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V únorovém čísle:
— Kácení stromů
— Městská policie
— Vodotrysk na náměstí
— Hrádečtí hasiči
— Sportovci roku
— Debata na Kristýně
— Klání na bruslích

— Příloha: Panenská skála
a kameny u Polesí

cena 12 Kã

Vodotrysk zpestfií námûstí
Po mnoho let čekají obyvatelé města na rekonstrukci Horního náměstí. Po stránce projektové dokumen-
tace a stavebního povolení je zcela připravena. Pokud by ji ale město mělo realizovat pouze z vlastních
peněz, znamenala by jeho značné zadlužení – odhadované náklady činí asi 65 miliónů Kč. V loňském roce
město s žádostí o dotaci z regionálního operačního programu neuspělo. Na podzim využilo druhé výzvy,
podalo přepracovanou žádost a její výsledek by měl být znám letos v březnu.

Podaná žádost se týká nejen Horního náměstí, ale i navazujících ulic a uliček, včetně ulice 1. máje – 
a to jejich povrchů, inženýrských sítí, osvětlení a zeleně. Nezávisle na tom začne na jaře oprava hrázdě-
ného domu na náměstí, kde vznikne Multifunkční centrum Trojzemí. I na tuto rozsáhlou stavbu město
využije (již na podzim schválené) dotace z fondů EU. Mimo to jsou v letošním rozpočtu města vyčleněny
prostředky na opravu oken a fasády sousedního domu na nároží náměstí – domu č. p. 70 (Jednota). 
Rekonstrukce fasády i oken bude vycházet z podoby domu na začátku minulého století a bude další ozdo-
bou Horního náměstí.

PPrroojjeekktt  rrookkuu  22000099  ––  DDoollnníí  nnáámměěssttíí
Nové podoby se nejspíše nejdříve 
dočká Dolní náměstí. Po loňské rekon-
strukci vodovodu, kanalizace a násle-
dně povrchů vozovek a chodníků po
vnitřním i vnějším obvodu náměstí 
dozná změny jeho středová – parková
část.

Připravený projekt byl představen 
na Společenském večeru města. 
Nynější podoba náměstí pochází 
z šedesátých let minulého století. Při
rekonstrukci zůstane víceméně zacho-
váno uspořádání náměstí, revitalizo-
vána bude zeleň, vybavení a lákadlem
by se měl stát především vodotrysk.

Pokračování na straně 7

Sportovci roku
jsou kulturista 
a maÏoretky

Posedmé se v DK Beseda konal v poslední
lednový den Společenský večer města
Hrádek nad Nisou. Kromě prezentace
realizovaných a chystaných projektů
byly jako v minulých letech předány vý-
roční ceny, kterými město oceňuje práci
ve prospěch města a jeho obyvatel,
a také cena Sportovec roku. Do Pamětní
knihy města přibylo šest nových podpisů:

Sportovcem roku se stal Robert Smutný,
který v loňském roce jako vůbec první
hrádecký kulturista získal republikový
mistrovský titul v kategorii dospělých.
Své umění také krátce po udělení ceny
předvedl, takže se některým přítomným
tajil dech. Pokračování na straně 10

Grantov˘ program mûsta Hrádek nad Nisou
na rok 2009

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 28. 1. 2009 schválilo Grantový program města Hrádek nad 
Nisou na rok 2009 v celkové výši 810 000 Kč.

Grantový program je složen z několika příspěvkových programů zaměřených na různé oblasti podpory
a v letošním roce je možné žádat o dotace v těchto programech:

1) Příspěvkový program na kulturní památky
2) Příspěvkový program na reprezentaci, propagaci a kulturní akce ve městě
3) Příspěvkový školský program
4) Příspěvkový program na projekt
5) Příspěvkový program na člena
6) Program obnovy nemovitého majetku
Do programu č. 1) a 2) je možné žádat průběžně v průběhu roku a programy jsou určené na vybrané

a přesně vymezené oblasti podpory. V rámci programu č. 1 na obnovu kulturních památek, drobných
sakrálních staveb na území města a v rámci programu č. 2 na mimořádně kvalitní počiny a akce repre-
zentující město nebo na významné kulturní akce pořádané ve městě.

Pokračování na straně 7
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
11..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
1. schůze rady města v roce 2009 konaná dne 7. ledna se zabývala těmito
záležitostmi:
— na základě předložených dokladů požaduje provedení hlukové studie,

posouzení vlivu stavby na krajinný ráz a posouzení stroboskopického
efektu vzhledem ke zvýšení výšky stavby a předpokládanému dopadu
a vlivu na obyvatelstvo místní části Václavice
Komentář: Požadované podklady se týkají větrné elektrárny, kterou
chce stavět soukromý investor ve Václavicích v místech nad „skálou“.
Platné stavební povolení bylo vydáno v r. 2003, kdy tyto studie nebyly
pro jeho vydání potřeba. Vzhledem k tomu, že stavba by měla být vyšší,
než bylo při udělování stavebního povolení plánováno, požaduje nyní
městský úřad doložení zmíněných studií.

— Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele projektové dokumen-
tace na rekonstrukci ulic Žitavská, Václavská, křižovatky u Dělnického
domu:
— rada města vzala na vědomí podané nabídky a vyhodnocení nabí-

dek hodnotící komisí 
— schválila pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Ing. Zbyněk

Nýdrle za celkovou cenu 249 900 Kč dle podané nabídky
— schválila prominutí poplatku za užívání sokolovny na turnaje mladších

a starších přípravek TJ Slovan Hrádek nad Nisou ve dnech 10. 1. 2009,
17. 1. 2009, 18. 1. 2009, 7. 2. 2009, 28. 2. 2009 a 1. 3. 2009 formou 
nepeněžního plnění

— schválila výpověď z mandátní smlouvy mezi městem Hrádek nad 
Nisou a Reality KK, s. r. o., pro následující objekty: Liberecká 601, 651,
652, 653, Nádražní 359, Žitavská 733

— po projednání zrušila výběrové řízení –- zpracovatel zastavovací 
studie – k. ú. Loučná p. p. č. 353 a přilehlých pozemků
Komentář: Jedná se o pozemky za uličkami u restaurace Koruna, kde
by měly vzniknout stavební parcely. Zpracování zastavovací studie ale
budou předcházet jednání se správci sítí o kapacitách sítí.

— po projednání schválila uzavření smlouvy o ostraze objektu č. 271, 
bývalé celnice, v Hrádku nad Nisou s f. Janout

— po projednání schválila uzavření dohody o realizaci přeshraniční 
nabídky zimních sportů mezi městem Hrádek nad Nisou a Podpůrným
spolkem pro přeshraniční zážitkový a zdravotní sport Oybin s příspěv-
kem 250 eur
Komentář: Město touto částkou přispívá oybínskému spolku na vytvá-
ření a údržbu lyžařských běžeckých stop v oblasti Lužických hor.

— vzala na vědomí nabídku společnosti Centropol Energy, a. s., na 
dodávku elektřiny pro Městský úřad Hrádek nad Nisou a příspěvkové
organizace města a uložila OISM zajistit uzavření smlouvy a výpověď
ze smlouvy současnému dodavateli s tím, že předpokládaná úspora
činí cca 70 000 Kč

— vzala na vědomí záměr podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní
infrastruktury na cyklostezku Luční, 1. máje a uložila OISM zajistit pro-
jednání stavebního povolení v termínu do 28. 2. 2009
Komentář: Záměrem je vybudovat cyklostezku kopírující průběh cesty
od Dělnického domu k Luční ulici podél vnitřního obchvatu.

— vzala na vědomí informaci o přípravě záměru turistické cesty mezi
městy Hrádek nad Nisou, Lužické hory a Žitava, Žitavské hory 
Komentář: Jedná se o projekt na opravu povrchu stávajících komuni-
kací, zpevnění a vyznačení trasy Turistická – Dolní Sedlo – lavička – 
Cikánský kout (údolí Bílého potoka).

— rada města v působnosti Valné hromady TS HRÁDEK, s. r. o., souhla-
sila s příplatkovou povinností ve výši 250 000 Kč
Komentář: Jedná se o poslední splátku za tenisovou halu, která se 
v Hrádku používala před rokem 2002 v tehdejším areálu u koupaliště.

22..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
2. schůze rady města v roce 2009 konaná dne 21. ledna se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila vypsání výběrového řízení v rámci projektu „Spolupráce při

vytváření plánů rozvoje nemotorové dopravy“ na dílčí veřejnou 
zakázku malého rozsahu na služby: zpracování plánu v rámci projektu
„Spolupráce při vytváření plánů rozvoje nemotorové dopravy“
Komentář: Existence podobných plánů je podmínkou pro podání 
žádostí o dotaci na výstavbu cyklostezek. Konkrétně tento plán má řešit

problematiku propojení cyklostezek mezi Hrádkem a Bogatynií.
— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti

o dotaci na projekt „Přechod z knihovního systému LANius na systém
Clavius“ o celkovém rozpočtu 145 656 Kč (100 912 Kč dotace + 44 744 Kč
vlastní podíl), který je podán v rámci programu Veřejných informač-
ních služeb knihoven (VISK3) pro rok 2009
Komentář: Nový systém Clavius by knihovně umožnil provádět evi-
dence podle nových požadavků, jednou z jeho výhod by byly výstupy
o knihách, které jsou k dispozici, na internetu. Obsahem projektu je
dále pořízení nové výpočetní techniky, tiskárny a softwaru. Na poří-
zení nového systému byla podána žádost o dotaci.

— schválila pro dodávání poukázek pro výplatu dávek pomoci v hmotné
nouzi firmu ACCOR, services za podmínky rozšíření prodejní sítě pro
realizaci poukázek o prodejnu Kendík Junior nebo COOP v Hrádku nad
Nisou v termínu od 1. 3. 2009
Komentář: V případě podezření ze zneužívání sociálních dávek může
být jejich část vyplácena formou poukázek. Vybrána byla zmíněná
firma.

— vzala na vědomí jmenné složení školské rady ZŠ praktická Loučná: 
zástupce pedagogických pracovníků Jitka Šebelíková, náhradnice 
Ermira Preisová; zástupce rodičů Marie Rydvalová; zástupce zřizova-
tele Hana Zůčková

— zrušila výběrové řízení Rekonstrukce objektu č. p. 70 na Horním 
náměstí. Uložila zajistit zpracování projektové dokumentace vč. 
výkazu výměr na základě předložených 3 nabídek společnosti Agora,
Liberec za nabídkovou cenu 35 000 Kč vč. DPH s termínem dokončení 
20. 2. 2009.
Komentář: Pro původní výběrové řízení nebyly k dispozici dostatečné
podklady, proto rozhodla rada města o jejich vytvoření, a následně
bude vypsáno nové výběrové řízení. Na rekonstrukci domu č. p. 70
jsou vyčleněny peníze v letošním rozpočtu města. Bude se týkat fasády
(ve vzhledu z 30. let minulého století), výměny oken a výloh.

— uložila odboru investic a správy majetku oslovit f. Agora, Liberec 
k doplnění nabídky na projektovou dokumentaci na akci: Návrh sta-
tického a funkčního zabezpečení kapličky na Uhelné v k. ú. Václavice 
u Hrádku nad Nisou

— vzala na vědomí  podmínky na vypsání výběrového řízení na správce
veřejného osvětlení dle předlohy a uložila odboru investic a správy 
majetku předložit ke schválení na zastupitelstvu města 28. 1. 2009
Komentář: Správa veřejného osvětlení nyní probíhá podle dosavadní
smlouvy, hrazena je paušální částkou. Město nechalo v loňském roce
zpracovat pasport veřejného osvětlení, na základě kterého bude vyhlá-
šeno výběrové řízení.

— schválila na akci Rally 2008 bezúplatné zapůjčení místností v budově
Městského úřadu v Hrádku nad Nisou, plochu náměstí v termínu od
1. 5. 2009 od 8 hodin do 2. 5. 2009 do 22 hodin, vnitřní obchvat města,
hasičskou louku a louku u trafostanice u Dělnického domu – uzavření
1. 5. 2009 od 8 hodin do 2. 5. 2009 do 22 hodin, stoly a lavice dle 
dohody a uložila pořadatelům projednat trasu s obyvateli všech 
přilehlých nemovitostí v ul. Písečná, Za Školou 
Komentář: Oproti loňskému roku by mělo dojít ke změně trati 
v Doníně v ulici Za Školou. Podmínkou města je veřejné projednání
plánované trati mezi pořadateli a obyvateli dotčených ulic.

— vzala na vědomí žádost o finanční příspěvek  panu P. Boumovi a ulo-
žila vedoucímu ODK připravit žádost do grantového programu města

— vzala na vědomí návrh Jednoty Orel o finančním příspěvku a uložila
starostovi města projednat osvobození od příspěvku za používání 
areálu dětmi do 15 let a následně předložit ke schválení ZM

— vzala na vědomí informaci starosty města o jednání s Jednotou, s. p.,
o pronájmu nebytových prostor č. p. 70 na Horním náměstí v Hrádku
nad Nisou 
Komentář: Výstavba Multifunkčního centra Trojzemí v domě č. p. 71
se dotkne i sousedního domu. Jednota změní uspořádání své prodejny
(nyní je velká část pronajatých prostor využívána jako sklad). Do uvol-
něného prostoru, kde je dnes oddělení lahůdek, se přestěhuje 
sousední trafika. Zároveň probíhají jednání o nové výši nájemného,
které v současnosti neodpovídá velikosti a umístění prodejny.

— schválila vypsání výběrového řízení na koordinátora realizace opatření
v rámci studie optimalizace systému nakládání s odpady na území
města Hrádek nad Nisou

— schválila vypsání výběrového řízení na zpracovatele studie optimál-
ního uspořádání základního školství v Hrádku nad Nisou

— schválila udělení souhlasu pro společnost ProWind za účelem zajištění
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stanoviska ČEZ Distribuce k připojení fotovoltaické elektrárny v loka-
litě p. č. 1083/16 a 1083/17 u hřbitova

— schválila jako pořizovatele změn územního plánu města Hrádek nad
Nisou Bc. L. Moravcovou, Skalice u České Lípy 

— po projednání schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o pro-
nájmu nebytových prostor zdravotního střediska v Tovární ulici v Hrádku
nad Nisou k provozu rehabilitačního oddělení MUDr. Jiřímu Netušilovi

— vzala na vědomí ukončení vystavování jiřinek v rámci Hrádeckých slav-
ností v Hrádku nad Nisou a uložila starostovi poděkovat vystavovate-
lům za dlouhodobou spolupráci

— po projednání schválila vypovězení smlouvy Pekařství Šumava v Hrádku
nad Nisou.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
1100.. zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
10. zasedání zastupitelstva města v roce 2008 konané dne 17. 12. se zabývalo
těmito záležitostmi:
— po projednání schválilo návrh smlouvy na prodej technického zhod-

nocení č. p. 601 a 651 Liberecká ul., Hrádek nad Nisou mezi městem
Hrádek nad Nisou a CIB Flats P10, a. s. 

— schválilo navýšení cen pozemků ve vlastnictví města Hrádek n. N. 
— schválilo předčasné zaplacení částky 3 000 000 Kč na úvěr MUFIS
— schválilo návrh rozpočtu města Hrádek nad Nisou na rok 2009 v cel-

kové výši 126 276 116 Kč
— schválilo uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru v celkové výši 

3 000 000 Kč s Českou spořitelnou, a. s. 
— schválilo změnu smluvních podmínek u smlouvy 3279/08/LCD doda-

tek č. 1 uzavřené dne 27. 6. 2008 (36 bytových jednotek v ul. 1. máje)
Komentář: Bylo změněno ručení města za úvěr na dostavbu bytových
jednotek. Zatímco do uzavření dodatku ke smlouvě město ručilo 
domem č. p. 321 v Lidické ul. a Lidovým domem, nově ručí jen novými
bytovými jednotkami.

— schválilo návrh smlouvy o poskytnutí úvěru k předfinancování projektu
Zlepšení dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek n. N. (CZ), Boga-
tynia (PL) a Heřmanice (CZ) v česko-polském příhraničí
Komentář: Projekt, ze kterého bude rekonstruována Žitavská, Václav-
ská ul. a křižovatky u Dělnického domu, bude financován 2,5 mil. Kč 
z rozpočtu města a 15 mil. Kč z dotace EU. Na předfinancování město
využije úvěr.

— vzalo na vědomí informaci o podmínkách pojistné smlouvy města Hrá-
dek nad Nisou pro rok 2009
Komentář: Majetek města je podle nové smlouvy pojištěn na aktuální
ceny objektů. 

— po projednání schválilo následující výši odměn pro neuvolněné členy
zastupitelstva města s platností od roku 2009:
člen zastupitelstva 400 Kč
člen rady 1 600 Kč
předseda výboru/komise 500 Kč
člen výboru/komise 200 Kč

— po projednání schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2008 o ochraně
nočního klidu dle předloženého návrhu

— schválilo projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
na projekt Park v Žitavské ulici do Operačního programu Životní pro-
středí, výzvy č. 6 OPŽP, kde je žadatelem město Hrádek nad Nisou, při
celkových nákladech na projekt 2 180 113 Kč a předpokládaném vlast-
ním podílu ve výši 10 %

— schválilo projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
na projekt Obnova historické aleje do Operačního programu Životní
prostředí, výzvy č. 6 OPŽP, kde je žadatelem město Hrádek nad Nisou,
při celkových nákladech na projekt 699 160 Kč a předpokládaném vlast-
ním podílu ve výši 10 %

— schválilo projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
na projekt Optimalizace přeshraniční spolupráce hasičů v městě
Hrádku nad Nisou a Žitavě o celkovém vlastním rozpočtu 450 460 eur,
který je podáván do Programu Cíle 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 
2007–2013

— vzalo na vědomí informaci o možnostech využití objektu č. p. 428 
(bývalé kino) a uložila starostovi města zajistit podrobné ekonomické
hodnocení jednotlivých variant a odboru IaSM zhotovení znaleckého
posudku na cenu objektu č. p. 428

— schválilo záměr prodeje části p. p. č. 1673/2 a 1673/1 v k. ú. Hrádek
nad Nisou pro stavbu výjezdového stanoviště ZSS LK za cenu 1 Kč.

Nûkolika slovy
Od 1. března přechází agenda hrobových míst ze společnosti SKS na měst-
ský úřad v Hrádku nad Nisou.

Internetové městské oficiální fórum má nová pravidla. Po stále častěj-
ším zneužívání fóra k osobním a často vulgárním výpadům bylo fórum
dočasně pozastaveno. Na konci ledna bylo znovu po úpravách spuštěno.
Přispívající se musí nejdříve zaregistrovat pomocí SMSky. Podrobná 
pravidla včetně návodu k registraci jsou na www.forum.hradek.cz.

Na městském úřadě proběhlo vyhodnocení výstavy vánočních stromků,
která proběhla v prosinci. Na výstavě byly letos k vidění i stromky z polské
Bogatynie a německé Žitavy. V kategorii Hvězdiček (mateřské školy)
vyhrála donínská školka, v kategorii Hvězd (základní školy) stromek 
výtvarného kroužku ZŠ Lidická za ledové království tučňáků. Ozdoby ve
stylu XXL přinesly ocenění stromku bogatyňského Klubu XXL.

Terénní práce – pracovní
pfiíleÏitost

Jedním z cílů Rozvojového plánu Hrádek 2015 je spolupráce s nestátními
neziskovými organizacemi při realizaci projektů ze strany města. V letoš-
ním roce se chceme zaměřit na oblast terénní práce v lokalitách s vyšší
koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením. Na základě toho
jsme navázali spolupráci s občanským sdružením Liberecké romské 
sdružení (LRS). Terénní sociální práce je specifická forma sociální práce
odlišená mimo jiné působením terénního sociálního pracovníka přímo 
v přirozeném prostředí klientů. Z výše uvedeného důvodu hledá Libe-
recké romské sdružení na pracovní pozici terénní sociální pracovník vhod-
ného kandidáta. Pracovní pozice je na plný úvazek. Znalost místní romské
komunity a čistý trestní rejstřík je podmínkou. Vítána je alespoň základní
znalost práce na PC, jelikož dokumentace související s výkonem práce 
se bude zpracovávat výhradně na PC. V případě zájmu napište své 
základní údaje ve formě strukturovaného životopisu a zašlete je na e-mail:
0. Podrobnější informace můžete získat též na LRS tel. 485 107 003. 

Bc. Petr Grim, ved. správního a sociálního odb.

V˘sledky voleb do OV Oldfiichov
na Hranicích

Dne 23. 1. 2009 proběhly v Restauraci u Zvoníčků v Oldřichově na Hrani-
cích doplňovací volby do osadního výboru. Vzhledem k tomu, že rezigno-
vali 4 členové OV Oldřichov na Hranicích a OV má celkový počet 7 členů,
bylo nutné provést doplňovací volby. Do doplňovacích voleb se přihlásili
4 kandidáti.

Na základě výsledků hlasování o kandidátech pro doplňovací volby do
osadního výboru Oldřichov na Hranicích (17 odevzdaných lístků) byli 
zvoleni tito obyvatelé: Jakub Mazánek, Vladislav Řípa, Patrik Knap, Michal
Málek.
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Problematika péče o zeleň ve městě byla námětem lednového dne sta-
rosty. Vyjímáme téma kácení dřevin, které se týká nejednoho majitele
nemovitostí, a přinášíme pravidla daná zákonnými normami.

Všechny dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny před poškozováním
a ničením zákonem č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Občané
(fyzické osoby) mohou některé dřeviny pokácet i bez povolení, na kácení
jiných ale musí získat povolení příslušného obecního úřadu. Právnické
osoby pak musí žádat o povolení pokácení dřeviny jakékoli velikosti.

Povolení ke kácení dřevin lze vydat jen ze závažných důvodů po vyho-
dnocení funkčního a estetického významu dřeviny. O povolení může 
žádat jen vlastník pozemku, případně osoba, která má písemný souhlas
vlastníka pozemku. Důvodem k povolení kácení rozhodně nemůže být
zastínění objektu, ani to, že ze stromu padá listí a zanáší žlaby střech.

Zákon chrání dřeviny nejen před pokácením, ale i před poškozením.
Tak zvaný „ořez“ koruny stromu nelze zákonem či vyhláškou povolit. Tyto
zásahy by však měly být vždy pečlivě zváženy a minimalizovány. Je-li 
takový zásah (dodatečně) shledán orgánem ochrany přírody (Česká 
inspekce životního prostředí) jako poškození stromu, může být tomu, kdo
se přestupku dopustil, uložena pokuta až do výše 10 000 Kč. Proto je lépe
zamýšlený zásah konzultovat s odborníkem.

Bez povolení může občan (fyzická osoba) pokácet strom, který má ve
výšce 130 cm nad zemí obvod kmene menší než 80 cm, nebo vyklučit 
křoviny v souvislém porostu do plochy 40 m2.

Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, tj. za úče-
lem obnovy porostů, nebo při jejich výchovné probírce a při výkonu
oprávnění podle zvláštních předpisů (silniční zákon, vodní zákon, zákon
o drahách atd.). Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno nejméně 
15 dnů předem s tím, že toto oznámení musí mít stejné náležitosti jako
žádost o povolení kácení: tj. musí obsahovat
– jméno a adresu žadatele, č. pozemku, kat. území, počet a druh stromů

navržených k pokácení, obvod jejich kmene ve výšce 130 cm nad zemí,
zdůvodnění žádosti,

– k žádosti se dále přikládá doklad o vlastnictví pozemku, popř. 
nájemní smlouva s vyjádřením vlastníka, situační nákres.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím je odvolacím orgánem Krajský úřad
Libereckého kraje, popř. správa CHKO.
Příslušný formulář obdržíte v podatelně městského úřadu či na odboru

stavebním a životního prostředí. Jeho vyplnění je jednoduché. Jakékoli
nejasnosti Vám budou ochotně vysvětleny pracovnicí OSŽP Městského
úřadu v Hrádku nad Nisou, paní Součkovou, případně vedoucím OSŽP
p. Kopeckým.

KKoonnttaakkttyy::  448822  441111  447722,,  ssoouucckkoovvaa@@mmuuhhrraaddeekk..cczz;;  448822  441111  447711,,  
kkooppeecckkyy@@mmuuhhrraaddeekk..cczz..

LLoouukkaa  ppoodd  BBeekkoonneemm
„Hřbitovem“ stromů se stala v poslední době plocha v sousedství hasič-
ské louky. Stromy se sice nacházely na soukromém pozemku, ale jak bylo
popsáno výše, i vlastník pozemků, na kterém se stromy nacházejí, musí
dodržovat zákonná pravidla.  

Na základě upozornění občanů podal Odbor životního prostředí 
a výstavby Městského úřadu v Hrádku nad Nisou i Policie ČR podnět 
k šetření na Českou inspekci životního prostředí.

Doba vegetačního klidu byla využita k pokácení stromů, které byly
označeny dendrologem za nebezpečné. Jedním z nich byl i mohutný 
topol s šesti kmeny, rostoucí u Klubu mládeže, který byl kácen s využitím
těžké techniky.

Kácet, ãi nekácet? A kdyÏ ano, tak jak?

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

Pořadatelé 10. ročníku Mezinárodního turnaje v halové kopané O pohár
starosty města Hrádek nad Nisou, který se konal 13. 12. 2008, doda-
tečně děkují p. Petrovi Mocovi za spolupráci při výrobě výborného 
hasičského gulášku.
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V roce 2008 městská policie řešila celkem 3 136 událostí (telefonické nebo
osobní oznámení občanů, asistence, zákroky na zvíře, zjištěno strážníkem
apod.).

Celkem městská policie řešila 974 přestupků, což je o 140 více než 
v předešlém roce.

– 378 přestupků bylo řešeno domluvou
– 551 přestupků bylo řešeno v blokovém řízení v celkové výši 557 400 Kč

(v předešlém roce 510 200 Kč) 
– 45 přestupků bylo písemně zpracováno a postoupeno k dalšímu

projednání příslušným správním orgánům.
Městská policie vyjela ke 113 zákrokům na zvíře, kdy se jednalo o odchyt

volně pobíhajících psů, koček, mrtvých srn, psů, koček, kuny, lišek apod.
23 zvířat bylo převezeno do útulku v Ostašově.

Během kontrol byly zjištěny 3 odstavené vraky vozidel. Na upozornění
MP byly všechny vraky odstraněny.

Bylo provedeno zajištění 23 kulturních akcí a 4 sportovních akcí ve
městě (Rallye Lužické hory, Hrádecké rockové léto, hudební festival na
hradě Grabštejn, Hrádecké slavnosti apod.).

Byli zadrženi 2 pachatelé trestného činu. 
V měsíci říjnu bylo započato s kontrolami přihlášení všech psů na kata-

stru města Hrádek nad Nisou. V těchto kontrolách se nadále pokračuje. 
Na Odbor investic a správy majetku a Odbor stavební a životního 

prostředí při MěÚ Hrádek n. N. bylo oznámeno 92 zjištěných závad na
komunikacích, dopravním značení a na majetku města, černé skládky.

Ve 21 případech byla provedena fyzická kontrola barů, heren. Kontroly
byly prováděny se zaměřením  na podávání alkoholu mladistvým a hraní
nezletilé mládeže na automatech. Zjištěné nedostatky (2 případy) byly
dále řešeny.

V rámci programu prevence kriminality mládeže městská policie 
organizovala 6 besed na základních školách a mateřských školkách, 

zaměřených na prevenci kriminality mládeže, dopravu, drogy, jak se chovat
k zvířatům apod. 

Ve spolupráci s DDM Drak a ostatními organizacemi ve městě pořá-
dala 8 turnajů a společných akcí pro mládež ve městě.

V rámci veřejnoprávní smlouvy s obcí Chotyně, Bílý Kostel a Rynoltice
plnila úkoly strážníků městské policie v těchto obcích.

V obci Chotyně bylo řešeno 196 událostí, z toho 52 přestupků, které
byly řešeny v blokovém řízení v celkové výši 63 200 Kč.

V obci Bílý Kostel bylo řešeno 121 přestupků v blokovém řízení 
v celkové výši 78 500 Kč.

V obci Rynoltice bylo řešeno 57 přestupků v blokovém řízení v celkové
výši 79 000 Kč. 

Během služeb se městská policie zaměřovala na kontroly vytipovaných
lokalit, kde by mohlo docházet k požití alkoholických nápojů nebo jiných
návykových látek a kde dochází k vandalismu.

Průběžně dochází ke zvýšení profesionalizace strážníků městské poli-
cie – tělesná a taktická  příprava, školení zdravovědy, školicí kurzy apod.

Během roku městská policie spolupracovala s Obvodním oddělením
Policie České republiky Hrádek n. N., sbory dobrovolných hasičů na 
katastru města, ZSLK Hrádek n. N., SKS Hrádek n. N., fi. ELMAR, SČVaK 
a se všemi odbory MěÚ Hrádek n. N.

Během této spolupráce byla Obvodnímu oddělení Policie České repu-
bliky Hrádek n. N. poskytnuta asistence u řešení 97 událostí (zajištění
místa činu, dopravní nehody, řešení oznámení apod.). Ve 29 případech
hlídka městské policie vyjížděla na žádost Policie České republiky.

Ve 3 případech byla provedena společná pátrací akce po pohřešované
osobě. Spolu s Policií České republiky bylo zadrženo 6 pachatelů trest-
ného činu. Spolu se sbory dobrovolných hasičů bylo řešeno 44 událostí.
Se Záchrannou službou Libereckého kraje bylo řešeno 10 událostí (převoz
zraněných nebo agresivních pacientů, úmrtí apod.).    Velitel MP Pavel Weiss

Od října 2008 začaly v Hrádku nad Nisou probíhat kurzy sebeobrany pro
městskou policii, kde se policisté učí řešit konfliktní situace. Techniky sebe-
obrany vycházejí ze dvou stylů, Wing Tsun a Escrima. 

Wing Tsun je čínský bojový systém, který asi před 350 lety vytvořila
buddhistická mniška Ng Mui. Tento systém se zakládá na rychlých, 
tvrdých kopech mířících převážně od pasu dolů (kolena, rozkrok) a sérii
přímých, řetězových úderů. Jak jsem již uvedl, vytvořila tento styl žena,
a tudíž není založen na hrubé síle. Wing Tsun je koncipován tak, aby mohl
boj zvládnout každý jen s několika pohyby. Nejlepší sebeobrana je ta, při
které dokážeme odvrátit co nejvíce útoků co nejmenším počtem pohybů.
WT obsahuje i boj na zemi, dále techniky proti ozbrojenému útočníkovi
(nůž, hůl, pistole) a skupině útočníků. Tento styl cvičí i různé speciální
jednotky, např. SAS, FBI.

Latosa Escrima je filipínský boj se zbraněmi, kde se studenti učí 
používat různé zbraně (krátká tyč, dlouhá tyč, dvě tyče, mačety, nože
atd.) ale obsahuje i velmi nekompromisní boj beze zbraně. Pro policii 
z Hrádku byl speciálně vytvořen program, kde cvičí aplikace právě 

z Escrimy s teleskopickým obuškem. Latosa Escrimu využívají i různé SWAT
týmy policejních jednotek a další.

Více informací o těchto dvou stylech a kde se vyučují najdete na
www.arestraining.cz. Pavel Weiss

Mûstská policie v Hrádku n. N. v roce 2008

Trénink sebeobrany Mûstské policie Hrádek n. N.
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Nová služba Czech POINTu, výpis bodového
hodnocení řidiče, umožňuje občanům na kon-
taktním místě veřejné správy (MěÚ Hrádek nad
Nisou) zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve
správním řízení). Výpis je poskytován z Cent-
rálního registru řidičů vedeného ministerstvem
dopravy, jehož součástí je právě i evidence 
bodového hodnocení. Tento výpis má pouze 
informativní charakter pro občany, nenahrazuje
výpis z karty řidiče pro styk s úřady. O výpis může
zažádat pouze žadatel sám nebo jím určený
zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech
POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad 
totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. 
Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například
trvalé bydliště v České republice. Na pracoviš-
tích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplno-
mocněncům, kteří žádají o výpis na základě
úředně ověřené plné moci. Správní poplatek,
který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech,
je za první stránku 100 Kč a za každou další 50 Kč.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden
ministerstvem místního rozvoje jako součást 
Informačního systému o veřejných zakázkách.

Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapi-
suje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle 
§ 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, splnění kvalifikace doložili minister-
stvu příslušnými doklady a zaplatili správní 
poplatek. Tato služba je především určena fir-
mám a dodavatelům, kteří mají zájem se uchá-
zet o veřejné zakázky. Výpisem ze seznamu kva-
lifikovaných dodavatelů tak může dodavatel 
v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující
splnění základních a profesních kvalifikačních 
kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu
uznat, není-li starší více než 3 měsíce. Jde o veřej-
ný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro
získání výstupu ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo
organizace. Vydání první strany výpisu je opět
zpoplatněno částkou, jejíž výše je 100 Kč, každá
další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50 Kč.

Od 1. ledna 2009 došlo ke spuštění online
systému pro evidenci přijatých autovraků 
vycházející z požadavků zákona č. 352/2008 
Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky. Pro
evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé

autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je
jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro
provozovatele autovrakovišť je nutné získat pří-
stupové údaje do systému evidence autovraků.
Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno 
a heslo, které jednoznačně identifikují provo-
zovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybra-
ných autovraků. Přístup do systému může získat
pouze podnikatelský subjekt, který k provozo-
vání činnosti sběru vybraných autovraků získal
povolení od příslušného krajského úřadu. Vydání
první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou
100 Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna
částkou 50 Kč. 

Výpis bodového hodnocení řidiče mohou
občané získat na správním a sociálním odboru
dv. č. 8. Další dva uvedené výpisy pak na odboru
výstavby a životního prostředí č. dv. 44 . Všechny
výpisy poskytované službou Czech POINT lze
získat i na podatelně městského úřadu, a to pře-
devším mimo úřední hodiny úřadu, tj. v době,
kdy je zabezpečen rozšířený provoz podatelny
pro občany.

Petr Grim, ved. správního a sociálního odboru

Nové agendy Czech POINTu od nového roku

V roce 2008 uplynulo již osm let od doby, kdy
byl zahájen provoz skládky odpadů v Chotyni.
Ukládání odpadů v místě dnešní skládky nebyla
tehdy úplná novinka. Již dříve se území bývalé
pískovny využívalo k ukládání odpadu z širo-
kého okolí z měst, obcí i továren. Tato skládka,
nebo spíše smetiště, však již byla rekultivována,
a to takovým způsobem, který minimalizuje její
další vlivy na životní prostředí. V těsném soused-
ství staré skládky pak vznikla nová, která ovšem
již byla postavena podle moderních požadavků
platných v celé Evropě. Nad rámec požadavků
je pak skládka navíc vybavena systémem pro 
detekci případných netěsností, který je jedním
z důležitých prvků ochrany podzemních vod.
Ukládání odpadů na tuto novou skládku i její
provoz podléhá zcela jiným, mnohem přísněj-
ším pravidlům než dříve. 

Dnes máme mnohem větší znalost o odpa-
dech, které jsou do skládky uloženy, a mnohem
pečlivěji je zvažováno, zda určitý odpad vůbec
do skládky může být uložen. Celá řada různých
druhů odpadu je ze skládkování přísně vylou-
čena. Především jsou vyloučeny nebezpečné
odpady, dále odpady kapalné a pak takové 
odpady, které je možné například využít při 
spalování ve spalovně.

V areálu skládky postupně vznikly i další pro-
vozy, díky kterým je možné různé druhy odpadů
využívat jinak než je prostě jen ukládat do
skládky. Především jde o plochu pro využívání
některých stavebních odpadů, kompostárnu 
a nově i prostor pro třídění odpadů. Díky těmto
zařízením je možné z odpadů vytřídit ty složky,
pro které máme jiné využití, a v důsledku tak 
prodloužit dobu životnosti skládky o mnoho let.
Zpět do oběhu se tak dostává sklo, plasty, dřevo
nebo i recyklát z cihel a betonu. Stále však 
zůstává určitý podíl odpadů, které při dnešní
úrovni technologie a znalostí neumíme odstranit
jiným způsobem než právě uložením do skládky.

Protože skládka a související provozy jsou
místa, kde se nakládá s odpady, dají se očekávat
i některé nežádoucí vlivy, které jsou s podob-
nými provozy neoddělitelně spjaty. Jako provo-
zovatel se pravidelně potýkáme s prašností, 
zejména v letních obdobích. Někdy může být
obtěžující jinak neškodný občasný zápach, jehož
zdrojem je voda protékající skládkou a bezpečně
zachycovaná v jímce před dalším odstraněním. 
V těsné blízkosti skládky pak může být někdy 
obtížný i hluk, způsobovaný provozem mecha-
nizmů. Důležité je, že tyto vlivy monitorujeme
a různými opatřeními se je snažíme minimali-
zovat. Jejich úplné odstranění by však bylo
možné jen úplným zastavením provozu, které
by ovšem vzápětí vyvolalo jiné a závažnější 
problémy. Jako jinde v životě platí i zde, že sklád-
kování je mince o dvou stranách. Díky vhodně
zvolené lokalitě, poměrně daleko od lidských
obydlí, jsou však tyto projevy bez vlivu na 
přírodu či zdraví lidí. To je ostatně i pravidelně
monitorováno.

Osmiletá existence skládky bez závažnějších
problémů je výsledkem přísných požadavků na
její provoz i profesionality lidí, kteří mají skládku
na starosti. Stejně odpovědným způsobem
chceme skládku provozovat i v příštích letech,
aby co nejdéle sloužila pro ukládání odpadů,
které by jinak mohly skončit na místech, na která
nepatří.

provozovatel skládky GESTA, a. s., Rynoltice,
Ing. Vladimír Hůda

Podle vyjádření Ing. Vladimíra Hůdy z Gesty 
Rynoltice je občasný zápach, který je cítit při 
projíždění okolo skládky po silnici do Bílého 
Kostela, způsoben rozstřikem průsakové vody
po skládce, což je způsob, který je součástí pro-
cesů stanovených v provozním řádu skládky.
„Zápach je vždy důsledkem souhry několika
vlivů jak technologických, tak i atmosférických 

a tento problém se snažíme různými opatřeními
řešit. Podle údajů, které mám k dispozici, jde 
o jev spíše sporadický, i když z připomínek to
tak nemusí vypadat, neboť mnohem silněji kaž-
dému utkví v paměti, že je v okolí skládky cítit
zápach,než když v okolí skládky není čeho si všim-
nout.“

Perspektivy skládky Chotynû

Do Hrádku mífií
dal‰í kapela

Po velkém úspěchu koncertu kapely Krucipüsk
v prosinci minulého roku jsme se rozhodli pokra-
čovat a zpříjemnit vám dlouhé zimní měsíce 
dalším koncertem. V pátek 27. 2. přivítáme v Děl-
ňáku kapelu Škwor. Jako předkapela vystoupí
Nobody Knows. Lístky v předprodeji najdete 
v Íčku a v restaurací Dělnického domu. Cena 
v předprodeji je 150 Kč. Více na www.hrade-
kdelnickydum.webnode.cz.

Letošní ročník festivalu Hrádecké rockové léto
se uskuteční dne 13. 6. 2009. Po loňské dvou-
denní zkušenosti jsme se letos opět vrátili k jed-
nodenní formě festivalu. Klasický koncept malá
a velká scéna bude zachován. Už od podzimu
se snažíme oslovovat interprety pro náš festival.
Bohužel, stále jsme pouze regionálním festi-
valem a při jednání s managementem kapel
nemáme takovou váhu jako zavedené mon-
strózní festivaly s mnohamilionovými rozpočty.
Navíc nároky na honorář, navzdory krizi, rostou
závratným tempem. U nejpopulárnějších kapel
se částky šplhají vysoko nad sto tisíc korun za
hodinové vystoupení. I tak se nám podařilo 
ulovit několik opravdu kvalitních kapel a mnoho
velmi zajímavých nováčků. Jména kapel se 
budou v průběhu února pomalu objevovat na
webu festivalu. Mějte se fajn a rocku zdar.

Standa Dlouhý
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Dokončení ze strany1
Schválením grantového programu zastupitel-
stvo města také vyhlásilo výzvu k předkládání
žádostí o dotace v programu č. 3), 4) a 5). Pro-
gram č. 3) je určen pro projekty školských zaří-
zení a program č. 4) a 5) je určen zejména pro
neziskové organizace (spolky, občanská sdru-
žení, sportovní kluby apod.), které působí na
území našeho města.

Žádosti o příspěvek na člena, příspěvek na 
projekt a příspěvkový školský program je třeba
podat nejpozději do 23. 2. 2009 do 17 hodin

na podatelnu Městského úřadu v Hrádku nad
Nisou. Po podání bude následovat kontrola 
formálních náležitostí žádostí, kterou provede
odbor dotací, rozvoje města, a kultury a násle-
dně budou žádosti posouzeny hodnotící komisí.
Návrh na rozdělení příspěvků bude předložen
radě města na jejím jednání dne 4. 3. 2009. Po
jednání rady města budou uchazeči informo-
váni o výsledku, tedy o přidělení či nepřidělení
podpory pro jejich žádosti.

Program č. 6) bude vyhlášen ve II. čtvrtletí
roku 2009. 

Podrobný text vyhlášených výzev a další 
informace včetně elektronické podoby formu-
lářů naleznete na internetových stránkách
města www.hradek.cz, záložka Městský úřad –
Odbor dotací, rozvoje a kultury. Výzvy jsou také
zveřejněny na úřední desce městského úřadu.
Konkrétní informace a pomoc při podávání 
žádostí Vám také rádi poskytneme na odboru
dotací, rozvoje města a kultury, kde je možné
vyzvednout si příslušné formuláře v papírové
podobě.

Odbor dotací, rozvoje města a kultury

Dokončení ze strany 1
Z plochy náměstí bude vykácena většina stromů
– javory po obvodu už mají svá nejlepší léta za
sebou, podobně i tůje a keře. Zůstanou zde
pouze tři vzrostlé smrky a dvě třešně. Po obvodu
náměstí bude vysazeno 15 alejových dekora-
tivních slivoní třešňových, vzniknou tři keřové
záhony. Chodníky mezi novými trávníky budou
mít povrch z keramické dlažby, přibudou lavičky,
odpadkové koše a nové osvětlení. Dominantou

středu náměstí, kde je na starých pohlednicích
vidět tzv. Andělský kříž, bude vodotrysk, od které-
ho poteče v kamenném korytě potok k severní
straně náměstí. Uzavřený okruh vody bude pohá-
něn čerpadlem. Odhadované náklady na celou

akci převyšují jeden milion korun, s částí počítá
letošní rozpočet města.

K plánovaným úpravám Dolního náměstí se
můžete vyjádřit v anketě, která byla otevřena na
www.hradek.cz. Vít Štrupl

Dne 20. února 2009 se budou konat doplňovací
volby členů do Osadního výboru Dolní Sedlo.
Volby proběhnou od 17 do 19 hodin v Hasičské
zbrojnici Dolní Sedlo. 

Volit mohou občané starší 18 let s trvalým
pobytem na Horním a Dolním Sedle, části Dolní
Suché č. p. 141 a části Donína č. p. 65, 98, 106,
109, 110, 111, 112, 113, 120, 123, 125, 129, 157,
174, 212, 232, 240, 259, 268, 281, 284, 287, 294,
297, 303, 305, 309, 321, 347, 348. Hlasovací

lístky budou k dispozici přímo na místě. Voleni
mohou být občané se zájmem o práci v osad-
ním výboru, musí být starší 18 let a mít trvalý
pobyt na Horním nebo Dolním Sedle. Občané,
kteří by chtěli být zvoleni, se musí přihlásit
osobně jako kandidáti na členy osadního výboru
nejpozději dne 13. února 2009 do 10 hodin na
Městském úřadě v Hrádku nad Nisou u slečny
Válkové, č. dveří 21.

Přihlášení kandidáti budou zveřejněni dne

16. února 2009 na informačních deskách na
Horním a Dolním Sedle. Od doby zveřejnění
jmen kandidátů, tedy od 16. 2. 2009 – 10 hodin,
do 20. 2. 2009 – 15 hodin budou mít občané
oprávněni volit možnost odevzdat svůj hlas 
i prostřednictvím návštěvy podatelny městského
úřadu (v pracovních hodinách), kde po předlo-
žení dokladu totožnosti vyplní volební lístek 
a vhodí jej do volební urny.

Odbor dotací a kultury

Vodotrysk zpestfií námûstí

Grantov˘ program mûsta Hrádek n. N. na rok 2009

DoplÀovací volby do OV Dolní sedlo
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů v loňském roce nemusela řešit 
žádnou velkou živelní pohromu. Oproti roku 2007, kdy se Českou 
republikou prohnal orkán Kyrill, výjezdů hasičů ubylo. Přesto zasahovali
v loňském roce u 105 mimořádných událostí, a to nejvíce u technických
pomocí – v 39 případech, u 23 požárů a při 19 dopravních nehodách.
Celkem u všech událostí zasahovalo 949 členů jednotky s průměrem 
9 hasičů na jednu událost. Ke všem mimořádným událostem jednotka
najela celkem 415 kilometrů s průměrem 4 kilometry na jeden zásah. Při
událostech, kde naše jednotka zasahovala, se zranili dva hasiči. Šlo o zra-
nění lehká, bez větších nároků na léčbu. Nejvíce vytíženým vozidlem při
mimořádných událostech byla cisternová automobilová stříkačka CAS 32
Tatra 815 a velitelský automobil Mitsubishi Pajero. Houkání sirény jste
mohli zaslechnout celkem v 70 případech, pominu-li měsíční zkoušku 
sirén. V našem městě bylo provedeno celkem 83 zásahů, z toho 34 tech-
nických pomocí, 16 požárů, 10 dopravních nehod a 10 zásahů při vich-
řici Emma. Ostatní zásahy byly provedeny v obcích Chotyně, Bílý Kostel
nad Nisou, Chrastava a Rynoltice. V jednom případě byla jednotka povo-
lána k požáru v polském Kopaczowě, kde v blízkosti hranice hořela dře-
věná kůlna. Po domluvě s polským velitelem zásahu se jednotka vrátila
zpět na základnu.

Zásahová jednotka města má celkem 34 členů. Všichni jsou vybaveni
osobními ochrannými pomůckami v podobě zásahové přilby typ MSA
Gallet, zásahového obleku FIREMAN III, zásahových bot typu ZEMAN
nebo HAIX a zásahovými rukavicemi od firmy HOLÍK. Každý hasič má také
k dispozici zásahovou kuklu z materiálu NOMEX. Členové jednotky prová-
dějí každý čtvrtek odbornou přípravu s tématy řešení téměř všech druhů
mimořádných událostí s průměrnou účastí 22 hasičů. Tuto přípravu nav-
štěvují i hasiči z Chotyně. Mezi tuto odbornou přípravu patří i prověřo-
vací a taktická cvičení jednotky. V roce 2008 byla připravena a provedena
dvě prověřovací cvičení, jedno s tématem záchrany osoby, která spadla
do uhelného skladu v areálu bývalé Kolory, a druhým prověřovacím cviče-
ním byl zásah při dopravní nehodě dvou vozidel s vyproštěním osob 
a poskytnutí předlékařské pomoci. Jako téma taktického cvičení byla 
určena záchrana obyvatel pečovatelského domu v Nádražní ulici, kde 
došlo k simulovanému požáru jednoho z bytů se silným zakouřením pro-
storů tohoto objektu. Byla zde provedena záchrana a evakuace 13 staříků
a stařenek ve spolupráci s jednotkami JSDHO Chotyně, Hasičského 
záchranného sboru Libereckého kraje, stanice Liberec a s žitavskou pro-
fesionální jednotkou. Zde patří velké poděkování vedení Pečovatelské
služby a hlavně obyvatelům domu, kteří byli ochotni spolupracovat při
tomto cvičení. Mezi významné výcviky a školení patřila příprava se zamě-
řením na poskytování předlékařské pomoci od Zdravotnické záchranné
služby Libereckého kraje, spolupráce s potápěči a řešení jejich krizových
stavů, využili jsme příležitosti a absolvovali jsme školu smyku a byli jsme
zaškoleni pro možnost výstavby dekontaminačního stanoviště HZS 

Libereckého kraje, stanice Liberec. Vyzkoušeli jsme si také prolézačku 
v lanovém centru na Kristýně.

Jednotka je povolávána k mimořádným událostem převážně pro-
střednictvím Krajského operačního střediska HZS Libereckého kraje podle
platného plošného pokrytí území Libereckého kraje jednotkami požární
ochrany a požárních poplachových plánů daných pro každou obec v Libe-
reckém kraji. Podle tohoto plošného pokrytí je jednotka od 1.května 2008
zařazena jako jednotka kategorie JPO II/1 + JPO III/1, podle slov platné
legislativy to znamená, že zajišťuje výjezd jednoho družstva 1+3 do pěti
minut od vyhlášení poplachu a druhého družstva do deseti minut. Jed-
notka je také tímto předpisem předurčena k řešení mimořádných udá-
lostí v podobě dopravních nehod, živelných pohrom, k likvidaci nebez-
pečných látek a ropných látek z vodní hladiny. Jsme zařazeni i do různých
stupňů požárního poplachu u téměř 30 obcí v rámci libereckého a česko-
lipského okresu.

V roce 2008 se díky městskému úřadu a sponzorům podařilo zakoupit
nové vybavení jednotky v podobě přetlakového ventilátoru pro účinnější
odvětrávání objektů při požárech, zdravotnického materiálu, jako jsou 
vakuové dlahy, speciální vyprošťovací a fixační vesta, speciální záchranář-
ská nosítka, a byly obměněny ruční radiostanice, které zlepší komunikaci
nejenom na místě zásahu. Dále z finančních prostředků města byly zaji-
štěny opravy nátěrů oplechování střechy, oprava motoru na CAS 32 T 148
a celková výměna pneumatik na CAS 32 T 815. Byly také provedeny obměny
osobních ochranných prostředků, jako je zásahová obuv a rukavice.

Mimo zásahové činnosti, opravy a nákupy byla v roce 2008 připravena
a uskutečněna řada společenských a ukázkových akcí v podobě ukázek
na dětském dnu v rekreačním areálu Kristýna, ukázka zásahu při oslavách
hasičů v Bílém Kostele nad Nisou a v České Lípě – Dobranově. Již podruhé
jsme byli požádáni o pomoc v podobě ukázek pro vážně nemocné děti 
z onkologického centra pražské nemocnice Motol, které na Kristýně trá-
vily týden. Také jsme byli požádáni o pomoc Vodní záchrannou a potá-
pěčskou službou Liberec při čištění dna Kristýny, dále jsme vystavovali
naši techniku při setkání starousedlíků na Dolním Sedle a při oslavách 
hasičů v Mimoni. Představili jsme naši techniku předškolákům v mateř-
ské školce na Liberecké ulici, které jsme však museli urychleně opustit 
a vyjet k dopravní nehodě na Dolní Suché. A jako tradičně byl připraven
o Bartolomějské pouti den otevřených dveří v hasičské zbrojnici s výsta-
vou techniky, několika ukázkami a večerem plným hudby a tance.

Rok 2008 se nesl v duchu oslav 40. výročí zahájení spolupráce mezi 
naším sborem a dobrovolným sborem v německém Dittelsdorfu, malou
vesničkou, která je dnes již součástí města Žitavy. K připomenutí tohoto
výročí byly připraveny oslavy u našich německých přátel s výstavou tech-
niky a ukázkami z naší činnosti. Nebyla však opomenuta ani spolupráce
s hasiči ze Žitavy, kteří nám umožnili výcvik v jejich protiplynovém poly-
gonu, kde se cvičí nositelé dýchací techniky. V roce 2008 nebyly s žitav-
skými hasiči společně řešeny žádné mimořádné události, kromě výše zmí-
něného taktického cvičení.

Mezi naše sportovní činnosti patří převážně účast na různých hasič-
ských soutěžích, většinou v okolí Hrádku. Zúčastnili jsme se okrskové sou-
těže v požárním útoku v Oldřichově v Hájích (3. místo), soutěže v Rynol-
ticích, taktéž v požárním útoku (2. místo), soutěže o Pohár Dolního Sedla
(1. místo) a noční soutěže v hasičské dovednosti ve Zdislavě a jejím okolí
(9. a 12. místo). Každým rokem se účastníme turnaje v sálové kopané 
O pohár starosty města Hrádek nad Nisou pořádaného městskou policií 
a řídíme se heslem, že fotbal hrajeme s láskou a radostí, a i tentokrát jsme
ho opustili již po základní části. Na počest hasičů z Manhattanu, kteří
zahynuli při událostech 11. září 2001, jsme se zúčastnili soutěže o výstup
do 21. poschodí budovy Krajského úřadu v Liberci v kompletní zásahové
výstroji a výzbroji s nasazeným dýchacím přístrojem, kde ti nejlepší absol-
vují tento výstup za neuvěřitelné tři minuty. Letošní ročník byl obohacen
o disciplíny TFA (Nejsilnější hasič přežívá). Tyto disciplíny spočívají v pře-
konávání různých překážek, jako je bariera vysoká 2 metry, přesunutí 
figuríny vážící téměř 70 kg, rozvinutí 80 metrů hadic B nebo přesunutí
břemene pomocí velkého kladiva. I tyto disciplíny se absolvují v kom-
pletní zásahové výstroji, zde však bez nasazeného dýchacího přístroje.

Snažíme se vychovat i naše nástupce. Mezi hasičský potěr a dorost cho-
dilo a schůzky navštěvovalo celkem 21 dětí, kteří, jako dospělí, absolvují
odbornou přípravu zaměřenou na přípravu různých soutěží a hasičské
vzdělanosti. Problémem je ale vysoká obměna dětí v průběhu roku, 

Hasiãi vloni vyjíÏdûli stokrát
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kde je potom ohrožena účast na různých hasičských soutěžích. V roce
2008 se omladina účastnila několika málo soutěží: Jeřmanický víceboj 
s umístěním na 13. místě, na mníšeckém kolečku to bylo v mladší kate-
gorii krásné páté, respektive deváté místo druhého družstva a ve starší 
kategorii to bylo místo desáté. Na podzim, kdy probíhal nový ročník hry
Plamen prvním kolem v požární všestrannosti na Dolním Sedle, se mladší
umístili na 9. místě. Bohužel, nepovedlo se zajistit účast v jarních měsících
v minulém ročníku druhého kola hry Plamen z důvodu malého počtu dětí
u sboru, které odešly v průběhu zimy, a celá příprava mohla začít znovu,
s novými dětmi.

V roce 2008 jsme ve spolupráci s žitavskými hasiči a za podpory před-
stavitelů obou měst začali připravovat projekt na obnovu hasičské techniky
a vozidel u obou sborů, který by se měl financovat ze zdrojů Evropské unie.
Tento projekt byl zpracován a předložen ke schválení. Jelikož se jedná o pro-
jekt s přeshraniční spoluprací, byl zařazen mezi projekty Euroregionu Nisa.
Dne 16. října 2008 byl tento projekt vyhodnocen jako nejlepší projekt Euro-
regionu Neisse – Nisa – Nysa pro rok 2008 v oblasti bezpečnosti. Tím se
dostalo velikého uznání nejenom tomuto projektu, ale i naší veliké spolu-
práci s hasičskou jednotkou ze Žitavy, datující se od roku 1991.

Další informace a čerstvé zprávy nejenom o výjezdech jednotky, ale 
i o další naší činnosti si můžete přečíst na stránkách města v rubrice Orga-
nizace, kde je možné nalézt odkaz na hasiče. 

Přejeme všem čtenářům Hrádecka a obyvatelům našeho města a jeho
okolí hodně spokojenosti a zdraví, pohodu, klid, a pokud se někde máte
sejít s námi, tak pouze při různých ukázkách a akcích, kterých se společně
zúčastníme.

Jaromír Mottl, velitel JSDHO Hrádek nad Nisou

Ohlédnutí václavick˘ch
hasiãÛ

Hasiči bývají hybnou silou zvláště v menších obcích. Nejinak je tomu ve
Václavicích, odkud hasiči k mimořádným událostem nevyjíždějí často, ale
o to více jsou vidět při pořádání akcí v obci. 

Nejen děti oceňují čarodějnický oheň s ukázkou hasičské techniky. Na
začátku prázdnin pro ně hasiči přichystali oslavy Dne dětí na místním fot-
balovém hřišti, hned po prázdninách stezku odvahy z Pekařky k václavic-
kým rybníkům, zakončenou opékáním buřtů. Prosinec patří Mikulášům
a čertům, kteří nejdříve vyrazili na cestu od domu k domu. 13. prosince
díky manželům Cymbálovým v hostinci U Slunce proběhl ještě Čertovský
rej se spoustou soutěží a odměn.

Václavičtí hasiči pokračovali i v loňském roce v opravách hasičské zbroj-
nice. Dokončili sádrokarton v klubovně, špalety kolem oken, vybudovali
občerstvovací koutek a vymalovali. Kromě toho připravili svoji avii na tech-
nickou kontrolu, kterou v květnu úspěšně prošla. V loňském roce dostala
také nový nátěr. Hasiči se zúčastnili odborné přípravy. V Hrádku prošli
školením řidičů vozidel s právem přednosti v jízdě a absolvovali zkoušky
obsluhovatelů řetězové pily a křovinořezů. V červnu se václavičtí hasiči
zúčastnili hasičské soutěže v Oldřichově v Hájích.

Členskou základnu tvoří 25 členů, z toho 9 žen. Při údržbě techniky 
a hasičské zbrojnice odpracovali hasiči v loňském roce 323 brigádnických
hodin.

Letos se chystají pokračovat ve vylepšování hasičské zbrojnice opravou
střechy nad technickou místností, nátěrem věže a vyvložkováním komínu.
Už na 21. února chystají Hasičskou zábavu v Bažantnici a nevynechají ani
všechny zmiňované každoroční akce. Vít Štrupl (dle výroční zprávy)

Ať už máte pocit nudy a ztráty kontaktu s okolím, nebo se naopak ani 
v důchodu celé dny nezastavíte, existuje příjemné a zdravé řešení. Nabí-
zíme vám rekondiční pobyty, které s trochou nadsázky nazýváme „dovo-
lenou pro seniory“. Pořádá je Hotel MAS*** Sezimovo Ústí a odborným
garantem rekondičního programu je Oblastní spolek Českého červeného
kříže Hradec Králové, který má s rekondičními pobyty několikaleté zku-
šenosti.

Program rekondičních pobytů připravili čeští lékaři a rehabilitační 
pracovníci tak, aby pomohl zmírnit chronické pohybové obtíže a zlepšil
celkový zdravotní i duševní stav seniorů. Náplní jsou proto masáže, 
cvičení v bazénu, rehabilitace, ale i besedy se zdravotní tematikou, spole-
čenské večery nebo fakultativní výlety. Samozřejmostí jsou služby delegáta
a stálý zdravotní dohled. Pro skupiny zajišťujeme autobusovou dopravu
z blízkosti bydliště, jinak je odjezd z Hradce Králové. Kromě věku od 55 let
(včetně) je podmínkou účasti na dotovaném pobytu také doporučení 
lékaře (součást přihlášky).

Díky příspěvkům státu a řady partnerů se snažíme nabízet ceny, které
si může dovolit každý. Zkuste se ale ještě zeptat své zdravotní pojišťovny,
některé z nich na rekondiční pobyty přispívají. Za týden pobytu se pro 
seniory pohybují od 3 100 Kč (v březnu a listopadu) po 3 800 Kč v květnu
a září, dárci krve zaplatí o 500 Kč více.

V ceně pobytů jsou: ubytování s polopenzí, autobusová doprava 
z Hradce Králové a zpět, stálý zdravotní dohled, informační schůzky,
rekondiční program (1x masáž, 1x celkový zábal, 3x cvičení v bazénu, 
muzikoterapie, 5x rehabilitační cvičení, besedy se zdravotní tematikou,
2x společenský večer, bazén, pojištění, pobytová taxa, půldenní výlet,
služby delegáta a internetové připojení.

Dárek hotelu – 1 x káva, zmrzlinový pohár a utkání v bowlingu.
Veškeré informace i přihlášky naleznete na našich webových stránkách

www.rekondicnipobyty.cz, ale rádi Vám je poskytneme i emailem na 
adrese cckhk-pobyty@seznam.cz, poštou na adrese OS ČČK HK, Mostecká
290, Hradec Králové, PSČ 500 03 nebo telefonicky na čísle 495 516 127.

Zdravé stárnutí aneb kaÏd˘ potfiebujeme
dovolenou
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Dokončení zestrany 1
Další dvě ceny pro sportovce roku si odnesly sestry Bartůňkovy, které 
v loňském roce v kategorii mažoretek – dvojic získaly titul vicemistryň
Čech. I ony předvedly při společenském večeru svou úspěšnou sestavu
divákům. Výroční ceny převzali z rukou starosty města Martina Půty 
a místostarosty Josefa Horinky Miroslav Hochman, Renata Domšová 
a Mgr. Ivana Petkovová.

V rámci společenského večera byly prezentovány události roku 2008 
v Hrádku nad Nisou, zvláštní prostor byl věnován průběhu a výsledkům
projektu města za rok 2008 – Klubu mládeže. I letos město chystá projekt
roku, který by opět měl být realizován ve spolupráci s místními firmami,
podnikateli, neziskovkami a lidmi,pro které jejich domov nekončí na prahu
jejich bytu nebo domu. O projektu roku 2009 – Revitalizaci parku na 
Dolním náměstí píšeme v titulním článku tohoto HRÁDECKA.

VVýýrrooččnníí  cceennyy  zzaa  rrookk  22000088

PPaann  MMiirroossllaavv  HHoocchhmmaann
Za práci pro město při přípravě a výstavbě sportovního areálu na Dolním
Sedle

PPaanníí  RReennaattaa  DDoommššoovváá
Za práci v oblasti tělovýchovy pro TJ Slovan Hrádek nad Nisou a dlouho-
letý přínos za práci s mládeží 

PPaanníí  MMggrr..  IIvvaannaa  PPeettkkoovvoovváá
Za práci při pořádání akce Malé taneční a dlouholetou práci s mládeží.

SSppoorrttoovveecc  rrookkuu  22000088

PPaann  RRoobbeerrtt  SSmmuuttnnýý
za dosažené sportovní výsledky v kategorii dospělých, ve sportovním 
odvětví sportovní kulturistika (1. místo na Mistrovství Čech a 1. místo na
Mistrovství České republiky v kategorii nad 90 kg)

KKaatteeřřiinnaa  aa  VVeerroonniikkaa  BBaarrttůůňňkkoovvyy
za dosažené sportovní výsledky v kategorii dětí a mládeže, ve sportov-
ním odvětví mažoretky (vicemistryně Čech v kategorii DUO).

Sportovci roku jsou kulturista a maÏoretky
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Podeváté se začátkem roku sešli na hrádecké Kristýně učitelé a politici 
z Česka, Polska a Německa na Novoročním přátelském setkání, které zde
každým rokem připravuje dr. Jiří Týř.

Přeshraniční spolupráce škol byla hlavním tématem letošní neformální
debaty. Setkání se nikdy nezabývalo pouze spoluprací v rámci svazku měst
Malý trojúhelník, ale jeho hranice překračovalo. Proto byli mezi jeho hosty
také ředitelé škol z Liberce a Zhořelce, náměstek hejtmana Libereckého
kraje pro regionální rozvoj Vít Příkaský, náměstek hejtmana pro školství
Radek Cikl, ředitel Centra vzdělanosti Libereckého kraje Jiří Čeřovský, 
vedoucí odboru školství LK dr. Robert Gamba nebo senátor Ing. Karel 
Kapoun.

Z polské Bogatynie přijela již podruhé ředitelka Střední odborné školy
ve Zhořelci paní Lasanna Glowczyk. Na její škole se učí 120 studentů český

jazyk. Svojí dobrou češtinou se paní Lassana mimo jiné zmínila o loni
uskutečněném studijním a poznávacím pobytu skupiny polských žáků 
a učitelů na Střední škole strojní, stavební a dopravní v Liberci. Letos bude
tato spolupráce pokračovat, přímo na setkání podepsala paní ředitelka
dohodu s ředitelem liberecké partnerské školy Tomášem Princem o dal-
ším výměnném pobytu.

Chotyňský rodák Luděk Vele, který se už léta zabývá nejen při benefič-
ních koncertech obnovou a propagací hradu Grabštejn, přišel na novo-
ročním setkání také se zajímavým námětem pro střední školy v Trojzemí.
Prostředí hradu by mohlo být zajímavým místem pro to, aby se tu 
setkávali studenti středních škol Trojzemí a ukázali přitom, co umí, co kde
a jak dělají. Konkrétním nápadem, který získal ohlas přítomných, bylo
uspořádat při vhodné příležitosti Mezinárodní gastronomické dny na
Grabštejně. 

Organizátor setkání Jiří Týř seznámil účastníky se zvláštnostmi spolu-
práce s Lužickými Srby, čtvrtým národem sídlícím v Trojzemí. Mnohé už
bylo uděláno a spolupráce bude pokračovat. Dále připomenul nutnost
pokračovat v překonávání jazykových bariér. Mají-li učitelé dovést děti 
ke spolupráci, měli by se sami zdokonalovat v jazyce svých partnerů. 
Samotné, samoúčelné jazykové vzdělávání není v dnešní uspěchané době
dost přitažlivé. Dlouhodobým cílem by proto mohlo být najít možnosti,
jak při společných poznávacích a kulturních akcích dosáhnout motivace
účastníků ke studiu jazyka druhé strany. Ctirad Kučera, bývalý dlouho-
letý učitel na Pedagogické fakultě ústecké univerzity a ředitel jejího Ústavu
slovansko-germánských studií, k tomu rovněž přislíbil přispět tak, aby byli
zapojeni i Lužičtí Srbové. 

Vít Příkaský, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, a ředitel ZŠ 
Lidická, Jaroslav Poláček, se zmínili o některých nesnázích trojstranných
projektů spolupráce. Obtíž je v tom, že evropské regule pro spolupráci
umožňují podávat jen dvojstranné projekty. V případě, že má jít o projekt
trojstranný, je nutné podat více dvojstranných projektů, a obtíž nastává,
nejsou-li všechny najednou schváleny. Přesto jsou v našem kraji pro přes-
hraniční spolupráci ve výchově a vzdělávání celkem dobré podmínky. 
Přispívá k tomu i Fond malých projektů Euroregionu Nisa.

Vít Štrupl
(podle tiskové zprávy)

polečenskápolečenská
rubrikrubrikaa
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
lednu 2009 oslavili
významné životní jubilum,
srdečně blahopřejeme.

81 let Emilie Rumlová
82 let Miloslav Kolouch, Erika Urbanová
83 let Josef Maděra
84 let Zděnka Koldovská
85 let Emilie Kopejsková
86 let Josef Štekr, Jaroslav Valeš,

Zdeňka Šmídová
87 let Ervín Scholze, Miroslav Prošek
88 let Jaroslav Krejčí
89 let Hedvika Suchardová

Marie Zimová, SPOZ

Rok 2008 v mûstské
knihovnû

Městská knihovna v Hrádku nad Nisou v roce 2008 evidovala 532 regist-
rovaných čtenářů. Bylo zakoupeno 572 titulů nových knih a periodika 
v hodnotě přes 100 000 Kč.

Během roku navštívilo knihovnu 10 281 návštěvníků a zapůjčeno bylo
30 186 titulů knih a periodik.

V březnu se uskutečnila již tradiční Noc s Andersenem, pohádková noc
pro děti plná her a soutěží, zaměřená na podporu a rozvoj dětského 
čtenářství, která se těší velkému zájmu a oblibě.

Byl uspořádán i další ročník Velikonoční výstavy za účasti všech hrá-
deckých základních a mateřských škol, kterou zhlédla řada návštěvníků 
a jejíž vyhodnocení proběhlo i na www stránkách knihovny.

V průběhu celostátní akce Týden knihoven jsme připravily ve spolu-
práci s Kristýnou Peterkovou zábavně–naučný pořad Škola písničkou 
určený pro žáky prvních tříd. 

Tak jako každý rok jsme i letos pozvaly děti z mateřských škol na besedy
zaměřené na první seznámení s knihovnou, knihou a čtením.

Během roku jsme připravily pro školní děti literární čtenářskou soutěž
zaměřenou na vědomosti z oblasti literatury.

V září a v období těsně před vánočními svátky vystoupila se svými kon-
certy v prostorách knihovny komorní filharmonie Musica Lyrica, která si
již získala řadu příznivců.

V průběhu celého roku jsme na www stránkách knihovny a města 
seznamovaly čtenáře s tituly nových knih, které si mohou vypůjčit.

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak
nebývá učený nikdo ani ve škole.“ (Jan Amos Komenský)

pracovnice knihovny

Devátá debata na Krist˘nû
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Nabídka nov˘ch knih 
v mûstské knihovnû

ZZ  nnoovvýýcchh  kknniihh::
AAuuttoorr NNáázzeevv  kknniihhyy ŽŽáánnrr
Gordon, N. KKaattaalláánneecc román z prostředí

francouzského venkova
Mooney, Ch. PPoohhřřeeššoovvaannáá kriminální román
Olssonová, L. AAssttrriidd  aa  VVeerroonniikkaa psychologický román
Hawke, R. MMrraazziivvýý  ddeenn  vv  ppeekkllee detektivní román
Hart, J. DDoollee  uu  řřeekkyy kriminální román
Cabotová, M. ÚÚssppěěššnnáá  ssmmoollaařřkkaa román pro ženy
Torday, P. BBoorrddeeaauuxx--VVááššeeňň  aažž  ddoo  ddnnaa společenský román
Sholesová, L. NNeejjsskkrryyttěějjššíí  ttaajjeemmssttvvíí román z prostředí

archeologie
Wallsová, J. SSkklleenněěnnýý  zzáámmeekk vzpomínky na dětství
Caron, E. ZZrraaddaa  nneejjeenn  zzaabboollíí autobiografický příběh
Wyler, A. FFaattáállnníí  oommyyll román z lékařského

prostředí
Verner, P. JJaakk  nneezzaabbíítt  mmaannžžeellaa vtipný příběh ze

současnosti
Viewegh, M. RRoommáánn  pprroo  mmuužžee román ze současnosti
Rybář, J. HHiissttoorrkkyy  zz  kkoonnccee  ssvvěěttaa reportáže 

z podivuhodných míst
Rybář, J. VVáálleeččnnííccii,,tteerroorriissttéé

aa  jjiinníí  ššíílleennccii reportáže o přelomu
století

Rohál, R. SSllaavvnnéé  ffiillmmoovvéé  hhlláášškkyy humor
Hnělička, S. BByyll  jjsseemm  ttoobbrruucckkoouu  kkrryyssoouu vzpomínky válečného

veterána
Lanczová, L. PPoottíížžiissttkkaa román pro dívky
Zapletalová, M. KKlláárraa  aa  JJáákkoobb román pro dívky
Rubínová, J. MMůůjj  vvyyssvvlleeččeenneejj  ddeennííkk z dívčího deníku

městská knihovna

SECOND HAND BAZAR
HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu,,  LLiiddiicckkáá  441144  –– bbýývvaallýý  sskkllaadd  OOdděěvvůů

PPřřiijjďďttee  nnááss  nnaavvššttíívviitt  aa  lleevvnněě  nnaakkoouuppiitt!!

NNaabbíízzíímmee::
Oblečení již od 25 Kč

Sofa – gauče, sedačky od 2 000 Kč
TV přístroje od 200 Kč
Jízdní kola od 200 Kč

Vybavení do domácnosti od 50 Kč
Sekačky na trávu od 500 Kč

Lednice již od 500 Kč
Pračky od 1 500 Kč

AA  mmnnoohhoo  ddaallššííhhoo  lleevvnnééhhoo  zzbboožžíí!!

NNaaššee  ootteevvíírraaccíí  ddoobbaa::
Úterý 14–17 hodin
Středa 14–17 hodin
Čtvrtek 14–17 hodin
Sobota 14–16 hodin

TTěěššíímmee  ssee  nnaa  VVaaššii  nnáávvššttěěvvuu!!

PPOOZZOORR!!
V určených dnech sleva z ceny 20 % na vše, mimo ošacení.

Termín 20% slevy bude oznámen na tabuli u vchodu.
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Terénní sociální pracovnice
Potřebujete pomoci z nelehké životní situace? Můžete zkusit kontaktovat
pobočku nadace Člověk v tísni, která sídlí v Liberci – Kristiánově. Terénní
sociální pracovnice v této lokalitě pracuje pravidelně každé úterý a dále
dle individuální dohody. Můžete ji oslovit osobně či telefonicky od pon-
dělka do pátku od 8.00 do 16.30 – Tatiana Pálová, tel. 777 058 542, 
e-mail: tatiana.palova@clovekvtisni.cz

CCoo  nnaabbíízzíímmee::
– Bezplatnou právní pomoc, pomoc při prosazování Vašich práv a zájmů
– Doprovod při jednání na úřadech
– Pomoc s vyřízením úředních listin (sepsáním žádostí apod.)
– Pomoc při vyřizování občanství, trvalého pobytu a dokladů
– Asistenci při získávání zaměstnání (vyhledání možnosti zaměstnání,

sepsání životopisu, výpisu z RT, nácvik přijímacího pohovoru, vyjed-
návání se zaměstnavatelem)

– Pomoc při zlepšování bytových podmínek – vyjednávání s majitelem 
a se správcem

– Pomoc při vyřizování sociálních dávek
– Spolupráci s rodinou – vytváření rodinného rozpočtu, péče o děti, 

pomoc s řešením konfliktů, sepsání žádosti k soudu atd.
– Vzdělávání Vašich dětí – spolupráce se školou, řešení problémových 

situací
– Zprostředkování kontaktů na další instituce a organizace.

V případě dalších dotazů, stížností či přání kontaktujte koordinátorku 
služeb v Libereckém kraji: Barbora Šolková, tel.: 777 629 264, e-mail: 
barbora.solkova@clovekvtisni.cz

Zápis do matefisk˘ch ‰kol
Zápis do MŠ Donín, MŠ Liberecká, MŠ Loučná a MŠ Oldřichovská se
uskuteční 10. března od 8 do 16 hodin.

Zápis do MŠ Václavice se koná o týden později, 17. března, od 13 do
16 hodin.

S sebou k zápisu je potřeba přinést rodný list dítěte a OP rodičů.

K zápisu pfii‰lo devadesát dûtí
Nezvykle brzy, odpoledne po rozdání pololetních vysvědčení, se letos 
konal zápis do prvních tříd pro příští školní rok. Společně pro všechny 
hrádecké školy jej letos připravovala ZŠ T. G. Masaryka.

K zápisu se dostavilo 90 dětí. Některé již podruhé po té, co v loňském
roce dostaly odklad povinné školní docházky. I letos budou ředitelé škol
vydávat rozhodnutí o odkladu školní docházky. Pro své děti o něj požá-
dalo 22 rodičů, rozhodnutí ale mohou ředitelé škol vydat až po doručení
potřebných výsledků vyšetření z odborných poraden a od lékaře.

Žádost o přijetí do první třídy do ZŠ T. G. Masaryka podalo 38 rodičů,
z toho devět žádostí je spojených se žádostí o odklad. Na ZŠ Lidická se
přihlásilo 37 dětí, z tohoto počtu je k 8 připojena žádost o odklad. Na ZŠ
Donín se přihlásilo 15 dětí, 5 je žádostí o odklad.

Vít Štrupl

Sportovní klání na bruslích
Dne 31. ledna pořádal DDM Drak, městská policie a Jednota Orel Hrádek
další sportovní dopolední klání na bruslích. Smyslem tohoto již 4. ročníku
bylo zpestřit a využít volný čas dětí a mládeže. Letošní ročník nás však
přesvědčil o tom, že nejen děti, ale i rodiče potřebují oživit svůj volný čas
a je super, že si ten volný čas udělali zrovna na tuto akci.

Toto dopoledne se konalo na veřejném kluzišti areálu Orel a zúčastnilo
se ho rekordních 44 dětí k nimž se přidalo 22 „dospěláků“.

Ještě před započetím tohoto klání nám všem předvedla své krasobru-
slařské umění osmiletá závodnice Bruslařského klubu Liberec Andrejka
Kresničerová a musíme uznat, že vzhledem k jejímu věku, to byl opravdu
úctyhodný výkon.

Soutěžilo se v těchto disciplínách: slalom na bruslích, jízda zručnosti,
jízda pružnosti a ohebnosti, jízda na čas a střelba pukem na branku.
Všichni přítomní byli rozděleni do věkových kategorií – mateřské školy, 
1.–3. třída, 4.–6. třída, 7.–9. třída a „dospěláci“.
PPoořřaaddíí  nnaa  pprrvvnníícchh  mmíísstteecchh  ddllee  vvěěkkoovvýýcchh  kkaatteeggoorriiíí::

dděěvvččaattaa cchhllaappccii
MMaatteeřřsskkéé  šškkoollyy Šmahelová Kristýna Poláček Tomáš
11..––33..  ttřřííddaa  ZZŠŠ Antošová Kateřina Bobvoš Daniel
44..––66..  ttřřííddaa  ZZŠŠ Novotná Karolína Gottstein Adam
77..––99..  ttřřííddaa  ZZŠŠ Palasová Lucie Bobvoš Filip

„„dděěvvččaattaa““ „„cchhllaappccii““
„„DDoossppěěllááccii““ Kurešová Iva Palas Tomáš

Kompletní výsledky a fota z tohoto klání najdete na www.skoly.net.
Na ukončení tohoto krásného dopoledne, které bylo poznamenané

úrazem, který se však naštěstí obešel bez vážnějších následků, bylo prove-
deno vyhlášení výsledků. Každý soutěžící si mohl vybrat cenu dle svého
uvážení. Navíc byl ještě vyhlášen a oceněn nejstarší soutěžící a to 
p. Oldřich Souček a „talent soutěže“ p. Josef Olša.

Pořadatelé děkují organizátorům celé akce a to jmenovitě pí. Došelové
a Palasové – DDM Drak, pí. Krňákové – MP Hrádek, p. Krejčíkovi – SKS,
s. r. o, Marius Pedersen pobočka Hrádek n. N., pí. Faltusové – Jednota
Orel, pomocníkům a to pí. Vinšové – MěÚ Hrádek n. N., p. Novotnému,
Šmahelovi, Libnarovi – rodiče a samozřejmě p. Jiřímu Kurešovi za přípravu
ledové plochy a trpělivost.

Dále všem přítomným soutěžícím a fanouškům.
Ceny na tuto soutěž poskytli a zajistili DDM Drak, HC Bílí Tygři, město

Hrádek n. N., p. Josef Horinka a Radek Veselý. Za toto jim moc a moc dík.
Tato akce byla pořádána s podporou města Hrádek nad Nisou.

Mgr. Ladislava Jurková – DDM Drak, Pavel Weiss – městská policie
Naďa Faltusová – Jednota Orel
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Učitelé ZŠ T. G. Masaryka uspořádali 28. ledna 2009 v sále restaurace 
Camelot konferenci, jejímž úkolem bylo oficiálně odstartovat tříletou 
sérii školení a tréninků, díky nimž zvýší svou kvalifikaci a budou připra-
veni plnit úkoly, jež na ně klade současný školský systém. Veškeré aktivity

jsou zastřešeny projektem nazvaným Učíme kompetence kompetentně,
financovaným Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České
republiky. 

Projektu se zúčastní celé pedagogické sbory ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ 
Donín, ZŠP Loučná, ZŠ Chotyně, ZŠ Chrastava a 7 učitelů ZŠ Lidická.

Konference byla důstojným vstupem do celého projektu. Na jejím 
průběhu měli velký podíl nejen zúčastnění učitelé, ale také žáci naší školy.
Mě při té příležitosti napadla otázka. Čím vlastně poměřujeme kvalitu
místních škol? 

Žáci do nich vstupují s různým nadaním, vybaveností, inteligencí, 
rodinným zázemím a předpoklady. Učitelé je pak mají vybavit sumou zna-
lostí, ale, jak je dnes stále předesíláno, především sadou dovedností, která
jim napomůže úspěšně se prodrat životem. 

Když jsem pozorovala žáky naší školy, kteří nám byli při konferenci 
a druhý den při zápisu do prvních tříd nápomocni, byla jsem pyšná. Vše
klapalo bez jediného zakolísání, se vším si poradili sami, nic nebylo problé-
mem. 

A tak jsem si řekla, že víme-li, že vypouštíme do světa žáky, kterým je
slušnost, pracovitost a spolehlivost vlastní, víme-li, že se na ně můžeme
spolehnout a že si sami dokáží poradit, pak víme, že škola T. G. Masaryka
jde správnou cestou.

Všem deváťákům i všem zúčastněným děkuji, především za to, že si Hrá-
dek udělal zase velmi dobré renomé, sahající přinejmenším do Liberce.

Dík patří i manželům Šimáčkovým za skvěle připravený sál i závěrečný
raut, stejně tak firmě Aliado za příjemnou módní přehlídku.

Mgr. Hana Prchlíková, učitelka ZŠ T. G. Masaryka

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním roz-
počtem České republiky.

V rámci projektu Podpora výuky cizích jazyků – Pohádky bratří Grimmů
netradičně se koncem roku 2008 uskutečnila jedna z tzv. Čtenářských 
nocí. Tohoto setkání v Domě dětí a mládeže Drak se zúčastnili žáci 6. A 
ZŠ Lidická a své dojmy zaznamenali takto:

Poté, co nás paní učitelky přivítaly a seznámily s programem večera,
jsme si všichni pochutnali na pizze, kterou nám přivezli z Kristýny. I když
se říká, že s plným bříškem to člověku moc nemyslí, nám se četba 
moderní Červené karkulky v němčině docela dařila. Již během čtení jsme
soutěžili (holky proti klukům). Pokud jsme nějaké slovo neznali, museli
jsme ho rychle najít ve slovníku. Tato „disciplína“ se více dařila dívkám,
my kluci jsme byli zas o něco lepší, když jsme další pohádky předváděli
pantomimicky. Ani jsme nevěděli, že bratři Grimmové nenapsali jenom
ty hodně známé pohádky, jako jsou například Červená karkulka, Šípková
Růženka, O perníkové chaloupce, O Sněhurce, ale také například pohádky
Kocour v botách, Paní Zima, Zvířátka a Petrovští, Zajíc a ježek a jiné. Při
pantomimě jsme si všichni užili hodně legrace.

Následovala diskotéka v pohádkových převlecích. A když nám paní uči-
telky oznámily, že bude večerka, všichni jsme protestovali. Nebylo nám

to ale nic platné, nakonec jsme stejně museli zapadnout do postele – par-
don – na matraci a do spacího pytle. Bylo nám hrozně líto, že jsme šli spát
tak brzy (cca kolem půlnoci, pozn. autorky). I když nám paní učitelka pře-
četla ještě na dobrou noc Perníkovou chaloupku ve verších, trvalo hodně
dlouho, než jsme se uklidnili, přestali si hrát s mobily (vždyť ho měla i ta
naše moderní Karkulka) a usnuli. 

Druhý den jsme měli výbornou snídani – není nad to, dát si po ránu
čerstvé rohlíky s jahodovou marmeládou a koláče, které upekly některé
maminky. 

Paním učitelkám jsme při loučení řekli, že bychom si takovouto noc
rádi zopakovali, protože to byla opravdu bomba!

Žáci 6. A ZŠ Lidická – Kuba Šalát, Péťa Švejkovský, Kuba Pleštil, Míša
Janďura, Ondra Libnar, Kristýna Roubalová, Linda Palounková, Verča
Vondráčková, Sonja Suchánková a Míša Šoutová. 

Touto cestou bychom rády poděkovaly maminkám za upečené dob-
roty a dětem za obrovskou chuť a fantazii při plnění pohádkových úkolů.

Eva Kolmanová a Klára Dohnalová, ZŠ Lidická

Uãíme kompetence kompetentnû

Noc s bratry Grimmov˘mi
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