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V prosincovém čísle:

— Vzpomínka na 11. a 17. 11.
— Hráděčtí hasiči
— Hrádecký divadelní podzim
— Krucipusk
— Jízdní řády
— Rudolf Passian
— Socrates v Doníně

— Příloha: Příběh mlýnských
kamenů

cena 12 Kã

Dárek pro náctileté ke 
státnímu svátku

V den státního svátku 17. listopadu byl v Hrádku n. Nisou otev-
řen Klub mládeže – místo, kde mohou starší žáci základních
škol, případně studenti škol středních, trávit odpoledne svůj
volný čas. Město pro něj využilo budovy bývalého bytového
družstva naproti škole T. G. Masaryka v Komenského ulici.

Klub mládeže nabízí alternativu k domu dětí a mládeže,
který navštěvují spíše mladší žáci. Druhým, a pro náctileté 
zásadním rozdílem, je jeho „neorganizovanost“. Ta rozhodně
neznamená, že by klub byl zcela bez dohledu, ale spíše to, že
jej mohou navštěvovat, když mají zrovna chuť. Pravidelné akce
ve formě kroužků bývají spíše výjimečné a hlavní je spontánní
činnost.

„Myšlenkou otevřít ve městě Klub mládeže jsme se začali
zabývat po neblahých zkušenostech s částí mládeže, která se
nevhodně bavila v městském parku na prolézačkách, které
jsou určeny pro jinou věkovou kategorii. Když jsme se s touto
skupinkou sešli, řekli nám, že se ve městě nemají kde scházet,
že tady nemají žádnou možnost se někde bavit. Uznali jsme,
že v tom mají zčásti pravdu, a rozhodli jsme se to změnit,“ říká
místostarosta města Josef Horinka. Od myšlenky k realizaci
uběhl necelý rok – letos v lednu byl Klub mládeže vyhlášen projektem roku. Od května, kdy se prostory
nynějšího klubu uvolnily, začaly probíhat přípravné práce. Pokročování na straně 10

Vánoãní strom
rozsvítily nové

ozdoby
K první adventní neděli už nerozlučně
patří rozsvěcení vánočního stromu na
Horním náměstí a zpěv koled v podání
dětí z hrádeckých škol a školek.

Slavnostní okamžik letos doznal 
změn – koledy a vánoční písně se nesly
z ozvučeného pódia, a tak si blížící se 
atmosféru Vánoc mohli vychutnat i ti,
kteří přišli později a zbylo na ně místo až
uprostřed náměstí.

Po Rolničkách konečně nadešel ten
vytoužený okamžik, kdy se nejen malým
dětem rozzáří oči – opět se na měsíc 
rozzářil vánoční strom, letos zkrášlený
zcela novými ozdobami.

Nejen pečivem pro Hrádek a mnohá místa Libereckého kraje 
je užitečná pekárna pana Endlera. Při pečení je pochopitelně 
potřeba velké množství tepla, které nelze přímo v pekárně beze
zbytku využít. Těsné sousedství pekárny a mateřské školy Libe-
recká přímo vybízelo k využití zbytkového tepla k vytápění školky. 

O uskutečnění nápadu město usilovalo několik let. 1. prosince
byla realizace dotažena do konce a do školka začala potřebné
teplo odebírat. Zbytkové teplo ve výměníku ohřívá užitkovou
vodu, která následně vytápí prostory školky. Budova zároveň 
zůstává připojena i na centrální rozvod tepla společnosti 
H-therma, který bude doplňkovým zdrojem v případě nutných
odstávek nebo velké potřeby tepla.

Instalace  zařízení potřebných pro vytápění školky si vyžádalo
investici 551 tisíc Kč. Na ní se podílel 300 tis. Kč Liberecký kraj,
zbylých 251 tis. Kč bylo hrazeno z rozpočtu města. Kromě ekolo-
gického dopadu (využití dosud nevyužité tepelné energie) má
tato investice i příznivý finanční dopad. Vzhledem k cenám ener-
gií je vypočítána návratnost celého projektu na 3 roky, v dalších
letech pak přinese při zachování stávajících cen úsporu asi 
90 tis. Kč ročně.

Vít Štrupl

·kolka vyuÏívá teplo z pekárny

„spuštění nového vytápění

bylo skutečně překvapivé“



2 prosinec 2008

Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
2200..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
20. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 29. října se zabývala 
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí zpracovaný pasport veřejného osvětlení a uložila 

odboru OISM vypsat veřejnou soutěž na správce veřejného osvětlení.
Uložila OISM zajistit projednání příslušných smluv s vlastníky objektů,
na kterých jsou umístěny rozvaděče VO, a předložit příslušnou smlouvu
o zajištění věcných břemen nebo nájemní smlouvu do zastupitelstva
města. 

— vzala na vědomí informaci o privatizaci bytových jednotek Liberecká
652 a 653 v Hrádku nad Nisou a uložila starostovi města obeslat zbylé
nájemníky s informací o stavu privatizace
Komentář: Do listopadu byla prodána více než polovina bytových jed-
notek v těchto dvou domech, část bude prodána ještě v prosinci. 
V lednu město založí společenství vlastníků a převede na něj 10 % 
z částky získané za prodej bytů. Po novém roce se město bude také 
zabývat návrhem dalšího postupu doprodeje bytových jednotek. 
Preferovat bude nabídku jiných bytů ve vlastnictví města a následný
prodej uvolněných bytů obálkovou metodou.

— vzala na vědomí informaci o prodeji bytů v objektech města Hrádek
nad Nisou dle důvodové zprávy a přiloženého seznamu 

— schválila rozsah prací na internetových stránkách města, který je 
přílohou dodatku č. 3 ke smlouvě mezi městem Hrádek nad Nisou 
a p. Romanem Sedláčkem

— schválila vyplacení finanční částky na odměny členům SDH Hrádek ve
výši 35 000 Kč

— vzala na vědomí informaci místostarosty města o nákupu vánočního
osvětlení na vánoční stromek a doplnění vánoční výzdoby ve městě 
v celkové hodnotě 113 426 Kč.

2211..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
21. schůze rady města v roce 2008 konaná dne 12. listopadu se zabývala
těmito záležitostmi:
— doporučila zastupitelstvu města schválit odměny předsedům výborů

a komisím rady města dle předloženého seznamu za období od 
1. 1. 2008 do 31. 11. 2008

— vzala na vědomí žádost pana Novotného o pronájem celého prostran-
ství Hasičské louky za účelem hostování lunaparku na akci Hrádecké
slavnosti a Bartolomějská pouť v roce 2009

— schválila výběr dodavatele na aktualizaci projektové přípravy a žádosti
projektu Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou do Ope-
račního programu ROP NUTS, kterým je firma Regioplan, s. r. o., a jenž
byl vybrán postupem dle interní směrnice o veřejných zakázkách pro
finanční limit do výše 40 tis. Kč

— a) schválila vypsání výběrového řízení v rámci projektu Revitalizace 
historického centra v Hrádku nad Nisou na dílčí veřejnou zakázku 
Výběr dodavatele kompletního zajištění výběrového řízení na veřejnou
zakázku Výběr dodavatele na projektovou realizační dokumentaci pro
projekt Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou. 

— b) schválila vypsání výběrového řízení v rámci projektu Revitalizace
historického centra v Hrádku nad Nisou na dílčí veřejnou zakázku 
Výběr dodavatele na projektovou realizační dokumentaci pro projekt
Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou. Dále pověřuje
odbor dotací a kultury administrací a kontrolou realizace tohoto 
výběrového řízení, které bude na základě uzavřené smlouvy provádět
externí dodavatel, který vzejde jako vítězný uchazeč z výběrového 
řízení.
Komentář: Město opětovně podalo žádost o dotaci na projekt revita-
lizace historického centra v Hrádku nad Nisou (rekonstrukce náměstí).
Zároveň byly zahájeny další kroky (výběrové řízení na dodavatele 
realizační dokumentace a na zajištění tohoto výběrového řízení), aby
v případě schválení projektu (na jaře 2009) nedošlo ke ztrátě zimních
měsíců a urychlila se realizace rekonstrukce.

— ustanovila pětičlennou komisi pro hodnocení veřejných zakázek 
uvedených dle písmene a) a b) tohoto usnesení, včetně náhradníka 
komise ve složení: Jiří Timulák, vedoucí ODK; Iva Solnařová, vedoucí
FO; Josef Horinka, místostarosta; Jaroslav Poláček, zastupitel; Petr 
Kudláček, zastupitel; Jana Válková, náhradnice člena komise

— vzala na vědomí podané nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Příprava objektu na investici v rámci projektu Multifunkční centrum
Trojzemí Hrádek nad Nisou a vyhodnocení těchto nabídek hodnotící
komisí. Pro realizaci veřejné zakázky schválila dodavatele (vítězného
uchazeče) Projektový ateliér DAVID Liberec IX – Janův Důl za celkovou
cenu 452 200 Kč.

— vzala na vědomí podané nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a zajištění autorského
dohledu v rámci projektu Multifunkční centrum Trojzemí Hrádek 
nad Nisou a vyhodnocení těchto nabídek hodnotící komisí. Schválila 
pro realizaci veřejné zakázky dodavatele (vítězného uchazeče) 
Projektový ateliér DAVID Liberec IX – Janův Důl za celkovou cenu 
1 032 920 Kč. 

— schválila předložený návrh výběrového řízení na opravy komunikací 
z asfaltobetonu a uložila OIaSM vypsání VŘ pro období 2009–10

— schválila předložený návrh výběrového řízení na opravy komunikací
penetrací a uložila OIaSM vypsání VŘ pro období 2009–10

— schválila pro zabezpečení veřejné zakázky Úprava míst pro přecházení
na křižovatce ul. Liberecká – ul. Sokolská, Hrádek nad Nisou firmu 
STRABAG Liberec za celkovou cenu 126 464 Kč vč. DPH
Komentář: Místa pro přecházení na křižovatce pod železničním 
přejezdem budou vzhledem ke klimatickým podmínkám realizována
na jaře 2009.

— vzala na vědomí nabídku na ostrahu objektu bývalé celnice od firmy
Janout Hrádek nad Nisou a pověřuje starostu města k dalšímu jednání

— schválila dodavatelskou firmu Regula Term, Hrádek nad Nisou k reali-
zaci akce havarijní stav plynového kotle v Camelotu za cenu 60 200 Kč
vč. DPH 

— schválila poskytnutí příspěvku ve výši 3 000 Kč na pořádání akce Grab-
štejnské Vánoce 2008

— na základě žádosti schválila sponzorský dar p. R. Smutnému ve výši 
20 000 Kč
Komentář: Sponzorský dar byl vyplacen na základě žádosti R. Smut-
ného, který závodí za hrádecký oddíl kulturistiky a v letošním roce 
se stal mistrem Čech a mistrem České republiky v kategorii nad 
90 kg. Město reprezentoval také na celosvětových závodech Mr. Uni-
verse.

— schválila poskytnutí finančního příspěvku Nadaci Euronisa ve výši 
3 000 Kč

— schválila dodatek číslo 1 mandátní smlouvy Ing. Petra Šmakala 
o zajišťování technického dozoru na stavbu Regenerace sídliště 
Liberecká 
Komentář: Dodatkem ke smlouvě byla místo vyplacení celkové částky
za provedené práce nastavena výplata hodinovou sazbou na základě
skutečně odpracovaných hodin.

Podûkování obãanÛm
mûsta Hrádek

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem občanům Hrádku nad 
Nisou, kteří se podílejí na sběru textilu do speciálních kontejnerů a tím
minimalizují komunální odpad. O výsledcích sběru průběžně informu-
jeme zástupce vašeho města a MŽP ČR. V letošním roce bylo ve vašem
městě doposud sesbíráno 6 590 kg textilu. Z větší části se jedná o textilie
určené pro další zpracování a následnou výrobu čisticích textilií, netka-
ných textilií, lepenek apod. 

Jelikož s námi ukončila spolupráci Diakonie Broumov, hledáme jiné
možnosti charitativního využití části textilu před jeho průmyslovým 
zpracováním. V měsíci září jsme ve spolupráci s Krajským úřadem Libe-
reckého kraje, odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, nabídli
mateřským a základním školám možnost bezplatného dodání zbytkových
látek, odstřižků, nití, přízí, zipů, knoflíků apod. určených pro výuku ručních
prací a pro potřeby zájmových kroužků. 

Bohužel se v kontejnerech objevují i materiály, které nelze dále zpra-
covat a tvoří tzv. nezpracovatelný odpad. Věříme, že tento odpad bude
minimalizován.

Vážení občané, ještě jednou upřímně děkujeme za vaši spolupráci 
a přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví 
a spokojenosti v roce 2009.

DIMATEX CS, spol. s r. o.
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Celnice na Îitavské
bude slouÏit hlavnû

turistÛm
V polovině listopadu se město stalo vlastníkem budovy staré celnice na
silničním hraničním přechodu. Po vstupu do schengenského prostoru
byly budovy nevyužité. Město požádalo o jejich bezúplatný převod od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedinou zásadní
podmínkou pro bezúplatný převod byl závazek města, že budovy 10 let
neprodá.

V těchto dnech bylo vyhlášeno výběrové řízení na nájemce části pro-
stor v získaných nemovitostech. Zatím je rozhodnuto o využití přízemní
budovy po pravé straně silnice (ve směru příjezdu do Hrádku). Zde
vznikne obdoba hraničních free shopů s nabídkou převážně značkové 
kosmetiky a alkoholických nápojů. 

V hlavní budově by měla vzniknout restaurace. Město oslovilo několik
pivovarů, které by na atraktivním místě mohly zřídit svoji značkovou 
restauraci. Bude zde také turistické informační centrum. Nemá konkuro-
vat tomu na náměstí, ale má pomoci poskytnout základní informace pro
turisty přijíždějící do země. Lákadlem má být také návštěva Trojmezí. Aby
bylo možné jej navštěvovat celoročně, bude k němu na jaře podél cesty
od celnice vybudováno veřejné osvětlení. Proběhne také úklid okolí,
oprava oplocení a prořez stromů.

Prostory v patře by měly sloužit jako kanceláře. Byly nabídnuty pro 
jednání Euroregionu Nisa, využít by je měly i jednotlivé pracovní skupiny
svazku měst Malý trojúhelník.

V objektu vznikne ještě byt správce. V současnosti jsou objekty na 
hranicích hlídány najatou bezpečnostní agenturou. Vít Štrupl

Úfiad vede nová
tajemnice

Od listopadu vede na základě výběrového řízení
městský úřad v Hrádku nad Nisou nová tajemnice,
Ing. Blanka Karlová. 

S výkonem funkce tajemníka obecního úřadu
má již zkušenosti z dřívějška. Do Hrádku nad 
Nisou ale přešla z Krajské správy sociálního 
zabezpečení v Liberci. Do práce dojíždí ze Zákup
u České Lípy.
OObbyyvvaatteelléé  mměěssttaa  bběěžžnněě  ddoo  jjeeddnnáánníí  ss  ttaajjeemmnnííkkeemm

ppřříílliišš  ččaassttoo  nneeppřřiijjddoouu..  TTaajjeemmnnííkk  jjee  jjaakkýýmmssii  „„řřeeddiitteelleemm““  úúřřaadduu,,  řřííddíí  zzaamměěsstt--
nnaannccee  úúřřaadduu..  UUžž  jjssttee  mměěllaa  mmoožžnnoosstt  ppoozznnaatt,,  jjaakk  zzddee  úúřřaadd  ffuunngguujjee..  
VViiddííttee  nněěccoo,,  ccoo  bbyy  ssee  vvee  vvzzttaahhuu  kk  oobbyyvvaatteellůůmm  ddaalloo  zzlleeppššiitt??
Za tu chvíli od listopadu toho člověk nemůže vstřebat tolik, co by se dalo.
Mám řadu plánů. Začali jsme třeba úpravu webových stránek, aby lidé
měli o činnosti úřadu lepší představu, a chceme na ně dávat více infor-
mací. Jde o zlepšení komunikace mezi úřadem a lidmi. Chceme nabíd-
nout více možností, jak s námi komunikovat. Správce webových stránek
se postupně schází s jednotlivými vedoucími odborů a řeší podobu jejich
stránek tak, aby byly přehlednější. Líbilo by se mi například, kdyby bylo
snadnější najít stránky se všemi potřebnými formuláři tak, aby  stavebník
snadno našel všechny formuláře týkající se stavebních řízení od ohlašo-
vání po ukončování stavby.

Dalším úkolem je obsazení všech míst na městském úřadě. Několik 
měsíců není obsazeno místo vedoucího odboru investic a správy majetku.
To, že jeho práci musí vykonávat někdo jiný, poznamenává činnost 
celého odboru. Výběrové řízení právě probíhá.

Zatím jsem tu ještě krátce na to, abych se pouštěla do nějakých hod-
nocení, ale musím říci, že se mi tu líbí – jak město Hrádek, tak na úřadě.
Lidé zde jsou připraveni pracovat, jsou zvyklí se vzdělávat a prohlubovat
si specializaci. Nechci, aby to vypadalo jako nějaká fráze, ale skutečně 
si myslím, že se tu dá dobře spolupracovat.

Vít Štrupl

Vzpomínka na
17. listopad

ezprostředně po otevření Klubu mládeže proběhla v komorní atmosféře
ve Školní ulici vzpomínka na 17. listopad – nejen ten před 19 lety, ale i na
listopad 1939, kdy byly po pohřbu Jana Opletala uzavřeny české vysoké
školy. Po krátké starostově připomínce listopadových dní zazpíval 
Chrámový sbor od sv. Bartoloměje a přítomní položili zapálené svíčky 
k pomníku.
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Ten, kdo se v pátek 21. listopadu ocitl v blízkosti tenisových kurtů po pří-
jezdu hasičských aut a sanitky záchranné služby, byl možná v první chvíli
v šoku: na křižovatce stála dvě auta, jedno na střeše, druhé na boku. Co
tady ti řidiči vyváděli, že se auta dostala do takové polohy v takových 
uličkách? Naštěstí šlo jen o cvičení SDH Hrádek nad Nisou, které mělo
prověřit připravenost dobrovolných hasičů na poskytnutí předlékařské
pomoci při dopravní nehodě.

Ve vozech byli zaklíněni dva figuranti s necitlivými končetinami, špat-
ným dýcháním a bolestmi na hrudi. A jak se po chvíli ukázalo, z jednoho
auta jeden člověk zmizel v důsledku zmatení po nehodě.

Prověřovací cvičení bylo zahájeno oznámením vzniku události na linku
112. Do příjezdu na místo tak nikdo ze zúčastněných netušil, že jede jen
k fingované nehodě. Současně s jednotkou hasičů vyjížděla posádka 
Zdravotnické záchranné služby z výjezdového střediska Hrádek nad Nisou
v počtu 1+1 (běžné obsazení k výjezdu). 

Po příjezdu na místo byly zahájeny záchranné práce pro vyproštění
zraněných osob za pomocí zdravotnické výbavy jednotky a zdravotníků.
Umístění figurantů bylo zvoleno tak, aby neumožňovalo jednoduché 
řešení situace. K vyprošťování osob bylo použito hydraulické vyprošťovací
zařízení, oběma postiženým byly nasazeny krční límce a byly použity i další
fixační pomůcky.

Nejprve byla vyproštěna osoba z převráceného vozidla, u které bylo
podezření na poranění krční páteře. Tento pacient byl umístěn do vaku-
ové matrace a transportován do sanitního vozu. Zároveň vyčlenění hasiči
hledali ztraceného člena posádky, což se jim celkem rychle podařilo. Po
zbytek zásahu byl pod dohledem alespoň jednoho hasiče.

Z druhého havarovaného automobilu byla vyprošťována osoba za 
pomocí fixační vesty Kendrick a z důvodu zlomené pravé nohy byla 
nasazena vakuová dlaha. Pro bezpečnější vyproštění bylo nutné provést
odtažení volantu, který bránil v nasazení dlahy na nohu. Cvičení bylo
ukončeno po tři čtvrtě hodině, kdy se podařilo i druhou osobu vyprostit
a naložit do sanity.

Prověřovací cvičení bylo zpestřeno nepříznivými klimatickými pod-
mínkami v podobě čerstvě napadaného sněhu a tmy. Na místě nehody
bylo tedy nasazeno i osvětlovací zařízení z výbavy hasičů. Cvičení nekončí
„akcí na místě“. Následuje vyhodnocení, které ovšem bylo tentokrát pře-
rušeno výjezdem k dopravní nehodě dvou autobusů a jednoho osobního
automobilu na Žitavské ulici. Ostatně, i samotné cvičení bylo ohroženo:
husté odpolední sněžení způsobilo problémy i na silnici do Liberce. Tam
ale nakonec hasiči zasahovat nemuseli.

Jako nezasvěcený pozorovatel musím konstatovat, že bylo úžasné 
sledovat, jak funguje souhra hasičů i záchranářů, jak řeší situaci, která 
odpovídá realitě. A to vše při vědomí, že hrádečtí hasiči tuto práci dělají
dobrovolně, ve svém volném čase, bez nároku na odměnu. I přítomní 
rozhodčí hodnotili postup a taktiku danou pro tyto typy událostí jako
hodné profesionálů.

Vít Štrupl,
s využitím zprávy J. Mottla

Na jaře letošního roku pověřila rada města školskou komisi vypracováním
materiálu s pracovním názvem „Rozvoj školské soustavy ve městě 
Hrádku nad Nisou“. Deklarovaným cílem je zjistit, zda současný systém
základního školství v Hrádku nad Nisou odpovídá potřebám a trendům
základního vzdělávání z pohledu zřizovatele, škol, žáků i jejich rodičů.

Školská komise byla pro tyto účely dočasně rozšířena o zástupce 
veřejnosti z řad rodičů a o učitele z obou stupňů škol. Na jednáních, která
probíhala jednou měsíčně, komise postupně analyzovala současný
systém základních škol ve městě z různých hledisek – ekonomického,
pedagogického, z hlediska pohledu žáka, rodiče, učitele i z hlediska 
řízení škol. Zároveň porovnávala klady a zápory současného systému 
s možným systémem jiným. V podstatě se porovnávaly dvě varianty – 
ponechat stávající stav, nebo školy sloučit. Zároveň je potřeba zdůraznit,
že alternativa sloučení nepočítala s pouhým administrativním sloučením,
ale s tím, že by v jedné z velkých škol byly umístěny třídy prvního stupně
a v druhé třídy druhého stupně. Tato alternativa předpokládala zacho-
vání výuky v budovách v Doníně i v Loučné. Místostarosta města Josef
Horinka několikrát ujistil, že městu nejde o to za každou cenu ušetřit na
hrádeckém školství – pokud by se podařilo ušetřit například za provoz
škol, tyto peníze by ve školství zůstaly a byly by investovány například od
oprav či vybavení budov.

Od samého začátku bylo jasné, že problematika školství je značně slo-
žitá a citlivá. To se potvrdilo ve chvíli, kdy byly snášeny argumenty, nutno
říci, že pro i proti oběma variantám, a to od všech členů rozšířené školské
komise. Jednoznačné doporučení pro jednu či druhou variantu komise
ani na zatím posledním jednání nedala. Za pravdu jí koneckonců dávají
i příspěvky v hrádeckém internetovém fóru – i zde se názory přispěvatelů
liší. Pro někoho může být hlavním argumentem například konkurence
mezi školami a menší kolektivy, a tak se přikloní k zachování stávajícího
stavu, jiný vidí hlavní hledisko jinde a přikloní se k druhému modelu.

„Protože z práce rozšířené školské komise jednoznačné závěry pro
možný vývoj hrádeckého školství nevyzněly, byl v komisi podpořen 
názor, že město osloví možného zpracovatele materiálu – studie, která by
zhodnotila stav a možný vývoj hrádeckého školství tzv. zvenku, třetíma
očima, pohledem odborníka, nezatíženého hrádeckými vazbami, před-
sudky a vlivy,“ objasňuje další postup města místostarosta Josef Horinka,
který je za oblast školství odpovědný. Této studii bude ovšem nutně 
předcházet prognóza demografického vývoje – počtu a věkové struktury
obyvatel ve městě. Ani tady není situace tak jednoduchá, jak by se na
první pohled zdálo. Dosud dětí ve školách ubývalo. Ale naplněné školky,
znovuotevření školky v Loučné v loňském roce a i zájem o výstavbu 
v Hrádku tento trend mohou obrátit. I prognózu demografického vývoje
bude zpracovávat odborník.

„Zároveň připravuji zcela jednoduchou anketu mezi rodiči, zda jsou 
se současným systémem školství v Hrádku spokojeni, co je podle jejich
názoru dobře a co si myslí, že by se naopak mohlo změnit,“ dodává mís-
tostarosta. „Hledáme optimální řešení, které by mělo vyhovovat většině.
Pokud zmíněné práce i diskuze s veřejností ukážou, že v hrádeckém 
školství je vše nastaveno dobře, nebude důvod nic měnit. Pokud se 
naopak ukáže, že jiný systém by mohl být pro všechny (zřizovatel, 
školy, veřejnost) lepší, budeme v této práci dál pokračovat.“ Na prozatím
posledním zasedání rozšířené školské komise bylo dohodnuto, že po
zpracování potřebných studií se rozhodne o dalším postupu. Pokud by
tímto postupem mělo být slučování škol, bude muset následovat 
podrobná příprava nutných kroků, aby nebyla narušena výuka ve ško-
lách.

Vzhledem k rozsahu této práce by byly případné změny reálné 
nejdříve ve školním roce 2010/2011. „Rozhodně se tak ale nestane bez
účasti jednotlivých škol i rodičů,“ ubezpečuje Josef Horinka.

Vít Štrupl

Hasiãi na sobû stále pracují

Budoucnost ‰kol v Hrádku
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Územní plán uÏ poãítá 
s vûtrn˘mi elektrárnami

V listopadu byla zastupiteli schválena změna č. 10 územního plánu. 
Tato změna se týkala pozemků nad Václavicemi, kde chce společnost EEH,
s s. r. o., vybudovat větrné elektrárny.

Projednávání změny územního plánu bylo velmi zdlouhavé. Předchá-
zela mu v roce 2006 anketa mezi obyvateli Václavic a Uhelné. Většina 
obyvatel tehdy se záměrem výstavby elektráren souhlasila. 

Aby byl udělen souhlas se změnou územního plánu ze strany Magist-
rátu města Liberec, bylo potřeba respektovat řadu omezení pro jejich 
případnou výstavbu. Podle nich elektrárny musí stát nejméně 1 km 
od zastavitelného území. Maximální výška stožárů může být jen 80 m 
a věže elektráren budou umístěny před nebo za hřebenem kopce, aby co
nejméně zasahovaly do horizontu krajiny. Celkem může být v lokalitě
umístěno až 16 elektráren.

Investora nyní čeká jednání o konkrétních místech, kde by elektrárny
měly stát. Po předložení potřebné dokumentace vyhlásí stavební úřad 
vyhláškou zahájení územního řízení. Do tohoto řízení může se svými 
připomínkami vstoupit prakticky kdokoliv. 

Zároveň probíhají jednání s osadními výbory Václavic a Uhelné o zvlášt-
ním fondu rozvoje, který bude plněn ziskem jedné z větrných elektráren,
jejíž výtěžek bude příjmem městského rozpočtu. Tento fond rozvoje bude
sloužit k rozvoji infrastruktury dotčených obcí – podpoře zřizování studní,
čističek odpadních vod apod. Do fondu bude každoročně přibývat 20 %
ze zisku „městské“ větrné elektrárny, minimálně ale 2 mil. Kč. Očekává
se, že výnos z jedné věže by měl ročně činit asi 10–14 mil. Kč. Pravidly
fondu rozvoje by se měli v lednu zabývat zastupitelé města. Vít Štrupl

11. listopad –
pocta obûtem válek
Všechny oběti válek, bez ohledu na jejich národnost, si připomínáme 
i v Hrádku. Již po několik let se u památníku před ZŠ Lidická scházejí 
zástupci vojenské posádky na Grabštejně a vedení města, aby položením
věnce vzpomněli na ty, kteří v některé z válek položili životy.

11. listopad je podle kalendáře významným dnem – Dnem válečných
veteránů. V tento den podepsal před 90 lety v 11.01 hodin maršál Foche
příměří s poraženým Německem. Bylo tím rozhodnuto o ukončení 1. svě-
tové války. Již o rok později se tento den poprvé připomínal jako Den 
padlých. Později byl tento den vyhlášen Dnem válečných veteránů a vzpo-
míná se při něm nejen na padlé vojáky 1. světové války, ale na oběti 
válek obecně.

V novodobé České republice se tento den připomíná až od roku 2001.
Současní vojáci vzdávají hold také téměř stotisíci českých legionářů z první
světové války, z nichž část se později stala základem armády Českoslo-
venské republiky.
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Poosmadvacáté pořádalo město Hrádek nad Nisou spolu s členy divadel-
ního spolkem Vojan přehlídku amatérského divadla. Přehlídka navázala
na tradiční schéma, přesto přinesla i něco nového. Divadelní představení
se letos nesla v komediálním duchu, i když se z publika neozývaly zrovna
salvy smíchu. 

Při neúčasti domácího souboru Vojan, který nestihl svou hru do pře-
hlídky připravit, reprezentovaly hrádecké divadlo jen děti z Dividýlka pod
vedením Mgr. Anny Pilařové. Patří jim páteční odpoledne. Přes úskalí hry
Tři mušketýři aneb Garda jejich oslovské výsosti se dokázaly přenést 
přesto, že nacvičovaly také na poslední chvíli: „Prázdniny vždycky změní
složení souboru. Některé děti do hry vstoupily až v říjnu, a tak jsme měli
na přípravu velmi krátkou dobu,“ říká p. Pilařová.

Slavnostní hudební zahájení vždy patří Chrámovému sboru od 
sv. Bartoloměje pod vedením Rolfa Bartosche. Letos mu předcházelo před
odpoledním představením ještě premiérové vystoupení dětí z hrádecké
hudební školičky pod vedením A. Himmelové a E. Himmela. Bylo to 
jejich první vystoupení před širokou veřejností.

Dvě hry uvedl DS Svatopluk z Benešova u Prahy. Ještě přesněji tři. 
V páteční večer musel soubor vyčkat příjezdu jedné ze svých hereček, 
a tak před hlavní inscenací Divadelní komedie uvedl mimo program ještě
krátkou aktovku. Sobotní dopoledne hráli herci z Benešova ještě Alenčiny
rošády pro dětské publikum.

Sobotní odpoledne patřilo komedii Habaďůra. Večer dorazily do
Hrádku Soudné sestry. Hra na motivy fantasy knih ze série Terryho 
Pratcheta Úžasná Zeměplocha zaujala diváky především poměrně roz-
sáhlou výpravou, na amatérské divadlo možná až nezvyklou. V inscenaci
hrálo 14 herců v dokonalých kostýmech, kteří se objevovali tu v lese, tu

na hradě, který podle potřeby jednoduchým způsobem budovali na 
pódiu. Hru Soudné sestry ocenila nejvíce i odborná porota.

CCeennyy  lleettooššnnííhhoo  rrooččnnííkkuu  HHrrááddeecckkééhhoo  ddiivvaaddeellnnííhhoo  ppooddzziimmuu::
Za dramaturgii a hudební režii v inscenaci Soudné sestry Tomáši Václovi
Za výtvarné řešení kostýmů v inscenaci Alenčiny rošády Josefu Pšeničkovi
Za herecký výkon v inscenaci Soudné sestry Magdě Jarošové
Za herecký výkon v inscenaci Soudné sestry Lídě Jungové
Za herecký výkon v inscenaci Soudné sestry Karolíně Wirthové
Za herecký výkon v inscenaci Divadelní komedie Martině Konvalinkové
Za herecký výkon v inscenaci Habaďůra Janu Solarovi
Za inscenaci hry Soudné sestry divadelnímu souboru V Roztocké Jilem-
nice

ČČeessttnnáá  uuzznnáánníí::
Za herecký výkon v inscenaci Alenčiny rošády Leoši Mixánovi
Za herecký výkon v inscenaci Alenčiny rošády Jiřímu Petráskovi

SSppoonnzzoořřii  2288..  rrooččnnííkkuu  HHrrááddeecckkééhhoo  ddiivvaaddeellnnííhhoo  ppooddzziimmuu::
Mediální partner akce: Rádio Contact Liberec 101,4, AUTOTREND, spol.
s. r. o., V.I.P. HRÁDEK n. N., s. r. o., Česká Spořitelna, a. s., Trelleborg Fluid
Solutions Czech Republic, s. r. o., ZPA – Praga, a. s., Auto Hataš spol. 
s. r. o., Hotel Hrádecký Dvůr – Viktor Stuchlík, HEREA – Vaše realitní kan-
celář –  Jan Vetešník, Výroba stuh – Elas, DŘEVOSTYL, s. r. o., Soukromá
zubní ordinace, MUDr. Radomír Sekvard, INPLYTO – Raban a syn, 
PROPOS, spol. s. r. o., Václav Větrovský V+V ELMAR, ARECA EXOTIC Flora
– p. Matěcha, Jan Veselý, Martin Půta, Jan Sladký, Josef Horinka.

Hrádecké divadelníky reprezentovalo
Divid˘lko



7

Krucipüsk zahraje 
v Dûlnickém domû

Kapela, která na letošním rockovém létu probrala diváky, se těsně před
Vánoci vrátí do Hrádku a v Dělnickém domě odehraje další ze svých kon-
certů. Standa Dlouhý, který koncert organizuje, pořídil krátký rozhovor 
s charizmatickým frontmanem kapely Tomášem Hájíčkem.

Pár otázek pro Tomáše Hájíčka:
AAhhoojj  TToommááššii,,  jjeeššttěě  ssii  nněěkkddyy  vvzzppoommeenneešš  nnaa  ssvvéé  hhuuddeebbnníí  zzaaččááttkkyy  ttaaddyy  nnaa
LLiibbeerreecckkuu  ss  kkaappeelloouu  HHuubbeerrtt  MMaacchháánněě??
Vzhledem k tomu, že je to nedílná součást mého života a začátku mé 
hudební cesty, samozřejmě ano.
PPttáámm  ssee  pprroottoo,,  žžee  ttyy  ppoolloolleeggáállnníí  kkoonncceerrttyy  ttřřeebbaa  nnaa  lliibbeerreecckkéé  ssttaavveebbccee  bbyyllyy
nneezzaappoommeennuutteellnnéé..  DDáá  ssee  vvůůbbeecc  tteehhddeejjššíí  aa  ddnneeššnníí  ppuubblliikkuumm  ssrroovvnnaatt??
V současné době to hodně připomíná tebou zmiňované období. Mládí
už zase hledá živou muziku a chce se bavit.
PPoořřááddáámmee  ttaaddyy  vv  HHrrááddkkuu  ttaakkoovvýý  mmeennššíí  rroocckkoovvýý  ffeessťťááččeekk..  CChhttěěll  jjsseemm  ssee  
zzeeppttaatt  nnaa  jjeeddnnuu  vvěěcc..  JJee  mmoožžnnéé,,  kkddyyžž  kkaappeellaa  hhrraajjee  tteenn  ddeenn  ttřřeebbaa  ttřřeettíí  
kkoonncceerrtt,,  aabbyy  ssee  ssttáállee  hhuuddbboouu  bbaavviillaa,,  nneebboo  uužž  ttoo  jjee  jjeennoomm,, jjaakkoo  kkddyyžž  jjddeešš
ddoo  ffaabbrriikkyy  nnaa  ššiicchhttuu??
Je to vyčerpávající, ale jak dá kapela první ránu a lidi se bavěj, najede 
adrenalin a je to jako první koncert toho dne.
AAssii  mmii  ddáášš  zzaa  pprraavvdduu,,  žžee  hhllaavvnněě  ppřřeejjeezzddyy  mmeezzii  kkoonncceerrttyy  aa  mměěssttyy  jjssoouu  
nneekkoonneeččnněě  nnuuddnnéé,,  ddaajjíí  ssee  vvůůbbeecc  ttyy  hhooddiinnyy  vv  aauuttěě  vvyyddrržžeett  ttřřeebbaa  bbeezz  
aallkkoohhoolluu??  AA  ccoo  vvllaassttnněě  tteenn  nneekkoonneeččnnýý  ččaass  dděěllááttee,,  nneehhrroozzíí  ttaakk  ttrroocchhuu  
ppoonnoorrkkaa??
Většinou ty přejezdy máme tak rychlý, že není čas si nudu uvědomovat,
ale na konci letního festivalového období je potřeba velká dávka tole-
rance všech členů kapely, aby ta ponorka byla aspoň trochu snesitelná.
Je to zkrátka jako manželství.
VVrrááttíímm  ssee  tteeďď  kk  LLiibbeerreecckkuu..  VV  LLiibbeerrccii  aa  ookkoollíí  jjee  ččíímm  ddááll  mmííňň  mmíísstt,, kkddee  ssee  ddáá
hhrráátt..  KKlluubbyy  ppaaddaajjíí  jjaakk  mmoouucchhyy  ppoo  ddeeššttii  aa  vvššee  jjee  bboohhuužžeell  zzppůůssoobbeennoo  
ttíímm,,  žžee  nneecchhooddíí  lliiddii..  JJee  ttoo  oopprraavvdduu  ssppeecciiffiicckkáá  zzáálleežžiittoosstt  bbýývvaallýýcchh  SSuuddeett,,  
ppoottaažžmmoo  LLiibbeerrccee??  AA  kkddee  jjee  ppuubblliikkuumm  zz  ttvvééhhoo  ppoohhlleedduu  nneejjssppoonnttáánnnněějjššíí??
Spontánnost publika je na nás v podstatě po celých Čechách stejná, 
z čehož máme samozřejmě radost, a k těm Sudetům… Myslím, že chyběj
osobnosti, který by tu klubovou, špatně výdělečnou a městy nepod-
porovanou káru táhli. K tomu je potřeba velký srdce. Hlavně v těchto 
dobách, kdy každýmu jde hlavně vo prachy.
JJssii  jjeeddeenn  zz  mmáállaa  ffrroonnttmmaannůů,,  kktteerrýý  ttoo  ss  lliiddmmii  oopprraavvdduu  uummíí,, aa  kkoonncceerrttyy  
KKrruucciippüüsskkuu  mmaajjíí  „„kkoouullee““..  BBaavvíí  ttěě  ttoo  ppoořřáádd??  NNeeccííttííšš  ttaakk  ttrroocchhuu  úúnnaavvuu  
mmaatteerriiáálluu??
Jak už jsem řekl, jde o lidi, když tu námi poslanou energii roztočej, tak se
cejtím jak osmnáctiletej atlet.

Díky za rozhovor a budeme se na vás tady v Hrádku nad Nisou těšit.
Standa Dlouhý

My též TXHXKRUCIPUSK

Krucipüsk, pfiedkapela Hush
DDěěllnniicckkýý  ddůůmm,,  ssoobboottaa  2200..  1122.. 22000088

Předprodej: infocentrum Hrádek, restaurace Dělnický dům

Cena v předprodeji: 150 Kč, kapacita je omezena

Na sv. Martina bylo 
v ulicích plno

Tati, proč ten kůň není bílý, když se říká, že Martin přijede na bílém koni?
Já myslel, že na něm bude sedět starosta, když to má být Martin. Ale umí
vůbec starosta jezdit na koni? 

I dalším všetečným otázkám a poznámkám, které byly slyšet v zástupu
dětí čekajících na lampiónový průvod, museli čelit jejich rodiče a praro-
diče. A letos jich bylo požehnaně. Průvod, který obešel chrám Pokoje, pak
zamířil do parku a znovu se vracel na náměstí, jako by neměl konce. 
Zatímco „Martin“ na koni už byl na začátku náměstí, v parku se objevo-
vala další a další světýlka lampiónů.

A proč kůň nebyl bílý? To hned na začátku vysvětlila ThMgr. Hedvika
Zimmermannová, která spolu s DDM Drak a dobrovolníky svatomartin-
skou oslavu inspirovanou českými i německými zvyky připravuje. Bílý kůň
zůstal ve stáji, protože sníh zatím nepadal. Na své si letos přišel až o deset
dnů později. Vít Štrupl



Vlakové jízdní řády





Autobusové jízdní řády
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polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
listopadu 2008 oslavili
významné životní jubilum,
srdečně blahopřejeme.

70 let Jitka Mužíková
80 let Miluška Málková, Marie Čihulová
81 let Vlasta Řežabová, Libuše Bártová,

Alžběta Zemanová,
Miroslav Vinklárek

82 let Vlasta Horáková
83 let Marta Mlejnecká, Emília Hajšová
84 let Marta Brunerová
88 let Jan Beneš
93 let František Jaroš
94 let Libuše Hromádková

Vítání občánků – 21. 11. 2008 byli v obřadní síni radnice uvítáni
noví občánci města:
Eliška Bielčíková, Matěj Ježek, Slavomír Bari, Lucie Bretšnajdrová, Steven 
Gurvaj, Nicolet Novotníčková, Adam Herberger, Miroslav Kozák, David 
Antonín, Eliška Resselová, Kristián Svoboda, Marek Bartoš, Ondřej Semecký,
Denis a Sára Janečkovi.

Marie Zimová, SPOZ

Vûneãkem skonãily dal‰í
taneãní

„Malé“ taneční jsou v Hrádku tradicí, která už trvá přes dvacet let. 
Přesné číslo si ale nevybavuje ani paní učitelka Ivana Petkovová, která 
taneční pro žáky devátých tříd každým rokem pořádá.

Letošní rok prošlo kursem základních tanců 60 dětí. Je to o něco méně
než před rokem, ale při závěrečném věnečku poslední listopadovou 
sobotu to znát nebylo. Sál Besedy byl zcela zaplněn. 

Taneční v Hrádku vede Josef Svoboda s partnerkou Lenkou Petrovou.
„Vážíme si toho, že k nám každým rokem jezdí. Je s nimi výborná spolu-
práce. I díky nim se daří držet cenu za kurs v přijatelné výši,“ říká Ivana
Petkovová. Pro mnohé žáky jsou to také jediné taneční, protože po 
odchodu na střední školu či učiliště již většinou na další kursy nedojíždějí. 

Při závěrečném věnečku mohou přítomní zhlédnout také ukázky 
tanců. Letos již počtvrté předvedli sportovní a latinsko-americké tance 
Antonín Švorc a Kateřina Strnadová. Oba také byli součástí poroty, která
vybírala nejlepší pár z řad nových tanečníků. Tím se letos stal Daniel Fröh-
lich s Andreou Chadimovou.

Velké poděkování na závěr patří p. Ivaně Petkovové, která tanečním 
věnuje každoročně spoustu času a energie. Vít Štrupl

Z centra by mûly zmizet
automaty

Omezit provozování výherních hracích automatů by chtělo město v příš-
tím roce. Chce k tomu využít možnost určit obecně závaznou vyhláškou
místa, kde výherní automaty být mohou, a kde být nemohou. Se záka-
zem provozování počítá v celé městské památkové zóně. Toto opatření
má omezit vznik problematických provozů v centru města.

O schválení nebo neschválení vyhlášky rozhodnou zastupitelé. Občané
města mají možnost se k plánované vyhlášce vyjádřit v anketě založené
na internetových stránkách města.

V˘bûr z nov˘ch knih 
v mûstské knihovnû

Kavurová, H. – TTooxxiicckkýý  ssqquuaatt (autentický příběh drogově závislých)
Svěrák, Z. – PPoovvííddkkyy (pro radost i poučení)
Updike, J. – TTeerroorriissttaa (román zabývající se problémy náboženství)
Peterová, Z. – DDeennííkk  aallkkoohhoolliiččkkyy (příběh ze současnosti)
Kubátová, M. – TTřřii  ššuuppiinnyy  vváánnooččnnííhhoo  kkaapprraa (vánoční vzpomínky a pohádky)
Jamesová, S. – ZZttrraacceennéé  mmeemmooáárryy  JJaannee  AAuusstteennoovvéé (historický román)
Eschbach, A. – RRooppnnýý  kkoollaappss (katastrofický román)
Lanczová, L. – ZZaaddáánnoo  pprroo  BBllíížžeennccee  (dívčí románek)
Březinová, I. – BBoojjííšš  ssee,,  MMaarrggiittoo?? (příběh pro dívky)
Grantová, K. M. – JJaakk  kkaatt  zzttrraattiill  ssrrddccee (historický příběh pro děti)
Lamková, H. – KKááťťaa  aa  ŠŠkkuubbáánneekk  ssee  nneezzttrraattíí (příběhy z Večerníčků)
Kolektiv – ZZnnáášš  hhiissttoorriiii?? (příběhy ze starověku)
Šironina, J. V. – BBáájjee  aa  ppoovvěěssttii  hhvvěězzddnnéé  oobblloohhyy (o hvězdách a znameních
zvěrokruhu)
Rulíková, K. – DDvvoojjččaattaa (rady pro rodiče dětí od narození do 14 let)
Cooper, A. – CCííll  DDrráážžďďaannyy (2. světová válka)
Šolc, J. – OOssuuddnnáá  rroozzhhooddnnuuttíí (z historie československého odboje)
Veselý, M. – HHvvěězzddyy  nnaadd  KKrruuššnnoohhoořříímm (letecká válka)
Toufar, P. – OOppiillccii,, ffaalleeššnníí  hhrrááččii  aa  mmllssnníí  žžrroouuttii (ze života předků)
Mandžuková, J. – ZZáázzrraaččnnéé  lléékkyy  ppřříírrooddyy (domácí rádce pro každého)
Mandžuková, J. – DDěělleennáá  ssttrraavvaa (způsoby stravování)

Přejeme všem čtenářům a návštěvníkům knihovny klidné a pohodové
svátky vánoční a do nového roku hodně pracovních a osobních úspěchů.
Na shledanou v knihovně v roce 2009.

Pracovnice knihovny Vodhánělová Jelena a Šrajerová Hana
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Pan Rudolf Passian se narodil v Hrádku n. N. – Doníně v roce 1924. Zde také
navštěvoval obě hrádecké školy – na vysvědčeních z let 1936 a 1937 je 
podepsán tehdejší ředitel české školy pan Josef Suchý. Nyní tento světově
uznávaný spisovatel a badatel v oblasti parapsychologie žije ve švýcarském
městě Luzern. Přes svůj vysoký věk je dodnes literárně činný. Je autorem
řady knih. Titul Mezi nebem a zemí je dostupný i v českém jazyce.

Při své návštěvě v devadesátých letech minulého století a v následné
korespondenci nám vyprávěl svůj životní příběh, o který bychom se rádi
podělili se čtenáři HRÁDECKA. Pan Passian by ještě rád navštívil místa, kde
má své kořeny, to mu však jeho zdravotní stav již nedovoluje, a tak v jed-
nom ze svých dopisů alespoň posílá pozdravy všem hrádeckým občanům.
SSvvůůjj  oossuudd  llííččíí  ttaakkttoo::
Bylo to v roce 1948. Po odsunu jsem se ocitnul se svými rodinnými pří-
slušníky v sovětské zóně, na území pozdější NDR. Naivně jsem věřil 
v demokracii, kterou nám přinesly vítězné mocnosti. Nenapadlo mě, že
by mohlo být zakázané sbírat mezi odsunutými podpisy se záměrem 
zaslat je na UNO se žádostí o přešetření, ale Sověti chápali demokracii 
jinak. Když se při mém zatýkání našel ještě list se vtipy, mezi kterými bylo
několik politických, byl jsem nařčen z protisovětské propagandy. Po straš-
ných měsících nočních výslechů jsem byl odsouzen k 25 letům nucených
prací, což byl po trestu zastřelením tehdy nejvyšší trest. Bylo mi 24 let. 
Odsouzení vojenským tribunálem se konalo v noci, nebyla žádná možnost
spojení s vnějším světem, natož pak možnost obhajoby. Byla jen nejistota,
šílený hlad, zoufalé doufání a úzkost. Tribunál chtěl slyšet jen doznání. Od
zcela nepravdivého obvinění z údajné špionáže nakonec bylo upuštěno,
přesto pocity po vynesení rozsudku nelze popsat. Cítil jsem se, jako bych
neměl vůbec žádnou minulost a stál v úplném zatmění. Následovala noční
jízda vlakem v zabedněném dobytčáku do takzvaného „lágru mlčení“, což
byl bývalý koncentrační tábor, který byl brzy po válce opět plněn bez 
možnosti volby. Z těchto sběrných táborů, které byly od ostatního světa
hermeticky uzavřeny, šly hromadné transporty do pekla „Archipel GULAG“.
Této hrůzy jsem byl uchráněn jen díky své amputované noze. Ocitl jsem
se ve zvláštním lágru KGB č. 4 v Budyšíně. Věznice koncipovaná pro 1200
vězňů byla tehdy narvaná 7000 muži i ženami. Okna byla zabarikádovaná,
vidět byl jen malý proužek oblohy. Cela pro jednoho člověka byla napl-
něna minimálně čtyřmi lidmi. Možnost pohybu byla takřka nulová. Dře-
věné pryčny nad sebou, pro stůl a židle žádné místo, v zimě i v létě jedna
nebo dvě špinavé deky, v rohu zapáchající dřevěný kbelík. Smrt měla
bohatou žeň. Každou noc byli odnášeni mrtví a zahrabáváni s velkým
množstvím chlorového vápna. Když byly později tyto hromadné hroby 
nalezeny, byly připisovány nacistům.

Ačkoli nastalo v roce 1950, kdy lágr spadl pod policii NDR, zlepšení,
naše naděje na korektní přezkoumání našich rozsudků a propuštění 
nevinných (těch bylo 90 %) se nevyplnila a my jsme byli považováni za
válečné zločince. To vedlo v březnu 1950 k povstání, které bylo krvavě 
potlačeno. Bylo to děsné. Marně jsme volali po pomoci Červeného kříže.
Nic se ale nestalo, přestože Západ byl informován. Jednou jsem byl tři
týdny zavřen do zvláštní cely, jejíž okno bylo zamalováno bílou barvou.
Samomluvou, zpěvem a „stavěním vzdušných zámků“ jsem zabíjel čas,
který se vlekl hlemýždím tempem. Často jsem zpíval píseň O Volze: „Ty,
tam na nebesích, zapomněl jsi na mne ?“ Tam, kde se zpívá: „Sedím ve
zlaté kleci“, jsem zpíval: „Sedím ve žluté kleci“, protože žlutý vězeňský

komplex, postavený ze žlutých pálených cihel a neomítnutý, je ještě dnes
pověstný jako „žlutá hrůza“. Vedle ztráty svobody jsem trpěl hlavně 
nedostatkem duševní činnosti. Neměli jsme nic ke čtení ani žádnou mož-
nost psaní. Do té doby si člověk ani neuvědomil, že hlad po duševní 
potravě je stejně bolestivý jako hlad fyzický. Když se mi po letech dostalo
poprvé do rukou něco ke čtení, byl to nádherný pocit. 

V roce 1954 překvapivě uskutečnili Rusové velkou propouštěcí akci, při
které všichni mí přátelé byli propuštěni, já však musel zůstat. Rok nato,
v květnu 1955, se konečně usmála svoboda i na mne. Byl nejvyšší čas, pro-
tože můj zdravotní stav se začal rapidně zhoršovat. Před propuštěním
jsem se musel zavázat ke službám „špicla“. Útěk na Západ mě před touto
hrůzou ochránil. 

Ačkoli to zní skoro neuvěřitelně, byl jsem po více než 50 letech reha-
bilitován, a to v roce 2002. Vojenský prokurátor Ruské federace v Moskvě
mi sdělil, že mé tehdejší pronásledování bylo prohlášeno za neoprávněné.
Ačkoli mi už nikdo nenahradí ztracené roky a nevrátí poškozené zdraví,
necítím nenávist vůči těm, kteří mi připravili tento osud, neztratil jsem
víru v Boha a všem jsem odpustil. Pan Ježíš musel snést mnohem větší
utrpení a bezpráví nežli já. I on odpustil. To by měl být náš příklad. Jen
tak nalezneme opět naši vnitřní rovnováhu.

Ve vězení, při neustálé konfrontaci se smrtí, mne trýznila otázka, co se
stane na „druhém břehu“. Znamená smrt absolutní konec naší osoby,
nebo existuje pokračování? Ani spoluvězni – představitelé různých církví
mi nebyli schopni uspokojivě odpovědět na moje otázky. To jen umoc-
nilo moje rozhodnutí, pokud se dožiji svobody, začnu sám hledat smy-
sluplnou odpověď. Dopracoval jsem se ke křesťansko-spiritualistickému
životnímu a světovému názoru, a nejsem tudíž odkázán slepě věřit, ale
vím, že ta tak obávaná smrt neznamená konec naší existence, nýbrž jen
změnu našich životních podmínek, a mohu poskytnout lidem, kteří zou-
fale truchlí po blízkém zemřelém, účinnou útěchu. Uklidňuje mě vědomí
o existenci vyšší spravedlnosti, která nepodléhá žádným vlivům. Status
těžkého zločince, který mi byl vnucen, mi v konečném efektu přinesl 
i mnoho pozitivního. Hrozná léta, která ještě dnes zatěžují mé sny, formo-
vala můj charakter a vedla mě k poznání mé životní dráhy, a sice stát se
duchovním průvodcem tam, kde si to lidé přejí, a to i na materiální úrovni,
jak je to jen možné a kde je to potřeba. Mně také často pomohli lidé, které
jsem bohužel ani nepoznal.

V Brazílii se mi za finanční pomoci přátel i osob mně neznámých poda-
řilo zřídit jižně od Amazonky malou nemocnici pro Indiány. Bylo to těžké,
ale velmi dobrodružné. Sám bych to určitě nebyl zvládl. Budiž poděko-
váno všem, kteří se na této akci podíleli.

Nechtěl bych zamlčet, že mě Bůh za všechny ty útrapy plnou měrou
odškodňuje. Píseň o vojáku na břehu Volhy, kterou jsem tenkrát zpíval 
v cele, začíná slovy: „Sám a opět sám.“ Refrén zní: „Máš v nebi mnoho
andělíčků, sešli mi též jednoho!“ Mně se tato pohádka vyplnila. Již mnoho
let mám to štěstí mít po boku úžasnou ženu, se kterou mohu nyní proží-
vat nádherný pozemský život. Bohu díky! L. a J. Soukupovi

V˘znamn˘ hrádeck˘ rodák – Rudolf Passian
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Dokončení ze strany 1
„Od samého začátku jsme chtěli do příprav zapojit i ty, kterých se to 
týká – tedy žáky především osmých a devátých tříd základních škol. Proto
jsme se s nimi několikrát sešli a žáci sami navrhovali podobu klubu,“
vysvětluje Josef Horinka. Žáci přímo na místě navrhli dispozici místností,
ale také vybavení, které by v objektu chtěli mít.

Na začátku prázdnin začaly naplno probíhat stavební práce. V budou-
cím klubu bylo vybouráno několik příček tak, aby vznikly dvě větší 
místnosti – jedna slouží jako herna, ve druhé je umístěn projektor, který
umožňuje promítat z počítače, televize, případně DVD přehrávače. Byly
vybudovány nové toalety a jednoduchý bar. A za pochodu se řešily pro-
blémy s vodou, kanalizací a nekvalitní stavbou objektu. V poslední fázi 
se do práce opět přidaly i děti. Žáci ze ZŠ Lidická i ZŠ T. G. Masaryka se 
zapojili do vyklízení prostor klubu a poté do jeho malování a úklidu. Jsou
i autory vnitřní podoby klubu.

Hektické poslední dny před otevřením klubu zažili všichni, kteří od 
samého začátku stáli u jeho zrodu. Často včetně rodinných příslušníků,
kteří chodili pomáhat (někteří prý i proto, aby se se svými protějšky 
vůbec viděli). Po úklidu následovalo ještě pořízení a montáž vybavení.
Jaké tedy mají mladí v klubu možnosti? Jedna místnost slouží jako herna –
k dispozici je stolní fotbal, biliár, dva šipkové automaty a stolní deskové
hry. V druhé místnosti je umístěn dataprojektor s projekčním plátnem,
notebook, zesilovač s reproduktory. Je zde možný příjem satelitního sig-
nálu, takže k dispozici je třeba oblíbená hudební stanice Óčko. V této
místnosti je také nealkoholický bar s lednicí, vařičem a mikrovlnnou trou-
bou.

Klub mládeže má svoji vedoucí, kterou se stala paní Lenka Palasová. 
V počátečním období se ukáže, v jakých časech a o jakou činnost budou
mít náctiletí zájem. Podle toho bude možná nastavit otevírací dobu a čin-
nosti v klubu tak, aby jim vyhovovaly. V případě zájmu je možné zavést 
i pravidelnou činnost. „Počítáme ale i s jednorázovými akcemi. Například

v prosinci budeme v klubu vyrábět adventní a vánoční ozdoby. Chtěli 
bychom, aby v klubu probíhaly také besedy nebo přednášky podle 
zájmu dětí. Hned na začátku zkusíme otevřít kroužek deskových her,“
dodává k činnosti L. Jurková, ředitelka DDM Drak, pod který Klub mlá-
deže patří. Prozatím bude klub otevřen každé všední odpoledne. V jiných
městech, kde kluby mládeže fungují, se na správě podílejí také plnoletí
dobrovolníci, např. vysokoškolští studenti pedagogiky i jiných oborů. To
je možné i v Hrádku, takže pokud by se mezi čtenáři našel zájemce, může
se přihlásit v DDM Drak.

Klub mládeže se zároveň stal klubovnou Mezinárodního parlamentu
dětí a mládeže. Jeho česká část má nyní prostor k setkávání, stejně jako
jej měly již dříve děti v Německu a v Polsku. Budou se zde odehrávat jak
společná zasedání, tak neformální odpolední programy. Pro vytvoření od-
povídajících podmínek pro parlament dětí a mládeže podávala ZŠ Lidická
na jaře projekt s názvem Mezinárodní parlament dětí – Nisa nás spojuje.
Žádost byla úspěšná a z peněz z projektu bylo do klubu pořízeno část 
vybavení elektroniky a nové stoly a židle.

Na vybavení klubu se dále podílel DDM Drak. Z jeho prostředků (asi
70 tis. Kč) bylo koupeno vybavení herny, baru a nová sedací souprava. Část
nábytku v obou místnostech pochází od různých dárců. Stavební úpravy
a část vybavení hradilo město, které pro tyto účely uvolnilo asi 350 tis. Kč.

Slavnostní zahájení činnosti Klubu mládeže proběhlo symbolicky 
v Den boje za svobodu a demokracii, který je zároveň Mezinárodním
dnem studentstva. Při přípitku se hodně děkovalo, protože na úspěšné
přípravě se nezištně podílelo velké množství lidí. Následovala volná 
zábava, zvláště stolní fotbal a biliár byly stále v obležení. A proběhla také
první beseda – s hrádeckým úspěšným bikerem Jiřím Novákem.

Vít Štrupl
ZZkkuuššeebbnníí  pprroovvoozznníí  ddoobbaa::
PPoonndděěllíí – 13.00–18.00 h, ÚÚtteerrýý – 12.45–15.45 h, 16.00 – Deskové hry
SSttřřeeddaa – 13.00–18.00 h, ČČttvvrrtteekk – 13.00–18.00 h, PPáátteekk – 13.00–18.00 h

Dárek pro náctileté ke 
státnímu svátku
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Spolupráce mezi ‰kolkou
a ‰kolou v Donínû

Naše malé ohlédnutí za uplynulými třemi měsíci.
Paní ředitelky se v září dohodly, že se letos budeme pravidelně setká-

vat a děti z mateřské školy se tak více seznámí se školou.
Na každou návštěvu se naše děti moc těší, a tak jsme tuto možnost 

začali využívat hned od září.

Paní učitelka Hanka V. pravidelně navštěvuje keramickou dílnu. Děti
jsou rozděleny do dvou skupin tak, aby se všechny vystřídaly. Při první
dílničce si děti vyrobily jablíčka a hrušky a minulou středu tvořily čertíky.
Ani děti z mateřské školy ve Václavicích nezůstávají pozadu a s paní učitel-
kou Věrkou N. přijely vyrábět andílky.

Také sportování v tělocvičně – spousta míčů, molitanových kostek 
a trampolína je pro nás velký zážitek. A tak chodíme do školy a družiny
každý měsíc. Ještě nás čeká návštěva počítačové učebny, kde si budeme
moci vyzkoušet práci na počítačích. Ve škole se nám prostě líbí.

Rosničky a Sluníčka z Donína a Václavic

SoutûÏíme a vyrábíme
Tak jsme nazvali listopadové setkání s rodiči a zástupci z pojišťovny Alli-
anz v naší mateřské škole.

Vyhlásili jsme soutěž o nejkrásnější pastelku, buď nakreslenou, nama-
lovanou, nebo vyrobenou z jakéhokoliv materiálu. A pak jsme se sešli ve
středu 19. listopadu. Čekalo nás odpoledne plné překvapení.

Do naší pastelkami vyzdobené herny zavítala skutečná velká modrá
pastelka v doprovodu pracovnic pojišťovny, které tuto soutěž pro nás 
připravily. Každý, kdo vyráběl s rodiči nebo ve školce s paní učitelkou, byl
odměněn dárkovou taštičkou. Ti nejlepší dostali plyšovou pastelku 
a adventní kalendář. S velkou pastelkou se děti mohly i vyfotit. Byla to
opravdu moc pěkná akce pro děti a pojišťovna Allianz zaslouží velké 
poděkování.

A kdo ještě nepospíchal domů, mohl se naučit vyrobit přáníčka z papí-
rového patchworku.

Bylo to moc hezké odpoledne, a těm, co s námi vydrželi až do konce,
patří náš dík. Rosničky z Donína

AÈ Ïijí duchové
Konečně je to tu! V naší školce se sešla směsice všemožných strašidel –
bílé paní, kostlivci či duchové. A důvod? Přišli si zatančit na Halloween-
ský rej. Ráno se to v šatně jen hemžilo… Dětičky s rozzářenýma očima vše
pozorovaly s nadšením a očekáváním, co se bude dít. Maminky kontro-
lovaly své ratolesti, jestli mají kostýmy v pořádku. Nutno podotknout, že
některé maminky využily veškerou svou fantazii, aby převlek přivedly 
k dokonalosti. Patří jim velká pochvala a obdiv. Když bylo vše nachystáno,
začal náš Strašidýlkový den – tancovalo se, čarovalo se, hrála se pohádka…

Letošní Halloween se nám opravdu povedl! Strašidýlka z MŠ Liberecká

âistím zoubky…
V pátek 7. 11. 2008 nás ve školce jako obvykle navštívil pan zubař Sekvard
se sestřičkou: „Zoubky jsme si vyčistili, úsměvy jsme nasadili, na židličku
se posadili… Pan doktor nám zoubky poťukal a za odměnu obrázek dal…
Zdravé zoubky všichni máme, za půl rok vás rádi opět přivítáme :o)!“

Statečné děti z MŠ Liberecká
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Turnaj Z· v sálové kopané
Dne 29. listopadu 2008 se pod záštitou Domu dětí a mládeže Drak, 
Městské policie Hrádek nad Nisou a ve spolupráci s TJ Slovan Hrádek 
konal v rámci programu využití volného času mládeže turnaj v sálové 
kopané pro žáky Základních škol. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 26 žáků, kteří byli rozděleni do dvou 
věkových kategorií.

PPoořřaaddíí  ttuurrnnaajjee::
Mladší žáci: Starší žáci:
1. místo – CHELSEA 1. místo – HAJZLÍCI
2. místo – FC WC KFC 2. místo – OLD SKOLL
3. místo – JOGA BONITA
4. místo – ŠKORPIONI

Nejlepším střelcem mladších žáků turnaje byl vyhlášen Vašek Antoš 
a Miroslav Mičica. Za starší žáky byl vyhlášen nejlepším střelcem Olin
Motl. Nejlepším brankář turnaje byl vyhlášen Ivan Horváth a nově byl 
vyhlášen objev turnaje a tím byl vyhlášen Petr Benda.

Na závěr turnaje byly všem účastníkům předány drobné ceny.
Pořadatelé děkují všem žákům, paní Andree Vinšové, trenérům TJ Slo-

van Hrádek a to jmenovitě Františku Bobvošovi a Miroslavu Mičicovi za
účast a spolupráci.

Tato akce byla pořádána s podporou města Hrádek nad Nisou.
DDaallššíí  pplláánnoovvaannéé  aakkccee  kkoonnaannéé  ppoodd  zzááššttiittoouu  DDoommuu  dděěttíí  aa  mmllááddeežžee  DDrraakk  
aa  MMěěssttsskkéé  ppoolliicciiee  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  vv  rrooccee  22000099::
Novoroční turnaj v šipkách – 2. ledna 2009 od 9 h v Klubu mládeže
Rychlobruslení – 31. ledna 2009 od 9 h na kluzišti
Turnaj ve Florbale – 28. února 2009 od 9 h v sokolovně
Mistr Skokan – 28. března 2009 od 9 h v tělocvičně ZŠ Lidická
Cyklovýlet – 25. dubna 2009 v 9 h sraz u DDM Drak
Střelecké dopoledne – 23. května 2009 od 9.30 na zahradě ZŠ Praktické
v Loučné
Neckiáda – červen 2009 – termín bude upřesněn

Na tyto akce jste všichni srdečně zváni.
Mgr. Ladislava Jurková – DDM Drak, Pavel Weiss – městská policie

Socrates v Donínû
stále pokraãuje

Setkávání žáků ze škol v Doníně, Žitavě a Porajówě pokračuje v Doníně
už třetím rokem. 

Tento rok již druhé setkání bylo překvapením, nezůstali jsme ve škole
v Porajówě, ale společně autobusem odjeli až do Bogatynie. 

Schůzka proběhla v místním domě dětí. Rozdělili jsme se na skupiny.
Jedna pracovala v keramické dílně a vyráběla duté jablíčko. Po slepení
obou částí děti jablko ozdobily, přidaly lísteček, stopku a na závěr vyřízly
otvor, neboť výrobek bude sloužit jako pokladnička.

Druhá skupina dětí navštívila „kouzelnou“ místnost, kde pomocí všech
smyslů vnímala různé předměty, poslouchala relaxační hudbu, ve tmě
sledovala barevné efekty. Děti i zkoušely ležet na vodní a pohyblivé 
matraci, tančily s hedvábnými šátky. Po výměně skupin jsme se osvěžili 
a spěchali domů. Schůzka se protáhla, ale moc se nám líbila. 

Těšíme se na schůzku 5. 12., kdy nám polští kamarádi přivezou naše 
vypálená jablíčka.

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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Tři měsíce od začátku školního roku se žáci šestých a sedmých tříd ve škole
T. G. Masaryka připravovali na tři projektové dny, které uzavřely tematic-
kou výuku s názvem Vesmír v šesté třídě a Náboženství v sedmé třídě. 
Poslední listopadové dny zúročili své znalosti a dovednosti a plnili úkoly,
které jim byly zadány na začátku září.

Šesťáci měli za úkol připravit učebnici na téma vesmír. Pracovali 
přitom samostatně i ve skupinách, podle své volby. Jejich úkol obnášel
zpracovat nejen vlastní obsah učebnice, ale i otázky a úkoly pro čtenáře,
vzhled knihy i její vazbu. Na závěr své knihy prezentovali před spolužáky. 

Sedmáci se rozdělili do několika skupin. Každá skupina měla za úkol
prezentovat jedno ze světových náboženství. Prezentace zahrnovala 
vytvoření nabídky cestovní kanceláře, která se zabývá zájezdy do míst 

typických pro nejrozšířenější světová náboženství a scénku, která by při-
blížila některý z charakteristických příběhů. Nutno říci, že se úkolu, který
působí pro dnešní děti většinou poněkud odtažitě, zhostili nad očekávání
dobře. Pomohly jim v tom i exkurze a besedy v liberecké synagoze, 
v knihovně a v buddhistickém domě, které žáci absolvovali v průběhu
uplynulých měsíců.

Projekty jsme sledovali hned několik cílů: žáci si vyzkoušeli řadu činností,
na které v tradiční výuce čas nezbývá, probírané téma zpracovávali v celé
jeho šíři a v neposlední řadě způsobem, který není nudný. Vít Štrupl

Îáci psali uãebnice

Kluzi‰tû je opût v provozu
PPoonndděěllíí 17.00–19.00

Zadáno
ÚÚtteerrýý 15.00–17.30 17.30–19.00 19.30–21.00

Veřejné bruslení Zadáno Zadáno
SSttřřeeddaa 15.00–18.00

Veřejné bruslení
ČČttvvrrtteekk 15.00–18.00 19.00–20.30

Veřejné bruslení Zadáno
PPáátteekk 15.00–18.00

Veřejné bruslení
SSoobboottaa 10.00–12.00 a 14.00–17.00 19.00 – 20.30

Veřejné bruslení Zadáno
NNeedděěllee 10.00–11.30 14.00–17.00 18.00–19.00

Zadáno Veřejné bruslení Zadáno
CCeennííkk::
Jednotlivci: dospělí 50 Kč za den, děti 30 Kč za den
Skupiny (bruslení, hokej): 1 000 Kč za hodinu, při odběru alespoň 
13 hod. týdně 800 Kč.
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