprosto zásadními aktivitami, na které je nezbytné se v blízké 
budoucnosti zaměřit.

V rámci studie byla navržena celá řada opatření, která by měla pomoci
zlepšit stávající, zejména ekonomický, stav systému. V první řadě je třeba
se zaměřit na změnu řízení systému nakládání s odpady z pohledu města,
kromě zlepšení kontrolní činnosti je třeba věnovat zvýšenou pozornost
analýze systému, odhalování rezerv a neustále systém vyvíjet ve směru 
k jeho větší účinnosti a efektivitě. V tomto směru je třeba se zaměřit na
správnou evidenci odpadů, kontrolu příjmů a výdajů v systému a je třeba
změnit roli města v rámci systému, která by měla být rozhodně aktivnější. 

Stávající nastavení sběrné sítě na SKO je málo účinné, vykazuje velké
ztráty způsobené nedostatečným využíváním nádob a nedostatky ve 
způsobu přidělování nádob, kdy je malá pozornost věnována nákladům
na provoz nádob. V návaznosti na zjištěné nedostatky v systému sběru
SKO bylo navrženo několik fází optimalizace sběrné sítě, které mohou 
v konečném důsledku přinést úsporu ve výši až 1 mil. Kč za rok, a to 
i přesto, že neméně důležitým efektem navrhované optimalizace je 
zefektivnění využití sběrných nádob. 

V návaznosti na změny systému sběru SKO je naprosto zásadní prove-
dení změn ostatních prvků systému, zejména pak ve sběru VSKO. Proto,
aby mohla mít opatření vedoucí ke snížení nákladů na provoz sběru SKO
žádoucí efekt, je třeba je kompenzovat takovými změnami, které podpoří
sběr VSKO a zároveň nezvýší jeho náklady. Jediným opatřením, které 
dokáže maximálně přiblížit sběrnou síť VSKO obyvatelstvu a které záro-
veň s rostoucím množstvím vytříděných opadů nezvyšuje náklady, je 
pytlový sběr VSKO. Navržený způsob sběru VSKO kombinuje výhody 
nádobového a pytlového sběru a měl by významně přispět ke zvyšování
podílu VSKO na celkové produkci odpadů.

Další rezervy v systému lze spatřovat zejména v ekonomice sběrného
dvora, kde je zásadní položkou přeprava odpadů. Proto je navrhována 
taková změna systému přepravy odpadů a logistiky, která by měla jednak
účinně snížit nálady na přepravu odpadů, ale zároveň přispět ke 
snížení dopravní zátěže města. Vhodnými změnami systému svozu 
odpadkových košů na území města by mělo dojít ke zvýšení efektivity
svozu a k dalšímu snížení nákladů.

Celý proces změn systému nakládání s odpady na území města není
možné realizovat bez aktivní účasti všech zúčastněných subjektů, města,
svozových firem, kolektivních systémů a zejména obyvatel. Proto by měla
být po celou dobu realizace navrhovaných opatření nedílnou součástí 
důkladná informační a vzdělávací kampaň, která by pomohla všechny 
zúčastněné subjekty přimět k aktivní účasti na prováděných změnách,
které by jim v konečném důsledku měly přinést zkvalitnění poskytova-
ných služeb a snížení nákladů na odpadové hospodářství.

Věříme, že se nám všem, s vaší pomocí, podaří zrealizovat zamýšlené cíle.

Oslavy devadesátin
republiky v Hrádku

Dokončení ze strany 1
Podruhé, v roce 1989, organizaci skautu v Hrádku sami obnovovali. 
V obřadní síni bylo i nemálo skautů, z nichž někteří pamatují vznik první
organizace v šedesátých letech jako děti. A tak se možná vůbec poprvé
obřadní síní rozléhal skautský pokřik.

Na závěr oslav proběhl ještě den otevřených dveří v domě č. p. 71 na
Horním náměstí. Na stěnách byl prezentován projekt rekonstrukce a roz-
šíření domu tak, aby mohl sloužit jako Multifunkční centrum Trojzemí.
Většina lidí přiznala, že ve dvoře, kde by mělo vzniknout prosklené 
atrium a sál pro asi 60 lidí, byla poprvé. Stejně tak v domě, který skrývá 
i ve stěně do dvora hrázdění nebo třeba černou kuchyni. Rekonstrukce
proto začne podrobným zaměřením a stavebně-historickým průzkumem.
Vzhledem k její náročnosti je těžké odhadnout termín dokončení. Spíše
(raději opatrně vysloveným) přáním je srpen 2010.

Vít Štrupl

Pfiijmeme zamûstnance
pro úpravu a správu internetového obchodu.

PPoožžaadduujjeemmee::

řidičský průkaz B, Aj, HTML
VVýýhhooddoouu::

Nj, MySQL, Seo

TTeell..::  660033  333333  330099,,  pp..  KKoouukkaall

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

Farma Dolní Sedlo – Jifií Schneider
PPrrooddeejj  kkrraavvsskkééhhoo  mmlléékkaa  zzee  ddvvoorraa

(neomezená prodejní doba)
Adresa: Dolní Sedlo 55, 463 34 Hrádek nad Nisou

KKoonnttaakktt::  772211  445500  665500
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Projekt mostu na
Trojzemí

Hlavním bodem jednání řídicí skupiny svazku tří měst, která se sešla 
v Hrádku nad Nisou 22. října, bylo hodnocení stavu společných projektů.
Zazněla informace o těch, které již započaly a probíhají (oprava silnice od
hraničního přechodu, rekonstrukce budovy budoucího muzea – Multi-
funkčního centra Trojzemí, projektu setkávání spolků a sdružení), ale
hovořilo se také o projektech, které se již dlouhodobě připravují a čekají
na svou realizaci. Asi nejživější diskuse proběhla okolo projektu společ-
ného mostu na bodu Trojzemí. Je vypracována studie proveditelnosti,
avšak pro most ležící na hranici tří států je třeba náklady na projekt 
rozdělit a podat do dvou programů podpory – jeden do sasko-českého
programu a jeden do sasko-polského programu podpory přeshraniční
spolupráce Cíl 3. Zatímco sasko-český program byl vyhlášen v červenci
tohoto roku, tak vyhlášení polsko-saského programu se očekává v 1. čtvrt-
letí roku 2009, což značně zpomaluje realizaci mostu, na který netrpělivě
čekají jak obyvatelé, tak návštěvníci regionu Trojzemí. Starostové měst
chtějí hledat další řešení, která by tento proces urychlila, a toto téma 
bude i námětem jejich příštích jednání. 

Spoleãnou cestou
Trojzemím

…je název nového společného projektu svazku měst, jehož nositelem 
jsou města Hrádek a Bogatynia a který má za úkol podpořit a rozvinout 
spolupráci mezi spolky a sdruženími našich sousedních měst. Vedle 
pracovních jednání podpoří projekt i větší setkání jako např. Evropskou
pouť, slavnosti na bodu Trojzemí, vystoupení zahraničních skupin o měst-
ských slavnostech či Dožínky. V rámci projektu proběhnou i setkání 
seniorů, rybářská soutěž, fotbalový turnaj elévů či mezinárodní přehlídka
mažoretek. Pokud máte i vy a váš klub zájem zapojit se aktivně do tohoto
projektu a realizace společných setkání v rámci mezinárodní spolupráce,
jste srdečně zváni a vítáni. Do budoucna chceme připravit podobný pro-
jekt s městem Zittau. Projekt běží od října 2008 do září 2009 a je spolufi-
nancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa 
v rámci fondu malých projektů v programu EU Cíl3/Cíl3 CZ-PL.

Hedvika Zimmermannová

Hrádek nad Nisou získal
dvû ocenûní za mezinárodní

spolupráci
Dlouholetou spolupráci měst Malého trojúhelníka a také spolupráci 
hasičů Hrádku nad Nisou a Žitavy ocenil Euroregion Nisa v prvním roč-
níku soutěže Cena Euroregionu. Slavnostní vyhlášení proběhlo v České
Lípě ve čtvrtek 16. října a ceny si přijeli převzít jak zástupci měst, tak 
hasičů.

Porota, kterou tvořili odborníci ze všech koutů euroregionu, vybírala 
z padesáti podaných přihlášek, které byly rozděleny do pěti kategorií: 
Komunální partnerství, Bezpečnost a zdraví, Vzdělání, Cestovní ruch a sport
a Kultura.

V kategorii Komunální partnerství získala cenu města svazku Malý 
trojúhelník Hrádek – Žitava – Bogatynia. Kromě spolupráce při pořádání
nejrůznějších společných akcí porota ocenila také tvorbu společných roz-
vojových plánů, řízení svazku, ve kterém se po roce jeho členové střídají,
ale také to, že výběrových řízení i na menší zakázky se zúčastňují podnika-
telé a firmy z Trojzemí a mají tak možnost rozšířit pole své působnosti.

V oblasti bezpečnosti porota udělila cenu za spolupráci hrádeckým
dobrovolným hasičům a hasičskému sboru ze Žitavy. Společně pořá-
danými akcemi se může pochlubit řada měst, spolků a sdružení, hasiči 
z Hrádku a Žitavy ale už léta využívají malé vzdálenosti, která je dělí, i ke
společným výjezdům k hašení požárů a společným cvičením. Od roku
1991, kdy byla podepsána dohoda o spolupráci mezi oběma sbory, zasa-
hovaly jednotky společně u 16 mimořádných událostí, převážně požárů
na území obou měst. Prakticky každým rokem probíhají i taktická cvičení
zaměřená na nácvik společných zásahů, na kontě už jich hasiči mají 36.

Do soutěže se z Hrádku nad Nisou přihlásily v kategorii Vzdělání ještě
ZŠ Lidická se dvěma projekty česko-německé a česko-polské spolupráce
a MŠ Liberecká. 

Cenu v podobě skleněné kapky, symbolizující naději, ale také třeba
kapku z Nisy, která celý euroregion spojuje, převzali za Hrádek nad 
Nisou starosta města Martin Půta a za SDH Hrádek nad Nisou Helmut 
Řeháček. Vít Štrupl

„Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF

prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa“.

„Překračujeme hranice.“
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polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
říjnu 2008 oslavili
významné životní jubilum,
srdečně blahopřejeme.

70 let Irena Mikschová, Jiří Kubáč
80 let Walter Wiener
82 let Štefania Klimovičová,

Anna Mazáčková, Josef Kasal,
Miroslav Hynek

83 let Zdeněk Korbelář, Ingeborg Urbánková
84 let Jaroslava Kotková, František Holeček
87 let Otakar Flégl
88 let Ilse Herbergerová, Miroslava Niklová
90 let Božena Vavroušková

Vítání občánků – 27. 9. 2008 byli v obřadní síni radnice uvítáni
noví občánci města:

Sabina Gáborová, Jaromír Mottl, Adam Vašíček, František Svatoš,
Aneta Celerová, Ondřej Šťastný, David Kronus, Josef Vávra, Dominik
Nosek, Filip Jurásek, Natálie Kaprasová, Natálie Hrašnová, Karolína
Dlouhá, Jakub Tůma, Denisa Korbelářová, Vanessa Walterová, Ivo 
Grohoĺ, Nataniel a Nell Gregorovi.

Marie Zimová, SPOZ

T˘den knihoven 
v mûstské knihovnû

V týdnu od 6. do 10. 10. proběhla celostátní akce Týden knihoven, do
které se zapojila i hrádecká městská knihovna. Možnosti registrace 
zdarma využilo 58 nových čtenářů, z toho 34 dětí.

Velice nás zklamalo, že amnestie pro nepořádné čtenáře (vrácení 
dlužených knih bez sankčních poplatků) byla využita v malé míře. 

V tomto týdnu navštívili knihovnu žáci hrádeckých škol a školek a pro
žáky všech prvních tříd jsme připravily ve spolupráci s Kristýnou Peter-
kovou (finalistka Superstar) interaktivní naučně zábavné vystoupení
„Škola písničkou“, do kterého se většina dětí spontánně zapojila. Každá
třída dostala na památku CD s písničkami. Pro ostatní děti jsme připra-
vily literární soutěž, která prověřila jejich znalosti z literatury. 

Tento tradiční Týden knihoven přispívá ke zvýšení zájmu o knihovnu 
a čtení vůbec.

Pracovnice knihovny

Z nov˘ch knih v mûstské
knihovnû

Stoker, B. – HHaaddíí  zzáámmeekk (hororový příběh)
Francková, J. – PPoolleeddnniiccee  (psychologický román z poválečného Německa)
Chaviano, D. – OOssttrroovv  nneekkoonneeččnnýýcchh  lláásseekk (rodinná sága)
Pawlowská, H. – ZZaannzziibbaarr (netradiční cestopis)
Waltari, M. – ZZáázzrraaččnnýý  JJoosseeff (romantický příběh)
Sichinger, M. – CCuukkrroovvýý  kkllaauunn (fascinující příběh ze současnosti)
Saviano, R. – GGoommoorraa (výpověď o moci neapolské camorry)
Knopp, Q. – HHoollookkaauusstt (zločin proti lidstvu)
Kerssenbrock, F. – PPaarraacceellssuuss (jeho život a doba)
Wilson, J. – KKooččiiččíí  mmuummiiee (vyprávění pro děti)
Dubanský, R. – AAllkkoo--hhoollkkaa,,  hhaadd  ssttrreessss  aa  ččaarroodděějj  JJóóggóómm (netradiční pohádka
na aktuální téma)
Pospíšilová, Z. – UUžž  vvíímm,,  ccoo  uudděělláámm,,  kkddyyžž…… (kniha návodů pro děti)
Motlová, M. – PPrraahhaa  zznnáámmáá  ii  nneezznnáámmáá (památky, události, zajímavosti,
pověsti)
PPiirrááttii,,  ppookkllaaddyy,,  ddoobbrrooddrruužžssttvvíí  (příběhy nejslavnějších námořních lupičů)
NNááppaaddnnííkk  pprroo  ššiikkoovvnnéé  hhoollkkyy (jak trávit volný čas bez nudy).

Malováno svûtlem
Pokud jste tak ještě neučinili, máte ještě do poloviny listopadu možnost
zhlédnout další výstavu v 1. patře městského úřadu, věnovanou tentokrát
fotografiím hrádeckého autora Romana Machka.

Výhradně černobílé fotografie zachycují běžné předměty okolo nás,
detaily staveb, lidi, ale i aranžovaná zátiší. Snad ještě více než u jiných 
dosud v Hrádku vystavujících autorů ale není až tak důležité, kde kon-
krétně byly fotografie pořízeny. O to více nutí diváka tiše vnímat a nechat
„obrazy malované světlem“ působit.

Roman Machek je členem libereckého Fomaklubu a sdružení foto-
grafů 7.65.

V˘‰lap na Popovku
Dne 18. 10. se uskutečnil 37. ročník „Výšlapu na Popovu skálu“.

Za hezkého podzimního počasí se pochodu zúčastnilo 112 pochod-
níků. Chyběla však mládež.
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Pan Vasil Krefcun pochází z Mukačeva, města na Zakarpatské Ukrajině.
Narodil se tam v roce 1918 a své devadesáté narozeniny slavil jen o něko-
lik dnů dříve než naše vlast. Měl ještě sedm sourozenců, čtyři bratry a tři
sestry. V Mukačevě žil do roku 1939 a jeho další život značně pozname-
nala druhá světová válka, ve které bojoval po boku gen. Ludvíka Svobody,
pozdějšího prezidenta Československa. Za boje ve druhé světové válce
obdržel několik vyznamenání za statečnost.

V posledních letech žije v Hrádku, kam se odstěhoval, aby žil v blízkosti
svého vnuka. 28. října převzal ocenění od města za přínos vlasti ve 2. svě-
tové válce. Naše setkání nebylo ani tak rozhovorem, jako spíše téměř sou-
vislým vyprávěním pana Krefcuna, které ovšem bylo škoda přerušovat.
Lidí, kteří válku pamatují, je čím dál méně, ještě méně těch, kteří se přímo
zúčastnili bojů. A ne každý je ochoten vzpomínat a vyprávět. O to raději
jsem poslouchal.

V roce 1939 přišli na Zakarpatskou Ukrajinu Maďaři. Staršího bratra
vzali hned na vojnu. Mě až v roce 1942. Nejdříve říkali, že půjdeme na
frontu, ale pak přišel rozkaz, že musíme jít bojovat proti partyzánům. 
S tím jsem nemohl souhlasit, a tak jsem utekl. Bili jsme se potom jako par-
tyzáni s Maďary i s Němci. Bojovali jsme všelijak. Třeba jsme rozebrali 
koleje, aby nemohli dál. Od města Kovel vede trať na Peterburk do Pskova.
No a když Němci přijeli, tak viděli sto i dvě stě metrů kolejí rozebraných.
Zabránili jsme tím dodávání jídla i munice vojákům. Měli jsme velkou 
radost. Němci pak museli couvnout.

Němci na Ukrajině byli hlavně hrabouni. Rabovali obilí a další potra-
viny a odváželi je, kam potřebovali. Když se postavili sedláci proti, násle-
dovaly neskutečné krutosti. Němci je nahnali  třeba do stodoly a zapálili.
I padesát sto lidí. Němci se tam chovali, jako by Ukrajinu okupovali,
a počet zabitých Ukrajinců šplhal do stotisíců. Tak jsme museli proti nim
bojovat. Přišel armádní rozkaz, ale já jsem nechtěl bojovat proti Rusku 
a přešel jsem k partyzánům. 
DDoo  kktteerrééhhoo  rrookkuu  jjssttee  bbyyll  uu  ppaarrttyyzzáánnůů  aa  jjaakk  jjssttee  ssee  ppoottoomm  ddoossttaall  ddoo  ČČeesskkoo--
sslloovveennsskkéé  aarrmmááddyy??
Byl jsem u partyzánů dva roky, do roku 1943. Bojovali jsme vlastně jako
Čechoslováci, protože Zakarpatská Ukrajina do Československa patřila. 

Zařadili mě do třetího dělostřeleckého pluku jako pátrače. To byla
hrozná funkce. Horší než u děla.
VV  ččeemm  ssppooččíívvaallaa??
Vždycky jsme šli před pěchotou a museli jsme hledat stanoviště Němců.
Pozorovali jsme, kde jsou, co dělají, plánovali jsme palbu z houfnic do 
jejich stanovišť. 

Začali jsme bojovat na polském území u Krosna. Tam přišel rozkaz,
abychom zjistili, kde jsou Němci. Dva kluci vylezli na půdu domu a skrze
okýnko pozorovali. Jenže tam dostali ránu a byli pryč. Takže jsem zbyl
sám. Vlezl jsem do kukuřičného porostu a po břiše jsem se dostal na 
vrchol kopce. Až za kopcem jsem uviděl budovu školy a Němce, jak 
pobíhají po verandě. Tak jsem zavolal na útvar, aby namířili na školu 
a vypálili z děla. Jenže ani pak jsem se nemohl vrátit, to by bylo nebez-
pečné. Ležel jsem tam a nemohl se hnout, až přišla ruská pěchota. Až

když to tam obsadili, pak teprve jsem se sebral a šel k našemu útvaru. Za
tuto akci jsem dostal válečný kříž, mé první vyznamenání z druhé světové
války.

Potom přijel džíp a už tam byli další dva pátrači ze Slovenska. Nasedl
jsem k nim a jeli jsme pod Duklu pod Mirsk. Pod Duklou byl takový malý
lesík. Tušil jsem nebezpečí a zrazoval je od toho, aby tam chodili, protože
by tam mohli bombardovat. Ani já tam nechtěl jít. Když jsme pak přišli
na kraj lesíka pod Duklu, Němci spustili palbu. Oba Slováci padli. Litoval
jsem jich a chtěl jsem je pomstít. Chvíli jsem počkal a zjistil jsem, že Němci
postupují do kopce, tak jsem se vydal za nimi. Přišel jsem vlastně první
do Dukly. Za akce na Dukle jsem dostal vyznamenání za chrabrost. 

Mohl jsem se tehdy vrátit domů do Mukačeva, rozhodnutí bylo na mně.
Ale moc se mi tam nechtělo, bylo tam spousta Rusů, a tak jsem zůstal. 

Chtěli jsme odtud postupovat na Rachov, z druhé strany Zakarpatské
Ukrajiny. Ale veliteli přišel rozkaz, že tam nesmíme jít, že musíme přes
Polsko na Slovensko, kde vypuklo povstání. Přišli jsme pod Krosno 
a našli jsme další skupinu Němců. Rozestavěli jsme děla, já jsem vyšel na
plošinu, kde byl takový pomník z kamene. Začali jsme do nich pálit. 
A oni, jak viděli, že je zle, tak se sebrali a utíkali pryč. My za nimi. 

Když jsme přišli před hranice, tak jsem se rozhodoval, jestli mám jít
dál, nebo ne. Jako bych byl tušil, že to seberou Rusové. Zavřeli nám 
generála, který nerespektoval zákazu a šel k Mukačevu. Pustili ho až po
válce. Když jsme se shledali, tak říkal, jak se k nim, k českým generálům,
nevybíravě chovali. 

Když jsme přešli hranici, byl tam velký boj. Podařilo se mi tam zablou-
dit. Vzpomínám si, že jsme tam procházeli dlouhou strouhou, kde bylo
hodně mrtvých německých vojáků. Museli jsme dávat pozor, protože by
nás mohli nehezky přivítat. Před hranicemi jsme udělali pozorovatelnu,
dali jsme rozkaz, aby přisunuli děla. Němce jsme nakonec dobili a jim 
nezbývalo než utéct asi 4 kilometry na slovenské území. 

Po cestách byla spousta min. Bylo potřeba neustále dávat pozor a spo-
léhat se na zkušenosti. Na jedné z cest se mi vyplatily – zdálo se mi, že
její pravá strana je zaminovaná. Děla jsme tedy převáželi po louce. A také
ano – jeden z generálů, který za mnou cestou přejížděl, na minu najel. 
Za to, že jsem se zasloužil o to, že nepadlo jediné dělo, jsem získal další 
vyznamenání.

Hledali jsme další místo, kde bychom se usadili. Našli jsme kopec na
pravé straně údolí, dole byl potůček a na druhé straně byl další kopec,
a jak se za chvíli ukázalo, tam byli Němci. Slováci chtěli projít přes potok,
ale Němci na ně začali střílet, tak se museli vrátit. Já jsem zatím lezl dál
do kopce a našel jsem pěkné místo na pozorovatelnu. Začali jsme tam 
kopat bunkr. Bylo nás tam pět. Nainstalovali jsme dalekohled a zůstali
jsme tam měsíc. Takovou dobu, až nás to štvalo. Jednu noc jsem nespal
a pořád jsem pozoroval. Viděl jsem, odkud jdou záblesky od německé
střelby. Poznamenal jsem si to na mapě a ráno jsem jejich polohu zavo-
lal na útvar. Konečně po měsíci jsme je dostali. V lese jsme jich pak našli
asi 25.

Tady jsem se poprvé setkal s generálem Svobodou. Přišel na naše 
stanoviště. I on se sem musel plazit, aby ho Němci nezpozorovali. 
SSeettkkaallii  jjssttee  ssee  jjeeššttěě  ii  ppoo  vváállccee??
Na ministerstvu, ale jeho pak komunisti odvolali. Pak jsme se viděli ještě
v Roudnici na radnici, když mluvil k obyvatelům.

Pokračovali jsme do Sniny na Slovensku. Tam jsme chvíli odpočívali.
Dohnali nás Rusové a připojili se k nám. Vyhnali Němce z Bardejova, pak
i z Prešova a pořád postupovali dál. U Liptovského Mikuláše mě přesu-
nuli do pěchoty, protože jim chyběli důstojníci. A tam byl můj konec. 
Zaútočili jsme, ale Němci zahájili protiútok. Museli jsme ustupovat. Pod
Tatrami byl sníh, do kterého Němci naložili miny. Když jsem ustupoval,
na jednu z nich jsem šlápl. Odvezli mě do sanatoria v Tatrách a tam jsem
potkal člověka z Mukačeva, který tam fungoval jako sestra. Ptal jsem 
se ho, co budou s mou nohou dělat. Přinesl mi něco na uklidnění. Po 
hodině jsem se ho ptal, jestli nás budou konečně operovat. Ale odpověď
byla hrozná – nohu mi amputovali, protože neměli penicilin. Bylo mi
strašně těžko. Těšil jsem se, až bude po válce – Slováci se mnou už počí-
tali, že budu hrát kopanou za Bratislavu, protože fotbal jsem hrál dobře.
Bylo mi jasné, že mám nejen po fotbale.

Z Tater mě odvezli do Prešova. Tam byly gruzínské sestry i lékaři. 
Chtěli mě poslat dál, protože v nemocnici bylo plno. A tak jsem se 
dostal do svého rodného města, kde byla nová moderní nemocnice 

Z Mukaãeva do Hrádku
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postavená v roce 1938. Ale to už byl konec války, dokonce i starší bratr
už byl doma.

Z Mukačeva mě odvezli do Prahy do vojenské nemocnice. Tam mě ještě
jednou operovali, protože rána se mi pořád nehojila. Pak mě poslali na
rehabilitaci do Bohosudova u Teplic. Cvičili jsme, házenou jsme hráli. Ale
pořád jsem krvácel. V teplických lázních mi pomohli. Hadicí mi tryskali
vodu přímo na ránu. Asi tak pátý den už nic neteklo, zacelilo se to a nekr-
vácelo. Pak mi udělali protézu, se kterou jsem se naučil chodit a žít.

Když se později ženil kamarád z fronty, volal mi, abych se přišel podí-
vat na svatbu. Jel jsem tam ještě s jedním majorem. Po skončení jsme 
odjeli do Brna. Dostali jsme se na nádraží, kde jsme se setkali se sedlá-
kem, který vezl pušky a kulomety. Prý že zakládají milice. To už bylo 
v roce 1946 po volbách, které vyhráli komunisti. Povídal jsem mu tenkrát,
že to poznají za pár let, jak to bude. Sedláci se těšili, jak se budou mít
dobře, že budou mít půdu. Jenže půdu nakonec neměl nikdo. A i já jsem
měl potíže, protože za řeči, které jsem vedl, mě někdo udal. Snad jen to,
že mě znal tajemník a že jsem byl invalida, mi pomohlo, že mě nezavřeli. 
PPoo  vváállccee  jjssttee  aallee  žžiill  vv  RRoouuddnniiccii..  JJaakk  jjssttee  ssee  ddoossttaall  zz  PPrraahhyy  ddoo  RRoouuddnniiccee??
Myslel jsem, že se v Praze ožením. Jenže tam nebylo místo, a tak mi 
v Roudnici dali trafiku. To bylo v roce 1947. Ale neměl jsem ji dlouho, vzali
mi ji v roce 1953, když byla měnová reforma. Všude jinde trafiky zůstaly
soukromé, jen tady je znárodnili. S maturitou jsem naštěstí mohl dobře
najít místo. Pracoval jsem většinou jako účetní. Na stavebním úřadě, na
zemědělském učilišti, v traktorové stanici. Pracoval jsem skoro do svých
sedmdesáti let, 50 let jsem pracoval pro naši republiku. Vít Štrupl

HHlleeddáámmee
kkaanncceelláářř  nneebboo  nneebbyyttoovvýý  pprroossttoorr  ddoo  2200  mm22,,

nneejjllééppee  vvyybbaavveennýý..

TTeell..::  660033  333333  330099,, pp..  KKoouukkaall
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28. října převzali z rukou starosty města Martina Půty a místostarosty
města Josefa Horinky ocenění manželé Míškovi. Město tak poděkovalo
Ludmile a Miroslavu Míškovým za jejich práci pro skauty v Hrádku. Oba
totiž stáli u dvojího vzniku hrádecké organizace skautu – poprvé v roce
1968, podruhé o 21 let později. Na městský úřad přišli manželům 
Míškovým poděkovat i sami skauti – současní i ti, kteří v roce 1969 vstu-
povali do oddílu jako děti. Za ty osobně děkoval Petr Vinklárek, který vzpo-
mínal na to, jak manželé Míškovi pomáhali vytvářet malým skautům vztah
k přírodě a vůbec ke svému okolí. Manželé Míškovi již v Hrádku nebydlí,
přesto se ale čas od času se skauty stýkají.

Paní Míšková se na Hrádecko přistěhovala s rodiči těsně po válce. 
„Bylo to do Chotyně, v květnu 1945. Byli jsme jedni z prvních, kteří začali
osídlovat Chotyni. Tatínek tady skončil válku a byl jeden z posledních 
sedmi vojáků, kteří likvidovali čokoládovnu Diana po výbuchu. V čokolá-
dovně se skrývali poslední Němci, kterých se obyvatelstvo bálo. Tatínek
se začátkem května vrátil domů do Čáslavi s tím, že mu nabídli, ať si 
vybere v Chotyni domek, jako odměnu za to, že zlikvidovali hnízdo
Němců. Do první třídy jsem už nastoupila v Chotyni, to mi bylo 7 let.“

Pan Míšek pochází z Mnichova Hradiště. „Po válce jsem se dostal 
s rodiči do Kuřivod, jenže tam brzy začal vznikat vojenský prostor, a tak
nás vystěhovali. Táta si našel hospodářství v Krásné Lípě. V době vzniku
družstev mu ale všechno sebrali a dali do družstva. Kravín postavili chytře
tam, kde nebyla voda, takže ji museli všechnu dovážet. Táta jako starý
dobrák to odnesl, nastydly mu ledviny a v roce 1959 zemřel. Já jsem šel
v roce 1952 na vojnu a do Hrádku jsem se dostal jako voják pohraniční
správy v roce 1954. Pak jsme se seznámili s mojí ženou, oženil jsem se 
a zůstal jsem už v Hrádku. Tím pro mě vojna skončila a od roku 1955 jsem
skoro 40 let pracoval v Pragovce.“

V roce 1996 se manželé Míškovi přestěhovali do Liberce, kde také 
v současnosti bydlí.
SSkkaauuttsskkýý  ooddddííll  vv  HHrrááddkkuu  jjssttee  ppoopprrvvéé  zzaakkllááddaallii  vv  rrooccee  11996688..  TToo bbyyll  vváášš  
nnááppaadd,,  zzaalloožžiitt  sskkaauuttsskkýý  ooddddííll??
L. M.: K práci se skauty jsme přišli především přes pana Doušu, tehdej-
šího ředitele školy pod nádražím. To byl skaut. My jsme tehdy bydleli 
v panelovém domě na Liberecké ulici. To byl jeden z prvních paneláků 
v Hrádku. Shodou okolností se našimi sousedy stali manželé Nápravní-
kovi. Brzy jsme si velmi dobře porozuměli. Oni měli dvě děvčata, my holku
a kluka téměř ve stejném věku. I děti si hodně rozuměly a trávily spolu
spoustu času. Pan Nápravník byl také skaut. Ale hlavně si neustále vymý-
šlel práci pro děti, hry, byl schopen děti dávat dohromady. To bychom
my s manželem bez něj v začátku určitě nedokázali. Často to fungovalo
tak, že Vašek Nápravník vzal všechny naše děti, vyhlásil výlet a šlo se. 
Mám pocit, že se vzájemně inspirovali ke všem těm lumpárnám, co pro-
váděli. Úžasná byla i jeho žena Zdeňka. Krásně zpívala, takže jsme často
seděli s kytarou, zpívali a hráli s tím, co bylo zrovna po ruce. Tehdy jsme
ani netušili, že budeme pracovat pro skaut.

Naše děti chodily do školy pod nádražím. Pan ředitel Douša, když 
viděl, jak to funguje, tak nás oslovil. Oddíl skautu v Hrádku vlastně zaklá-
dal on s p. Nápravníkem.

DDoo  ttéé  ddoobbyy  ffuunnggoovvaall  ppoouuzzee  ppiioonnýýrr..  SSkkaauuttiinngg  aallee  bbyyll  oo  nněěččeemm  jjiinnéémm..  
JJaakk  ppřřiijjaallii nnoovvoouu  mmoožžnnoosstt  vv  HHrrááddkkuu??
M. M.: My jsme se o pozadí moc nezajímali, měli jsme dost svých starostí.
Dětí jsme ale měli spoustu. Vlčata vedl učitel Lhota, my jsme měli starší
děti. 

L. M.: Valily se stále další a další. Takže tábory jsme museli dělat roz-
dělené, protože pobrat všechny děti na jeden tábor by prostě nešlo. Děti
byly úžasně nadšené. 

Dělali jsme spíše výlety, scházeli jsme se venku, protože klubovnu jsme
neměli. A stihli jsme udělat jeden tábor, než byl skaut zrušen. Tábor pro
naše děti jsme připravili v údolí v Polesí. Ale bohužel jen jednou, už jsme
ho nestihli zopakovat. Vzpomínky ale zůstávají pořád krásné. Třeba i na
to, jak nám vycházeli vstříc místní lidé. Do údolí lemovaného lesem jsme
museli hadicí dostat vodu, v tom nám místní ochotně pomohli. Vařili jsme
v polní kuchyni, to už by asi podle dnešních předpisů nebylo možné. Vím,
že i tehdejší děti vzpomínají na indiánský den, hledání pokladu, který 
nápadití Nápravníkovi ukryli na provázku do latríny, a další zážitky. Pro
nás je příjemné každé setkání s nimi. A čas od času se nám to podaří.
NNěějjaakk  ssii  nneeddookkáážžuu  ppřřeeddssttaavviitt,,  jjaakk  bbyylloo  mmoožžnnéé  ttaakkoovvoouu  oorrggaanniizzaaccii  
vv  rrooccee  11997700  zzrruuššiitt..  JJaakk  ttoo  pprroobběěhhlloo??
L. M.: Ze dne na den. Dostali jsme pozvánku, že se máme dostavit do 
Liberce do Lidových sadů. Tam přišli nějací nám neznámí lidé a řekli nám,
že skaut končí. Za hodinu to bylo vyřízené. Byli jsme velmi zklamaní.
PPaakk  uužž  jjssttee  ssee  ss  ttěěmmii  dděěttmmii  nneesscchháázzeellii??
L. M.: Ne že bychom se vůbec nesešli. Museli jsme jim oznámit, že 
oficiálně to nejde. Občas jsme někde společně šli, ale také jsme se báli. 
Oficiálně měly dvě možnosti: pionýr, nebo turistický oddíl. 
TTrrvvaalloo  ttoo  ttéémměěřř  ddvvaacceett  lleett,,  nneežž  ssee  ssiittuuaaccee  zzmměěnniillaa  aa  bbyylloo  mmoožžnnéé  ooddddííll
sskkaauuttuu  oobbnnoovviitt..  VVzzppoommíínnááttee  ssii,,  jjaakk  ttoo  tteennkkrráátt  bbyylloo??
L. M.: Velmi dobře. Zrovna jsme malovali a vtom někdo zvonil. Přišla paní
ze sousedního vchodu, která nám v šedesátých letech také pomáhala,
s tím, že v rozhlase slyšela, že se mají přihlásit bývalí skauti a že v Lido-
vých sadech uskuteční jejich setkání. Vzpomínám si, že to bylo těsně před
Vánoci roku 1989. Upřímně řečeno, moc se nám ani nechtělo. Bylo to po

Dvakrát u zrodu skautského oddílu
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dlouhé době, navíc už jsme nemohli počítat s manželi Nápravníkovými.
Dlouho jsme se rozmýšleli, ale nakonec jsme se přesvědčit dali.

V Lidových sadech to bylo velmi emotivní. Dozvěděli jsme se, že vlastně
po celou dobu skautský oddíl v Liberci pracoval, konkrétně oddíl vodácký.

M. M.: O obnovu na Liberecku se zasloužil p. Janeček s přezdívkou
Smeták. Byl potom předsedou Okresní rady skautu. My jsme obnovili 
hrádecký oddíl, určitou dobu jsme hodně spolupracovali s Chrastavou. 

L. M.: Dost obtížně jsme ze začátku hledali lidi, kteří by byli ochotni se
skautu věnovat. Ale nakonec se nám to podařilo. Po té, co jsme si vše 
nějak srovnali v hlavě a dohodli se s vedoucími, jsme v září 1990 udělali
první nábor dětí.

Sháněli jsme klubovnu. První jsme měli na Žitavské ulici, tam, kde je
dnes DDM Drak. Potom jsme se stěhovali do rohového domu proti kinu,
kde pak byla jídelna. Další stěhování bylo do družiny v Doníně. Přibýval
nám inventář, protože se nám podařilo oddíl vybavit stany s podsadou,
nádobím, karimatkami apod. A v Doníně byl dostatek prostoru. Tehdy
nám hodně pomohla Slávka Čarnogurská a její manžel Jarda Čarnogur-
ský. Nějaké vybavení jsme tehdy získali i z rušených hrádeckých školek.
DDěěllaallii  jjssttee  ii  vv  ddeevvaaddeessááttýýcchh  lleetteecchh  ttáábboorryy??
L. M.: Jistě. Náš první tábor byl na horolezecké chatě na Horním Sedle.
To jsme ještě neměli moc vybavení a neměli jsme se moc kam vrtnout.
Moc hezké vzpomínky na tu dobu máme na Gibiho, který nám s dětmi
hodně pomohl. Dokázal táhnout celé večery při kytaře, a i když potom
odešel, pomáhal třeba při stavění tábora.

V roce 1991 jsme byli na Selešce, kterou v osmdesátých letech využívaly
Lidové milice. Po revoluci ji ale dostali skauti. To bylo a je naprosto úžasné
prostředí, i když je hůře dostupné. Další rok jsme jeli na Mohelku. Tady
nám hodně pomohli místní. Posekali nám louku, pomohli nám dopravovat
vodu. A už jsme spali ve vlastních stanech. Protože se nám na Mohelce
hodně líbilo, tak jsme si ji zopakovali ještě o rok později. Na Mohelce jsem
dokonce šila týpí. Měla jsem s sebou šicí stroj a na louce pracovala s látkou
5 x 5 metrů. Další tábor jsme dělali společně s Chrastavou v Českém Dubu.
A poslední tábor, který jsme dělali, byl v Bílém Potoce. 

V té době už jsme se pomalu rozhodovali, že budeme s činností pro
skaut končit. Cítili jsme, že je potřeba změna. Přibývaly i neshody se star-
šími dětmi. Syn nás navíc potřeboval v Liberci, a tak jsme se v roce 1996
rozhodli pro stěhování. Jen jsme ještě chtěli vyřešit, kdo oddíl v Hrádku
povede místo nás. Nějakou dobu přicházel v úvahu p. Růžička, který 
ale záhy po našem odchodu funkci složil. Snaha udržet skaut v Hrádku 
trvala, i když to nebylo vždycky jednoduché. Pořád to ale fungovalo 
aspoň tak, že se vždycky nějaká parta sebrala a někam jela. Dnes oddíl
funguje, hlavně zásluhou Evy Baumrukové–Kocourkové. Těší nás, že jsme
se v létě sešli spolu se spoustou dalších známých na skautském táboře 
v Dolánkách, který tam Eva organizovala.

Vít Štrupl

Starostové pro Liberecký kraj usilovali po dva týdny o vytvoření funkční
koalice v Libereckém kraji pro volební období 2008–2012. Koalice ČSSD,
SLK a Strany pro otevřenou společnost je logickým řešením výsledku kraj-
ských voleb v Libereckém kraji. Koalice měla být postavena na podpoře
15 zastupitelů ČSSD, 7 zastupitelů Starostů pro Liberecký kraj a 3 zastu-
pitelů SOS a také na programové shodě nalezené již na koaličních 
jednáních dne 20. 10. 2008. Tento koaliční program měl být podpořen 
výraznou většinou 25 zastupitelů, měl respektovat vůli voličů a byl šancí
na změnu k lepšímu v Libereckém kraji. 

Od počátku vzniku politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj 
a také v průběhu koaličního jednání jsme odmítali nestandardní „tichou“
podporu KSČM. Na dvou jednáních s ČSSD a SOS jsme se shodli na tom,
že po sestavení tohoto společného koaličního projektu jsme připraveni
projednat programové prohlášení a požádat o jeho podporu ostatní
kluby zastupitelů zvolených za ODS (12 zastupitelů) a KSČM (8 zastu-
pitelů). „Tichou podporu“ jako variantu koalice ale i nadále odmítáme.
Jde o nestandardní řešení, které není založené na koaliční smlouvě, ale
neveřejných dohodách. Takovéto svazky do slušné politiky, do změny,
kterou jsme voličům slíbili, nepatří. Tento postoj ale nic nemění na 
skutečnosti, že jsme byli a jsme připraveni spolupracovat se zastupiteli
zvolenými za KSČM při řešení problémů kraje a naplňování jednotlivých
bodů našeho volebního programu. 

Na všechna jednání jsme přicházeli s legitimními požadavky a návrhy,
stejně jako oba další účastníci vyjednávání. Před posledním koaličním
jednání byla už nalezena shoda v programu i rozdělení rezortů, podle
dohody jsme přicházeli s připraveným návrhem koaliční smlouvy. Pře-
kvapivé rozhodnutí ČSSD jsme se dozvěděli bez jakéhokoli odůvodnění.
Poslední koaliční schůzka pro nás skončila po třech minutách. 

Až z médií jsme zjistili oficiální důvody odstoupení ČSSD od dalšího
jednání, ke kterým považujeme nutné za nutné se vyjádřit: 
– dvouhodinové zpoždění na úvodní schůzce 18. 10. 2008 – byli jsme

vyzváni ze strany ČSSD ke schůzce v sobotu 18. 10. v 18 hod. Na výzvu
jsme reagovali s tím, že přijedeme až po sečtení všech volebních 

okrsků, že nebudeme předjímat výsledek voleb, ale přijedeme nej-
později v 20 hod. V tomto čase jsme na místo dorazili a k žádnému
zpoždění z naší strany tedy nedošlo. 

– neadekvátní požadavky při vyjednávání – jednání probíhalo o růz-
ných variantách a rozměrech spolupráce v koalici, během jednání byly
uzavírány kompromisy, ke kterým jsme byli v rámci dohody vždy při-
praveni. V úterý 20. 10. 2008 byla uzavřena dohoda o obsazení funkce
hejtmana a dohoda o společném koaličním programu, ve čtvrtek 
30. 10. 2008 byla nalezena shoda na rozdělení většiny rezortů a roz-
dělení míst v krajské radě na 4 radní ČSSD, 3 SLK a 2 SOS. Jediné, co
zbývalo, byl podpis koaliční smlouvy, v které by byly zakotvené už 
vyjednané části dohody. Návrh koaliční smlouvy jsme podle dohody
ve spolupráci se SOS na jednání 3. 11. 2008 připravili a došlo také 
k dohodě se SOS o rozdělení rezortů a byli jsme připraveni jednat 
o tom, aby statutární zástupkyní hejtmana byla zástupkyně SOS. 

S odstupem času lze konstatovat, že již společné prohlášení ČSSD a SOS
z neděle 26. 10. 2008 jasně definovalo nezájem těchto dvou subjektů
jednat o koalici s hnutím Starostové pro Liberecký kraj, ale pouze získat
ke spolupráci některé zvolené zastupitele z kandidátky „starostů“, které
následně odsouhlasí KSČM. Odmítáme stále probíhající pokusy ČSSD 
sestavit krajskou „vládu“ na základě hledání přeběhlíků, bez uzavření 
koaliční smlouvy zakotvující partnerství a programovou spolupráci při 
řízení Libereckého kraje. 

Důvody pro ukončení jednání o trojkoalici uvedené ze strany ČSSD
jsou podle našeho názoru pouze zástupné. Sociální demokracie se 
mohla svobodně rozhodnout mezi spoluprací se starosty nebo KSČM.
Včerejší večer dal jasnou odpověď na to, jaké jsou priority budoucího 
vedení Libereckého kraje. 

Děkujeme voličům a obyvatelům Libereckého kraje za podporu. 
I nadále jsme připraveni hájit náš volební program a zásady, se kterými
jsme do krajské politiky vstupovali. 

Martin Půta, lídr kandidátky Starostové pro Liberecký kraj, v. r. 
Mgr. Jan Farský, předseda politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj, v. r. 

Prohlá‰ení k ukonãení jednání o koalici âSSD, SOS
a SLK v Libereckém kraji 
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Noc ve skalách
Osm let pořádá škola u pošty spolu s partou dobrovolníků noční výsadek
pro děti. Akce je mezi dětmi oblíbená, místa bývají zaplněna během 
několika minut. Za tu dobu jsme již vystřídali řadu míst pro noční 
bloudění krajinou, letos jsme poprvé využili jako základny školu v Mníšku.
Kdo zná okolí, ten ví, že ať jde člověk kamkoliv, neminou ho kopce a lesy. 

Při nočním výsadku jde (ve stručnosti) o to, aby se skupiny tvořené
dětmi a dospělým dokázaly během noci vrátit na základnu z místa, kde
byly z večera vysazeny. K dispozici mají mapu, baterku a vlastní rozum.
A aby to bylo pestřejší, cestou vyhledávají kontroly ukryté v terénu. Volba
je jen na členech družstva. A tak někteří zvolili cestu nejjednodušší, 
zatímco jiní naplno využili možnosti užít si dobrodružství ve skalách 
a spleti cest, které Jizerské hory v okolí Mníšku nabízejí. A že i důvěrně
známá krajina vypadá v noci úplně jinak, je věc známá.

Noční výsadek jsme pořádali díky příspěvku města z příspěvkového
programu a především díky dobrovolníkům, z nichž někteří ještě nevy-
nechali jediný ročník. K těm stálým patří především Daniela Bartošová,
Iva Vietzová, Marta Benešová, Martina Šilarová a Marcela Nováková. Jsme
ale rádi, že se do nočního výsadku zapojují jako vedoucí i naši bývalí žáci
a i naši noví kolegové. Vít Štrupl

Klub mládeÏe
otevfie v listopadu
Místo pro setkávání náctiletých, které si také náctiletí pomáhali vytvořit,
bude otevřeno 17. listopadu, symbolicky v den studentstva.

Kluby mládeže, jak se takovým zařízením říká v jiných městech, jsou
místem pro trávení volného času starších žáků základních škol, případně
studentů škol středních. Často jsou ale spojeny s informačním centrem
mladých, případně nabízejí další služby. Hrádecký klub mládeže bude 
zároveň klubovnou Mezinárodního parlamentu dětí a mládeže.

Na vzniku klubu se od samého začátku podíleli ti, pro které ho město
zřizuje. Žáci ZŠ Lidická a ZŠ T. G. Masaryka navrhovali jeho vnitřní dis-
pozici, podíleli se na vyklizení místností a na začátku listopadu malovali
všechny prostory podle vlastních návrhů.

Stavební práce byly provedeny v průběhu prázdnin. V objektu bý-
valého „byťáku“ před školou T. G. Masaryka se upravovaly vnitřní příčky
tak, aby rozdělení vyhovovalo pro hraní her, ale také třeba jako klubovna
s možností poslechu hudby, promítání nebo použití počítače. Vznikly zde
zcela nové toalety. Zároveň bylo potřeba opravovat i instalaci vody, 
odpadů a elektřiny. K dispozici bude malý bar s nealko občerstvením.
Klub mládeže bude fungovat jako zařízení DDM Drak. Vít Štrupl
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Medvídkov˘ veãer aneb
kdyÏ se dají síly dohromady
Letos mě potkalo štěstí. Mám partu prima deváťáků – skoro dospěláků.
Dovedou překvapit – častěji mile. 24. 10. překvapili nejen mě, ale i naši
novou prima paní učitelku Martinu Tomáškovou a její třeťáky. Připravili
Medvídkový večer. 

Slečny deváťandy si profesionálně rozdělily třeťáky a s přirozeností, 
kterou by jim leckterá paní učitelka mohla závidět, je provedly stanovišti.
Na nich museli třeťáčci splnit úkoly, které byly vstupenkou na setkání se
školními duchy – lepili, tiskali, malovali a vyráběli medvídka maskota, 
zpívali a hráli divadlo a pak... pak prošli tajuplnou školou ozářenou světly
svic, za šílených zvuků školních duchů. 

Bylo to výborné. Deváťákům moc dík. Před takovými smekám.
Hana Prchlíková, ZŠ T. G. Masaryka

NABÍDKA ZAMùSTNÁNÍ
TS HRÁDEK, s. r. o., Žitavská 689, 463 34 Hrádek nad Nisou

DDoopprraavvaa  rraanněěnnýýcchh,,  nneemmooccnnýýcchh  aa  rrooddiiččeekk

Hledá pro posílení svého t˘mu: fiidiãe sanitního vozu
OOččeekkáávváámmee::

loajalitu, pracovní nasazení, přizpůsobivost,
dobrá orientace ve městě Hrádek nad Nisou a okolí vítána,

získání osvědčení odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (absolvování kurzu),
řidičský průkaz skupiny B

NNaabbíízzíímmee::
dobré pracovní prostředí, dobré mzdové podmínky, zajištění osvědčení

profesní způsobilosti řidiče

PPookkuudd  VVááss  nnaaššee  ppooppttáávvkkaa  oosslloovviillaa,,  kkoonnttaakkttuujjttee::  KKrreejjččííkkoovvoouu  BBllaažžeennuu  ––  jjeeddnnaatteellkkuu

tteell..::  448822  775577  771111,,  660066  448899  550077,,  ee--mmaaiill::  ttss..hhrraaddeekk@@cceennttrruumm..cczz
Vaši písemnou zprávu s profesním životopisem předejte osobně v sídle společnosti – Žitavská 689, 463 34 Hrádek nad Nisou.
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