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V dubnovém čísle:
— Euroregion Nisa
— Společnou cestou Trojzemí
— Fotografická soutěž
— MŠ Oldřichov
— Jeden svět

— Příloha: Skály u Jonsdorfu

cena 12 Kã

Na rekonstrukci pÛjdou desítky
milionÛ

Dlouho očekávaná rekonstrukce centra Hrádku nad Nisou se stane realitou. V pátek 20. března zasedal
výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a schválil dotace na projekty, jejichž cílem je 
rekonstrukce komunikací a rozvoj měst. Jedním ze schválených projektů je i Revitalizace historického 
centra v Hrádku nad Nisou. Druhá žádost města o dotaci tedy byla úspěšná a obyvatelé i návštěvníci
města se mohou těšit na podstatné zlepšení stavu a vzhledu centra města.

Revitalizace centra města bude patrně největší rekonstrukcí v jeho dějinách. Týká se nejen Horního 
náměstí, ale i všech ulic v jeho okolí – Liberecké až po křižovatku s ulicí Generála Svobody, Školní, Kos-
telní, Lutherovy, Husovy, Tiché, části Žitavské, Anglické a Lékárnické. Do projektu revitalizace centra města
se podařilo zařadit i kompletní rekonstrukci ulice 1. máje v celé její délce.

V současné době probíhá příprava realizační projektové dokumentace. Následně bude vybrán zhoto-
vitel stavby, který ji neprodleně zahájí. V dalších měsících čekají obyvatele i návštěvníky města mnohá 
omezení, vyplývající z toho, že ulice budou rekonstruovány nejen v jejich viditelné části, ale i pod povr-
chem – opravy a úpravy se týkají vodovodů, kanalizací, rozvodů elektřiny, telefonních kabelů i veřejného
osvětlení. Výsledkem budou nejen opravené chodníky a vozovky, ale v řadě případů i úpravy, které 
přinesou zklidnění dopravy.
Horní náměstí a přilehlé ulice
Studie rekonstrukce Horního náměstí, ze které projekt vychází, byla představena v roce 2006 při měst-
ských slavnostech. Po opravě sítí bude celé náměstí předlážděno žulovou a čedičovou dlažbou. Dolní část
náměstí bude sloužit jako parkovací plocha, horní část zůstane vyhrazena chodcům. Vznikne zde plocha
pro postavení pódia, pamatováno je na přípojky. Oživujícím prvkem bude kašna a sluneční hodiny 
vyznačené v dlažbě – stín bude vrhat samotný člověk, který bude chtít zjistit, kolik je hodin. Podél 
západní strany náměstí budou vysázeny okrasné stromy. V rámci projektu vznikne i rampa pro bezba-
riérový vstup do budovy městského úřadu.

Vozovky v okolí náměstí budou kryty převážně živičným povrchem, výjimkou bude dlážděná Kostelní
ulice. Chodníky bude tvořit žulová dlažba a ve větších vzdálenostech od náměstí betonová zámková
dlažba. Změna čeká Anglickou ulici, vozovka zde bude mít šíři 3 metry, v dolní části budou parkovací
místa. V části před restaurací Camelot bude ale podstatně rozšířen chodník a auta zde budou nucena
zpomalit, protože vozovka mezi Anglickou a Libereckou ulicí už nebude přímá. Dokončení na straně 10

Hrádecké ‰kolky 
budou o prázdninách

fungovat
V posledních dnech se na mě osobně 
a také prostřednictvím dalších členů 
zastupitelstva města obrátilo několik 
rodičů s otázkou, zda budou hrádecké
školky o prázdninách otevřené. 

Složitá ekonomická situace firem 
v regionu je skutečností a řada rodičů si
svou dovolenou vybírá již nyní vzhledem
k omezením výroby. Vedení města je
proto ve spolupráci s řediteli mateřských
škol připraveno zajistit o letních prázd-
ninách v mateřských školkách takový
provozní režim, který umožní umístění
dětí všech rodičů, kteří nemohou o práz-
dninách zajistit jiný způsob hlídání.  

Dne 5. března 2009 proto proběhla 
informativní schůzka vedení města s ředi-
teli všech pěti hrádeckých mateřských
školek (MŠ Donín a Václavice, MŠ Oldři-
chovská, MŠ Liberecká a MŠ Loučná), na
které bylo domluveno, že letní provoz
umožní umístění předškolních dětí pro
všechny rodiče, kteří o to projeví zájem.
Tak jako v minulých letech se školky 
v provozu vystřídají tak, aby vždy byla
zajištěna potřebná kapacita pro přihlá-
šené děti.

Legislativní omezení znamenají podle
nyní dostupných informací to, že dítě
bude muset být po dobu, kdy bude 
navštěvovat jinou mateřskou školku než
svou stálou, přijato stejným rozhod-
nutím ředitelky, jakým je přijímáno na
začátku běžného školního roku. Podle
mého názoru jde o drobný a řešitelný
problém, který není překážkou k prázd-
ninovému provozu. Osobně bych tak 
volil poněkud jiná slova než ta, že je 
docházka do jiné školky než do kmenové
v letních měsících protizákonná. Jak jsem
pochopil, tak právě tato informace na 
nástěnkách hrádeckých školek přiměla
řadu rodičů k dotazům na zřizovatele –
tedy město.

Pokračování na straně 4



2 duben 2009

Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
55..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
5. schůze rady města v roce 2009 konaná dne 4. března se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila Pravidla pro postup při odchytu toulavých a opuštěných zvířat

a pro zacházení s nimi na území města Hrádek n. Nisou. Tato pravidla 
nabývají účinnosti dnem jejich schválení.
Komentář: Nová pravidla byla podrobně uvedena v minulém vydání
HRÁDECKA a jsou zveřejněna na www.hradek.cz v sekci městské 
policie.

— doporučila předložit návrh 1. změny rozpočtu 2009 ke schválení na
jednání zastupitelstva města dne 25. 3. 2009.
Komentář: Do úpravy rozpočtu byly zahrnuty známé skutečnosti 
k 28. 2. Rozpočet byl navýšen v příjmové i výdajové části o 7 735 807 Kč
na 134 011 923 Kč.

— po projednání schválila finanční příspěvky z Příspěvkového programu
města Hrádek nad Nisou „Příspěvek na člena“, „Příspěvek na projekt“
a „Školský program“ pro rok 2009. 
Komentář: Viz samostatný článek.

— vzala na vědomí informaci o zastupování realitní kanceláře AZ Bydlení
ve věci prodeje objektu bývalé celnice v Hrádku nad Nisou

— vzala na vědomí informaci o projektové dokumentaci opravy hřbitova
a uložila odboru investic a správy majetku vypsat výběrové řízení na
část 2 – vstupní podloubí hřbitova, výměna dlažby v průjezdu, výměna
keramické dlažby v obou lodích, vymalování stěn, dodávka a osazení
uzamykatelných boxů do kolumbária 

— vzala na vědomí přehled proinvestovaných částek za stavební práce do
prostoru sauny v objektu sokolovny. Schválila, aby byl nájemkyni sauny
p. Pavle Látové prominut nájem v délce 11 měsíců (tj. do 28. 2. 2010 –
po dobu rekonstrukce). Schválila, aby proinvestovaná částka ve výši 
81 185 Kč (materiál) byla započtena proti nájemnému období od 3/2009
do 6/2011 (včetně). Schválila, aby částka 120 000 Kč byla započtena do
mimořádného nájemného (náklady za stavební práce) dle uzavřené
smlouvy.

— souhlasila s návrhem zveřejnění výběrového řízení na dodavatele
rekonstrukce domu č. p. 70 na Horním náměstí. Uložila odboru inves-
tic a správy majetku požádat oddělení státní památkové ochrany Magi-
strátu města Liberec o vydání závazného stanoviska k dotčené stavbě.
Komentář: Podrobně jsme o rekonstrukci informovali v minulém čísle.
Dokončena by měla být do letošní pouti.

— vzala na vědomí zprávu odboru investic a správy majetku o pronaja-
tých zahrádkách na části p. p. č 421 v k. ú. Hrádek nad Nisou (u Děl-
nického domu) a uložila odboru investic a správy majetku zajistit 
projednání s těmi, kteří odstoupili od nájmu, a zajistit stanovisko Povodí
Labe s cílem sjednotit možnosti pronajímatelů.
Komentář: OISM má zajistit stanovisko k možnosti stavby zahradních
domků, aby došlo ke sjednocení možností všech pronajímatelů.

— souhlasila se záměrem společnosti BYDLENÍ ŠESTAJOVICE I., s. r. o.,
přeměnit bývalý statek Starý dvůr na výstavbu bytového domu s neby-
tovými prostory v přízemí. Rada města souhlasila s vydáním plné moci
pro společnost BYDLENÍ ŠESTAJOVICE I., s. r. o., potřebné k jednání se
správci sítí. Schválila zřízení věcného břemene chůze, jízdy a uložení
inženýrských sítí k pozemkům p. p. č. 352/1 a 358/1 v k. ú. Hrádek nad
Nisou pro společnost Bydlení Šestajovice I., s. r. o., za cenu 250 Kč/m2.
Souhlasila se zveřejněním nabídky prodeje části pozemku p. p. č. 352/1
o výměře 3 000 m2 v k. ú. Hrádek nad Nisou za cenu 350 Kč/m2.
Komentář: V současné době jsou dolaďovány podmínky prodeje 
historického objektu Starého dvora, jehož záměr byl zastupitelstvem
schválen již na podzim.

— vzala na vědomí návrh Ing. Zemana na rozdělení pozemkových par-
cel č. 353, 354/3, 354/2 v k. ú. Loučná na výstavbu 10 rodinných domů
a po získání územního rozhodnutí uložila odboru investic a správy 
majetku vypsat výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro sta-
vební povolení.
Komentář: Jedná se o lokalitu za uličkami u Koruny. Pozemky město
získalo bezúplatným převodem od pozemkového fondu. Vzhledem 
k lokalitě by mělo jít o lacinější pozemky pro bytovou výstavbu.

— vzala na vědomí informaci starosty města o jednání na Krajském ředitel-
ství Policie české republiky v Ústí nad Labem s ředitelem p. Vorálkem ve
věci budoucího využití objektu č. p. 405 ve Václavské ulici v Hrádku n. N. 

Komentář: Pravděpodobně do konce pololetí by měla být dokončena
rekonstrukce objektu Policie ČR v Husově ulici, kam se poté obvodní
oddělení přestěhuje. Město by chtělo uvolněný objekt ve Václavské
ulici získat, protože vlastní některé okolní pozemky.

— schválila stanovisko města Hrádek nad Nisou dle varianty C návrhu
věcného záměru herního zákona se zapracováním připomínek a záro-
veň schválila ponechání současného stavu ve výběru poplatku ze sázko-
vých a jiných podobných her

— po projednání schválila připojení města Hrádek nad Nisou k akci 
Vlajka pro Tibet dne 10. 3. 2009 

— vzala na vědomí informaci o možnosti společného odkanalizování 
Oldřichova na Hranicích CZ – Kopaczowa PL a uložila předložit do 
zastupitelstva města návrh podání žádosti do Fondu malých projektů
ERN česko-polský program do 30. 4. 2009.
Komentář: Společný česko-polský projekt by měl být podán do násle-
dující výzvy FMP na podzim letošního roku. V případě úspěšné žádosti
by mohlo být odkanalizování vyřešeno v r. 2011.

— schválila pronájem nebytového prostoru o velikosti 34 m2 v objektu 
ul. 1 máje 428, Hrádek nad Nisou Jednotě, Liberec za účelem provo-
zování prodejny potravin od 1. 3. 2009 za cenu 3 084 Kč/měsíc na dobu
neurčitou.

66..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
6. schůze rady města v roce 2009 konaná dne 18. března se zabývala těmito
záležitostmi:
— odvolala Ing. Petra Donáta z funkce vedoucího odboru investic a správy

majetku ke dni 19. 3. 2009. Pověřila vedoucího odboru výstavby a život-
ního prostředí Dušana Kopeckého dočasným vedením odboru inves-
tic a správy majetku.
Komentář: K odvolání došlo pro neuspokojivé pracovní výsledky.

— po projednání schválila dotaci na akci Weekend 2009, pořádanou 
Sdružením Dynamic Line, ve výši 5 000 Kč, která bude hrazena z Gran-
tového programu města, kapitola Příspěvkového programu na repre-
zentaci, propagaci a kulturní akce ve městě

— schválila dotaci na akci 2. ročník hudebního festivalu Country sešlost,
pořádanou Sdružením pro rozvoj country hudby C @ W Vobutý, ve výši
6 000 Kč, která bude hrazena z Grantového programu města, kapitola
Příspěvkového programu na reprezentaci, propagaci a kulturní akce
ve městě

— po projednání schválila dotaci ve výši 3 000 Kč na tvorbu CD skupiny
Kanystr „Kanystr 2009 – Under Kontrol“, která bude hrazena z Gran-
tového programu města, kapitola Příspěvkového programu na repre-
zentaci, propagaci a kulturní akce 

— po projednání schválila dotaci na akce „Pravidelné koncerty před-
ních rockových kapel, Dlouhá noc s kapelou…“, pořádané firmou 
Falco D. D., s. r. o., ve výši 16 000 Kč, která bude hrazena z Granto-
vého programu města, kapitola Příspěvkového programu na repre-
zentaci, propagaci a kulturní akce ve městě

— souhlasila s prováděním stavebních úprav v pronajatém prostoru 
prodejny Jednota v domě č. p. 70 s tím, že veškeré práce budou pro-
váděny v souladu se statickým posouzením Ing. Kafky, AGORA Libe-
rec a případné vzniklé škody jdou k plné tíži a zodpovědnosti družstvu 
Jednota Liberec. Po předložení kontroly položkového rozpočtu firmy
Hofman, Jablonec nad Nisou na stavební úpravy v objektu č. p. 70
bude stanovena konkrétní výše zápočtu ve vztahu nájemného. Uložila
odboru investic a správy majetku porovnání jednotlivých položek 
rozpočtu s nabídkou běžných cen na trhu stavebních prací a uložila 
v termínu do 15. 4. 2009 stanovit doporučený finanční objem nutných
stavebních úprav. Nesouhlasila s financováním nákupu chladicího
boxu ze strany města.

— schválila udělení souhlasu Nemocnici Frýdlant, s. r. o., s podnájmem
pro Lázně Kunratice v objektu zdravotního střediska v Nádražní ulici. 
Komentář: V prostorách chirurgie (interny) v Nádražní ulici bude od
1. května fungovat „pohotovost“, v Tovární ulici zůstane Zdravotnická
záchranná služba.

— vzala na vědomí předloženou nabídku ohňostrojových prací p. J. Novot-
ného, Česká Lípa. Schválila jejich provedení na akce Společnou cestou,
která se koná dne 25. 4. 2009, v celkové výši 34 880 Kč a na Hrádecké
slavnosti 29. 8. 2009 ve výši 27 250 Kč. 

— schválila rozpočty osadních výborů Dolní Suchá, Oldřichov na Hrani-
cích a Václavice

— schválila možnosti spolufinancování projektu „Cyklostezka Luční – 
Dělnický dům“ z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury,



3

Libereckého kraje a města, schválila podání žádosti o dotaci na pro-
jekt „Cyklostezka NISA, úsek Dělnický dům – Luční“ do programu Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury. Projekt bude realizován pouze 
v případě, že bude kofinancování se SFDI a prostředků Libereckého
kraje zajištěno. 
Komentář: V případě úspěšné žádosti se bude realizovat první etapa
převodu stávající cyklostezky Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou ze silnic
III. třídy na jiné komunikace. Nová cyklostezka povede po pravém
břehu Nisy až do Chotyně, dále po Dlouhé mezi, Tovární ulicí k Děl-
nickému domu a dále Luční ulicí.

— vzala na vědomí informaci o seznamu dlužníků města Hrádek nad 
Nisou a uložila a odboru investic a správy majetku, aby na úřední 
desce byl zveřejněn seznam dlužníků s výzvou k sepsání splátkových
kalendářů na uhrazení dluhu. Rada města uložila finančnímu odboru
v případě dlužných částek do 1 000 Kč kontaktovat dlužníky osobně.
Minimální splátka ve splátkovém kalendáři činí 500 Kč/měsíc. Uložila
finančnímu odboru předložit odpis pohledávek navržený JUDr. Šmíd-
kem k projednání.

— souhlasila se zrušením p. p. č 765 v k. ú Donín (komunikace mezi 
ul. Příčnou a Lipovou) a k jejímu odprodeji a vzájemnému vypořádání
s kompenzací pozemku č. 766 v k. ú. Donín

— navrhla doplnit znění bodu č. 9 v Zásadách prodeje pozemků ve vlast-
nictví města Hrádek n. N. „Prodej současným nájemcům“:
Zájemce o koupi pozemku, které nejsou určeny územním plánem 
k zastavění, je při prodeji upřednostněn, má-li v užívání pozemek více
jak 5 let a řádně po tuto dobu o něj pečoval. Po otevření obálek má
možnost navýšit svoji nabídkovou cenu tak, aby byla nad úroveň 
nejvyšší nabídky. Pozemek získá vždy ten, kdo zaplatí nejvyšší cenu.
Nabídková cena musí být vždy v celých Kč/m2.

— po projednání schválila zrušení jízdního řádu autobusů dne 2. 5. 2009
z důvodu konání Rally 2009 

— schválila uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Hrádek nad 
Nisou a p. Luďkem Vele za účelem užívání hradu Grabštejn ke kultur-
ním a společenským aktivitám

— vzala na vědomí přehled poskytované péče Pečovatelskou službou 
Hrádek nad Nisou v r. 2008 a schválila rozdělení hospodářského 
výsledku s tím, že rezervní fond bude použit na případné spolufinan-
cování rekonstrukce objektu DPS v Žitavské ul.

— po projednání schválila s připomínkami uzavření smlouvy o příspěvku
na údržbu a provoz sportovních zařízení ve sportovním areálu Orel.
Komentář: Součástí smlouvy je zakotvení ustanovení o bezplatném 
využívání sportovišť (bez bowlingu) mládeží do roku, kdy dovrší 17 let
(v roce, kdy dovrší 18 let, je již užívání zpoplatněno).

— vzala na vědomí informaci o čerpání z finančních rezerv na sanace 
a rekultivace pozemků dotčených těžební činností v dobývacím 
prostoru Václavice I

— vzala na vědomí žádost nájemníků č. p. 237, Lidická ul., na úpravu pro-
stranství a uložila odboru investic a správy majetku prošetřit situaci 
a nechat zpracovat od firmy Strabag nabídku na zhotovení. Uložila 
odboru investic a správy majetku, aby oslovil uživatele dřevěných 
kolen v této lokalitě a předložil k návrhu do rady města uzavření nájem-
ních smluv. 

— schválila vypsání výběrového řízení na stavební úpravy v objektu 
Tovární 225 – rekonstrukce rehabilitačního střediska

— schválila vypsání výběrového řízení na obsazení pozice vedoucí 
odboru investic a správy majetku

— schválila firmu STATUS, a. s., Přílepská 1692, Roztoky, k realizaci 
rekonstrukce fasády na objektu č. p. 70 na Horním náměstí za cenu 
2 419 252 Kč vč. DPH 

— po projednání schválila vyplacení částky ve výši 100 000 Kč paní Čej-
kové na opravu fasády objektu na Horním náměstí

— schválila vypsání výběrového řízení na obsahového manažera společ-
ného sekretariátu svazku měst Malý Trojúhelník.

Alej v Luãní bude javorová
Ani po druhé obnově aleje v Luční ulici se vysazené duby neuchytily. 
Podle znaleckého posudku je příčinou nízká kvalita zeminy, kterou na
náspu tvoří i škvára a komunální odpad. Zvýšený terén náspu navíc 
omezuje schopnost zadržet vodu. V březnu proto došlo k vyjmutí života-
schopných dubů a na jejich místa bylo vysázeno 45 kusů javorů babyka. 

Stávající duby byly přesazeny do městského parku, na Žitavskou ul. 
a 8 kusů nahradilo přestárlé ovocné stromy v Lidické ulici.

K úpravám došlo také u hřiště před ZŠ T. G. Masaryka. Znehodnocené
javory jasanolisté podél Nádražní ulice byly nahrazeny zlatým deštěm,
náhrady se dočká i poražený topol za klubem mládeže (nahradí jej 
ořešák) a kaštan. Vít Štrupl

Grantov˘ program mûsta pro
rok 2009 – vyhodnocení za 

1. ãtvrtletí 2009
V příspěvkovém programu byla v letošním rozpočtu města vyčleněna cel-
ková částka 810 000 Kč. Na základě zveřejněných výzev, které proběhly 
v měsíci únoru, bylo možno podávat žádosti o dotaci (příspěvek na člena,
příspěvek na projekt a příspěvek pro školy). Na základě vyhodnocení hod-
notící komise bylo doporučeno a rozhodnutím rady města dne 4. 3. 2009
schváleno, že na tyto programy byla uvolněna částka v celkové výši 
440 480 Kč.

Pro školská zařízení byla z příspěvkového programu vyčleněna částka
149 800 Kč na jejich vlastní projekty a na spolufinancování projektů z jiných
zdrojů. Vyčleněná částka bezmála pokryla požadavky těchto jednotlivých
zařízení. 

V příspěvkovém programu na člena byla mezi 27 organizací rozdělena
částka 143 580 Kč a v rámci žádostí o příspěvek na projekty byla rozdě-
lena částka 147 100 Kč mezi 30 podaných projektů.

V příspěvkovém programu na reprezentaci, propagaci a kulturní akce
ve městě byla v současné chvíli rozdělena částka 40 000 Kč mezi 5 žada-
telů.

Výzva k podání žádosti o dotaci do Programu obnovy nemovitého 
majetku bude vyhlášena v průběhu II. čtvrtletí roku 2009. 

Žádosti do příspěvkového programu na kulturní památky a příspěv-
kového programu na reprezentaci, propagaci a kulturní akce ve městě je
možno podávat průběžně po celý rok až do vyčerpání schváleného roz-
počtu na tento program. Ostatní programy jsou vyhlašovány v jednotli-
vých kolech dle finančních možností města.

odk

Upozornûní finanãního úfiadu pro
poplatníky danû z nemovitostí

Vzhledem k tomu, že v roce 2009 se pro výpočet daně z nemovitostí 
poprvé použije místní koeficient a ve všech katastrálních územích Hrádku
nad Nisou dochází ke změně ceny půdy, dojde u většiny poplatníků 
ke změně výše daně pro rok 2009. Žádáme poplatníky, kteří nemají 
povinnost podat daňové přiznání, aby se zaplacením daňové povinnosti
vyčkali, až jim bude zaslána složenka k úhradě. Na složence bude uvedena
daňová povinnost pro rok 2009, která je splatná nejpozději 31. 5. 2009.
V případě, že poplatník neobdrží složenku do 22. května 2009, doporu-
čujeme kontaktovat správce daně (tel. 485 211 111).
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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

Mûsto se stalo plátcem DPH
Od 1. května se město stává plátcem daně z přidané hodnoty. Obrat 
města v tzv. ekonomické činnosti, kam patří např. pronájmy bytových 
a nebytových prostor, přesáhl zákonem stanovenou hranici 1 milion korun
za 12 měsíců.

Přihlášení se k placení DPH nebude pro město znamenat prakticky
žádné výhody – bude mu sice vracena zaplacená daň, ale opět pouze za
položky související s činností ekonomickou. V oblasti veřejné správy, 
která představuje většinu „obratu“ města, se nic nemění. To, že se město
stalo plátcem DPH, přinese zvětšenou administrativu, například bude 
potřeba rozlišovat, které položky města souvisejí s veřejnou správou 
a které s ekonomickou činností, v případě kombinace pan nutnost pro-
počítávat poměrnou část k uplatnění DPH. Byla také nutná změna účet-
ního programu.

Na zavedení placení a uplatňování DPH město spolupracuje s daňovým
poradcem, kterým je firma KODAP, s. r. o.

Vít Štrupl

Trelleborg ze‰tíhlel
Hospodářskou krizi, která zasáhla na podzim 2008 Českou republiku, 
pocítil i výrobní závod Trelleborg, který v Hrádku vyrábí hadice pro topení
a chlazení v automobilech. Firma tak nebyla výjimkou mezi ostatními 
dodavateli automobilového průmyslu. 

Konec loňského a počátek letošního roku se tak neobešel bez změn 
v organizaci a bez propouštění. Pokles poptávky od zákazníků byl neoby-
čejně rychlý a prudký. Trelleborg musel stejně rychle omezit počty 
výrobních dělníků a stejně tak začít snižovat režijní náklady. Firmu opus-
tilo několik vedoucích pracovníků, snížil se počet nevýrobních dělníků,
také odešlo několik lidí kancelářských profesí. 

Další studenou sprchou pro všechny bylo rozhodnutí vedení skupiny
Trelleborg převést výrobu pro Mercedes do továrny v polském Wałbrzychu.
Hrádecký závod v minulých letech vykazoval vždy finanční ztráty, potý-
kal se s problémy v dodávkách a nekvalitou, a to jej odsunulo v konku-
renci mezi závody Trelleborg až na poslední místo. Dnes už továrna 
vypadá mnohem lépe než před lety i než před několika málo měsíci a pro-
vozní problémy jsou minulostí. Bohužel však nebylo dost času přesvědčit
vedení skupiny o rychlé návratnosti investovaných prostředků. Dosa-
žení trvalé ziskovosti bude proto v příštích měsících klíčovým cílem celé
firmy.

V posledních měsících proběhlo několik hodnotících auditů ze strany
zákazníků. Při každém z nich jsme dosáhli zvýšení hodnocení. A to díky
zlepšené kvalitě výrobků, přesným dodávkám, podpoře při vývoji nových
vozů a v neposlední řadě lepší organizaci výroby a zvýšené čistotě v pro-
vozu. Za to je potřeba poděkovat všem kolegům, kteří se svým úsilím na
tomto výsledku podíleli. Hodnocení zákazníků jsou pro firmu nesmírně
důležitá, protože hrají důležitou roli při přidělování nových zakázek.

Ve zbytku letošního roku před pracovníky Trelleborgu stojí jeden 
nesmírně obtížný úkol – zabezpečit ziskovost výroby i v době nízké 
poptávky na trhu. Vítězslav Čepelka, ředitel

Trelleborg Fluid Solutions Czech Republic, s. r. o.

Krize je v˘zva
Projekt s názvem Krize je výzva byl v Hrádku odstartován minulý měsíc.
V prostorách donínské školy proběhlo školení základní obsluhy počítačů,
které v průběhu měsíce úspěšně absolvovalo 12 nezaměstnaných. Hrádek
byl jedním z šestice měst, kde projekt začal.

18. března první tucet absolventů převzal z rukou zástupce školicí 
firmy, místostarosty města Josefa Horinky a ředitelky Úřadu práce 
v Liberci Kateřiny Sadílkové certifikát o dosažení základní úrovně znalostí
práce s počítačem.

Další cesta ředitelky úřadu práce vedla mezi potenciální zaměstnava-
tele. O týden později se Kateřina Sadílková setkala na městském úřadě se
zástupci místních firem a podnikatelů, aby jim představila možnosti pod-
pory, kterou úřad práce nabízí zaměstnavatelům v případě vytvoření 
nového pracovního místa. Může jí být například 8 tisíc korun vyplácených
jako příspěvek na mzdu po dobu šesti měsíců (v případě některých kate-
gorií nezaměstnaných ale až po dobu 12 měsíců). Další možností je čerpání
peněz na školení zaměstnanců (obsluha počítačů, CNC strojů, komu-
nikace apod.), kteří se mohou zdokonalovat např. v době, kdy zaměst-
navatel nemá dostatek zakázek. 

Nezaměstnanost, která velmi rychle rostě v celé zemi, postihla Hrádek
ještě více než ostatní regiony. V současnosti již přesáhla hranici deseti 
procent. V. Štrupl

Hrádecké ‰kolky 
budou o prázdninách fungovat

Dokončení ze strany 1
Rada města je jako zástupce zřizovatele připravena učinit všechny 
potřebné kroky k tomu, aby školky v létě fungovaly a legislativní rámec
byl dodržen. Vedení města také nikdy neuvažovalo o modelu tzv. sou-
kromé letní školky, kterou budou plně hradit rodiče. Tento model je pro
nás za současné situace nepřijatelný.

V jednotlivých školkách proběhnou schůzky s rodiči, na kterých bude
zjištěn zájem o docházku dětí v červenci a srpnu 2009 a na základě 
zájmu bude upraven letní provoz školek v Hrádku nad Nisou. Pokud 
budete mít jako rodiče po těchto schůzkách jakékoliv dotazy na město,
můžete se obracet na starostu města Martina Půtu (starosta@muhra-
dek.cz ), případně místostarostu města Josefa Horinku (mistostarosta@mu-
hradek.cz).

Martin Půta
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Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje 
zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů (dále jen „zákon“) a budou se na území České repub-
liky konat ve dnech 55..  aa  66..  ččeerrvvnnaa  22000099.

OObbččaann  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy má právo hlasovat ve volbách do Evropského
parlamentu na území České republiky za předpokladu, že 
– nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, 
– nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva,
– je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,

popřípadě hlasuje na voličský průkaz (viz dále). 

OObbččaann  jjiinnééhhoo  ččlleennsskkééhhoo  ssttááttuu  EEUU má právo hlasovat ve volbách do 
Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že
– nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
– je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel (tj. nejméně od

22. dubna 2009).
Občan jiného členského státu EU je veden v evidenci obyvatel, pokud

má potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu
na území České republiky.

O potvrzení o přechodném pobytu lze žádat na místně příslušných 
inspektorátech Cizinecké policie České republiky a o povolení k trvalému
pobytu lze žádat na odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra
(podrobné informace lze získat u Cizinecké policie České republiky – 
infolinky: 974 841 356, 974 841 357, email: infoscpp@mvcr.cz).

Po vydání potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému
pobytu je občan jiného členského státu EU zanesen do evidence obyvatel. 
– nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva,
– je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 

Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parla-
mentu je zápis ssttááttnnííhhoo  oobbččaannaa  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy, který má právo volit (dále
jen „volič“), do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Tento seznam vede městský úřad pro každé volby do Evropského parla-
mentu postupem daným zákonem. 

Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb ((2266..  dduubbnnaa  22000099)) zanese měst-
ský úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje
ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan České repu-
bliky, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a má 
na území České republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu. VVzzhhlleeddeemm  kk  ttoommuu,,  žžee  zzáákkoonn
nneeuummoožžňňuujjee  ddooppssáánníí  vvoolliiččee  ddoo  vvýýppiissuu  zzee  sseezznnaammuu  vvoolliiččůů  pprroo  vvoollbbyy  ddoo
EEvvrrooppsskkééhhoo  ppaarrllaammeennttuu  vvee  ddnneecchh  vvoolleebb  vvee  vvoolleebbnníí  mmííssttnnoossttii,,  jjee  úúččeellnnéé,,
aabbyy  ssii  vvoolliiččii,,  vv  ppřřííppaadděě  ppoocchhyybbnnoossttíí,,  oovvěěřřiillii  ssvvůůjj  zzááppiiss  vvee  ssttáálléémm  sseezznnaammuu
vvoolliiččůů  vveeddeennéémm  mměěssttsskkýýmm  úúřřaaddeemm  pprroo  vvššeecchhnnyy  ddrruuhhyy  vvoolleebb  nnaa  úúzzeemmíí
ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  nneebboo  ppoozzdděějjii  ((ppoo  2266..  dduubbnnuu  22000099))  ppřříímmoo  vv  sseezznnaammuu  
vvoolliiččůů  pprroo  vvoollbbyy  ddoo  EEvvrrooppsskkééhhoo  ppaarrllaammeennttuu..

OObbččaann  jjiinnééhhoo  ččlleennsskkééhhoo  ssttááttuu  EEUU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže
– o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na

území České republiky požádá, 
– o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na

území České republiky požádal již při minulých volbách do Evropského
parlamentu v roce 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto
seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit, 

– je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastu-
pitelstev obcí a u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého 
seznamu voličů veden, podá žádost o přenesení svých údajů z dodatku
stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. 

Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do
Evropského parlamentu na území České republiky, projeví svou vůli hlaso-
vat v těchto volbách na území České republiky tím, že ppooddáá  uu  mměěssttsskkééhhoo
úúřřaadduu,,  vv  jjeehhoožž  sspprráávvnníímm  oobbvvoodduu  jjee  vveeddeenn  vv  eevviiddeennccii  oobbyyvvaatteell,,  nneejjppoozzdděějjii

4400  ddnnůů  ppřřeeddee  ddnneemm  vvoolleebb,,  ttjj..  nneejjppoozzdděějjii  2266..  dduubbnnaa  22000099  ddoo  1166..0000  hhooddiinn,,
žžááddoosstt  oo  zzááppiiss  ddoo  sseezznnaammuu  vvoolliiččůů  pprroo  vvoollbbyy  ddoo  EEvvrrooppsskkééhhoo  ppaarrllaammeennttuu;;
to neplatí v případě, že občan jiného členského státu EU požádal o zápis
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České
republiky již při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2004
a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje
podmínky pro výkon práva volit ve volbách do Evropského parlamentu
na území České republiky.

Občan jiného členského státu EU, který je veden v dodatku stálého 
seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí na území České 
republiky, ppooddáá  uu  mměěssttsskkééhhoo  úúřřaadduu,,  uu  kktteerrééhhoo  jjee  vv  ddooddaattkkuu  ssttáállééhhoo  sseezznnaammuu
vvoolliiččůů  vveeddeenn,,  žžááddoosstt  oo  ppřřeenneesseenníí  ssvvýýcchh  úúddaajjůů  zz  ddooddaattkkuu  ssttáállééhhoo  sseezznnaammuu
vvoolliiččůů  ddoo  sseezznnaammuu  vvoolliiččůů  pprroo  vvoollbbyy  ddoo  EEvvrrooppsskkééhhoo  ppaarrllaammeennttuu;;  ttuuttoo  
žžááddoosstt  jjee  ttřřeebbaa  ppooddaatt  nneejjppoozzdděějjii  4400  ddnnůů  ppřřeeddee  ddnneemm  vvoolleebb,,  ttjj..  nneejjppoozzdděějjii
2266..  dduubbnnaa  22000099  ddoo  1166..0000  hhooddiinn..

Žádosti je možno podávat osobně i písemně. Městský úřad žadatele 
o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpo-
zději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 21. května 2009, informuje o tom,
jak byla jeho žádost vyřízena.

K žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parla-
mentu musí být přiloženo:
– kopie dokladu osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel (tzn. 

kopie potvrzení o přechodném pobytu nebo průkazu o povolení 
k trvalému pobytu), čestné prohlášení. 
K žádosti o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do 

seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu se rovněž přiloží
čestné prohlášení. 

Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České repu-
bliky, pokud hlasuje na voličský průkaz. Voličský průkaz vydává městský
úřad voliči, který je zde zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro
který je tento seznam veden.

Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu, může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode 
dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným 
podpisem voliče doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 
2211..  kkvvěěttnnaa  22000099, městskému úřadu. Městský úřad nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se pro-
káže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání volič-
ského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Volby do Evropského parlamentu
Informace pro občany České republiky a pro občany jiných členských států EU o podmínkách 

hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Nabídka nov˘ch knih 
v mûstské knihovnû

Erskin, B. – ÚÚddoollíí  hhaavvrraannůů (psychologický román)
Formánek, J. – PPrrssaattýý  mmuužž  aa  zzlloodděějj  ppřřííbběěhhůů (netradiční cestopis)
Formánek, J. – MMlluuvviittii  pprraavvdduu (román o lásce k životu)
Hercíková, I. – DDáátt  ssii  ttoo  jjeeššttěě  jjeeddnnoouu  aanneebb  IInnddoollúúnnaa (autobiografický příběh)
Kabátová, Z. – MMůůjj  rreecceepptt  nnaa  ddlloouuhhoovvěěkkoosstt (životopis)
Klíma, M. – ZZááhhaaddyy  lliiddsskkééhhoo  ttěěllaa (o lidském těle)
Kratochvíl, M. – JJaakk  cchhttěěll  bbýýtt  HHoonnzzaa  ppeecciivváálleemm (pohádky pro děti)
Langley, A. – LLeeoonnaarrddoo (renesance, věk nápadů a objevů)
Langleyová, M. – NNáábboožžeennssttvvíí (učení, dějiny, obřady, věrouky)
Lowell, E. – PPllaammeennyy  vv  rráájjii (román pro ženy)
Nachtmanová, P. – UUttaajjeennéé  ppoolliibbkkyy (historický milostný příběh)
Thierry, S. – PPááttýý  ppaacciieenntt (román z lékař. prostředí)
Trieslerová, S. – SSbběěrraatteell  dděěttíí (kriminální román)
Vároš, M. – VVrraakkyy  ppllnnéé  ppookkllaaddůů (poklady mořských hlubin)
Vároš, M. – MMaarrkkééttkkaa  uužž  cchhooddíí  ddoo  šškkoollyy (příběhy pro děti)

Pracovnice knihovny
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Mûsto symbolicky podpofiilo
Tibet

Letos už posedmé vystřídala na jeden den na stožárech před radnicí 
tibetská vlajka po zbytek roku vlající státní vlajky ČR, Polska a Německa.
10. března, v den, kdy uběhlo padesát let od tibetského národního 
povstání, ji ráno vyvěsili starosta města Martin Půta spolu s místostaros-
tou Josefem Horinkou. Hrádek nad Nisou alespoň takto symbolicky pod-
poruje spolu s dalšími třemi stovkami českých měst Tibet, zemi, ve které
jsou soustavně porušována lidská práva, potlačována svoboda a snaha 
o národní svébytnost.

Připojení se k akci Vlajka pro Tibet vyvolává i odmítavé reakce. Lidská
práva a svoboda jsou ale univerzální hodnotou, která zvláště pro české
země nebyla dlouhá léta samozřejmou. Vyvěšení tibetské vlajky je ales-
poň drobným symbolem solidarity s malým asijským národem.

Senátor se seznámil 
s Hrádkem

V březnu navštívil Hrádek nad Nisou Ing. Karel Kapoun (ČSSD), senátor
zvolený ve volebním okrsku Česká Lípa, do kterého patří i Hrádek nad
Nisou.

Ing. Kapoun se postupně seznamuje se svým volebním okrskem, což
byl také důvod jeho návštěvy. Na městském úřadě se setkal se starostou
Martinem Půtou. I když šlo o návštěvu seznamovací, dlužno podotknout,
že Ing. Kapoun je prvním senátorem, který město navštívil v jiné době
než při předvolební kampani.

Linka dÛvûry oslavila 17 let
V polovině března uplynulo 17 let od chvíle, kdy v Liberci vznikla Linka
důvěry. Dnes je organizační složkou Centra intervenčních a psychosociál-
ních služeb v Liberci a je registrována Libereckým krajem jako poskytovatel
sociálních služeb s celokrajskou působností.

Je jediným zařízením tohoto druhu v kraji a poskytuje pomoc non-
stop – 24 hodin denně, 365 dní v roce, a to formou telefonických rozho-
vorů a poradenství prostřednictvím e-mailů.

Nabízí jednorázovou nebo opakovanou podporu lidem, kteří prožívají
stav tísně, bezradnosti nebo nejistoty, nacházejí se v obtížné životní 
situaci, mají nějakou starost nebo obavu a potřebují si pohovořit o tom,
co je trápí. Pokud to klienti potřebují, dostanou kontakty na další praco-
viště, kde mohou své problémy řešit.

O Lince důvěry Liberec se můžete dozvědět více na www.linkaduve-
ryliberec.cz. Telefonní čísla 485 177 177 a 606 450 044 jsou k dispozici
nonstop.

Za Linku důvěry Liberec PaedDr. Eva Poláková

Nabídka tfií bytÛ k prodeji
Město Hrádek nad Nisou nabízí k prodeji tři bytové jednotky. Prodej bude
uskutečněn obálkovou metodou.

První z bytů je ve Slepé ulici č. p. 279, má velikost 39 m2 (1+1). Mini-
mální nabídková cena je 250 tis. Kč. Nabídka musí být na podatelnu MěÚ
doručena nejpozději do 28. dubna do 12 hodin.

Druhý byt se nachází ve Smetanově ulici č. p. 415, má velikost 23,8 m2

(1+0). Minimální nabídková cena je 97 680 Kč. Termín pro odevzdání 
nabídek je nejpozději 29. dubna do 12 hodin.

Poslední byt o velikosti 23,5 m2 (1+1) za minimální nabídkovou cenu
300 tis. Kč se nachází na Liberecké ul. v č. p. 653. Termín odevzdání obá-
lek je stanoven na 27. dubna do 12 hodin.

Podrobné informace najdete na internetových stránkách města, pří-
padně na úřední desce. Zájemci se mohou obracet také na p. Plavčkovou
tel. 482 411 462 – odbor investic a správy majetku města.

Nûkolika slovy
– V souvislosti s propadem výroby, a s tím souvisejících daňových příjmů,
média informují o problémech, které z toho plynou v rozpočtech obcí.
Nižší daňové příjmy se týkají i Hrádku nad Nisou. Rozpočet, který má 
Hrádek nad Nisou pro letošní rok, ale s touto skutečností počítá. Již při
jeho sestavování byly díky zprávám o nepříznivém vývoji ekonomiky 
daňové příjmy oproti loňsku sníženy o 7 % (přesto, že byla započítána
vyšší daň z nemovitosti).

– Spoluúčast, kterou město bude potřebovat pro realizaci schválených
projektů z fondů EU (asi 12 mil. Kč), nebude znamenat zvýšení zadlužení
města. Spoluúčast pro rekonstrukci ulic Žitavská a Václavská je započítána
už v letošním rozpočtu, stejně tak obnova parku u Lidového domu a aleje
na Uhelné. Spoluúčasti pro projekty Multifunkčního centra Trojzemí 
a Revitalizace centra města budou částečně hrazeny z letošního rozpočtu
a částečně z rozpočtu příštího roku, i když to bude nejspíše znamenat, 
že se příští rok neuskuteční žádné další velké investiční akce.
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Euroregion Nisa skládal
úãty v Bruselu

Na otázky, jestli euroregiony v České republice mají ještě po vstupu do 
Evropské unie a Schengenského prostoru svoje oprávnění a přínos, se jeli
zpovídat přímo do Bruselu před zástupce Evropského parlamentu, 
Evropské komise i Výboru regionů zástupci české části Euroregionu Nisa.
V úterý dne 31. 3. 2009 se z iniciativy Výboru regionů a českých regionů
v konalo v Bruselu setkání aktérů evropské přeshraniční spolupráce. Před-
seda Euroregionu Nisa Petr Skokan a dalších 11 starostů a místostarostů
měst a obcí Euroregionu Nisa představili výsledky činnosti euroregionu
od vzniku v roce 1991 až po současnost. 

„Veřejné rozpočty měst a obcí prožívají v současnosti nelehké období
a my bychom chtěli, aby evropské fondy právě v hraničních regionech
byly v dalších letech posíleny. V Euroregionu Nisa jsou stále deficity 
v dopravní infrastruktuře, je nutné pomoci městům a obcím v ekologic-
ko-energetických opatřeních a investicích do zkvalitnění infrastruktury 
základního školství. Je to jednoduchý recept, jak nám lze z Bruselu pomoci,“
řekl v budově Výboru regionů Petr Skokan, předseda Euroregionu Nisa.

„Euroregion Nisa již před časem splnil všechny podmínky nutné 
pro přijímání evropských prostředků a stal se efektivní organizací pro 
přeshraniční spolupráci. Do roku 2013 projde Euroregionem Nisa skoro 
100 milionů Kč na podporu malých přeshraničních projektů,“ uvedl po
jednání Jaroslav Zámečník, sekretář Euroregionu Nisa. 

Euroregion Nisa hospodaří ročně s rozpočtem okolo 6 milionů Kč a při-
bližně dalších 15 milionů Kč ročně rozdělí právě pro menší projekty 
z tzv. Fondu malých projektů. Jejich použití je kontrolováno ministerstvem
místního rozvoje a následně Nejvyšším kontrolním úřadem a někdy 
i Evropským účetním dvorem. Na činnost euroregionu přispívají staro-
stové měst a obcí celkem 2 miliony Kč ročně a 400 tisíc Kč ročně je 
podporován Libereckým krajem.

„Pro malé i velké obce už dva roky Euroregion Nisa zpracovává žádosti
do dalších evropských fondů. Nikdy jsme pomoc nikomu neodmítli 
a máme docela dobrou úspěšnost při schvalování financí. Kromě spoko-
jených starostů získáváme do rozpočtu euroregionu takto i další prostředky
na různé aktivity,“ informoval v Bruselu Jaroslav Koreň, místostarosta obce
Soběslavice a zároveň i projektový manažer euroregionu.

Za 18 let existence Euroregionu Nisa se podle nezávislého hodnocení
euroregionů v ČR na Masarykově universitě v Brně stal ukázkovým pří-
kladem fungující a vzorové euroregionální struktury pro další euroregi-
ony na českých hranicích. 

Mezi poslední úspěchy Euroregionu Nisa lze zařadit například projekt
přeshraniční spolupráce hasičů, díky kterému získají města Liberec, Česká
Lípa, Nový Bor, Žitava a obec Příšovice hasičská auta. Další úspěšné pro-
jekty Euroregion Nisa inicioval i v případě získání financí pro nákup sani-
tek v Libereckém kraji nebo monitorovacího vozu pro Policii ČR v Liberci.

Kromě zaměření na získávání financí pro obce a města bude Eurore-
gion Nisa pravděpodobně směřovat svoji činnost i do oblastí informač-
ních technologií, projektů energetických úspor, obnovitelných zdrojů
energie a přenosu know how v technologiích. Tyto cíle bude projedná-
vat Valná hromada všech členů Euroregionu Nisa dne 24. dubna 2009 
v Liberci.

Jaroslav Zámečník

Několik údajů ze statistik Euroregionu Nisa
Česká část Euroregionu Nisa měla před dvěma lety nejnižší nezaměstna-
nost (asi 7 % oproti 19 % v německé části a 20 % v polské). Podíl podni-
katelů na celkovém počtu obyvatel je rovněž nejvyšší v české části – podle
statistik každý čtvrtý člověk (včetně kojenců) podniká. Naproti tomu prů-
měrný plat byl v roce 2007 v české části nejnižší – asi 700 eur (Poláci 
750 eur, němci 2 300 eur). Průměrný důchod činil 305 eur, v Polsku 295 eur
a v Německu 795 eur. Velké rozdíly jsou také ve věkovém složení obyva-
telstva: v německé části euroregionu je v průměru nejstarší obyvatel-
stvo – více než 23 % obyvatelstva je ve věku nad 60 let, naopak méně než
14 % je ve věku do 14 let. Trend stárnutí
obyvatelstva bude dále pokračovat. 
V Německu navíc obyvatel stále ubývá –
částečně díky menšímu počtu naro-
zených než zemřelých, stále pokračuje 
i stěhování obyvatel do vnitrozemí 
Německa.

Mûsto Hrádek n. N. získalo
dotaci na projekt rozvoje 

nemotorové dopravy
Město Hrádek nad Nisou získalo z Evropského fondu pro regionální rozvoj
z Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa v rámci Operačního programu
Přeshraniční spolupráce ČR – PL 2007-2013 „Cíl 3“ Česká republika – Pol-
sko dotaci na realizaci projektu „Spolupráce při vytváření plánů nemoto-
rové dopravy“.

Ve výběrovém řízení byla za dodavatele projektu vybrána firma 
Ing. Jiří Rutkovský z Liberce, administrátorem projektu je Sdružení obcí
Libereckého kraje a za město Hrádek nad Nisou zajišťuje koordinaci pro-
jektu Jiří Timulák, vedoucí odboru dotací, rozvoje města a kultury. Fyzické
zahájení prací na projektu proběhlo počátkem měsíce března 2009 a před-
pokládaný termín ukončení projektu je 30. 9. 2009. 

V rámci projektu bude vytvořen plán rozvoje nemotorové dopravy ve
správním území města Hrádku nad Nisou s návazností na plánovanou síť
cyklostezek polského partnera města Bogatynia. V území budou řešeny
základní trasy mezi zdrojem a cílem nemotorové dopravy (např. cesty ke
škole, k nádraží ČD, k průmyslové zóně, k obchodním centrům a sportov-
ním a rekreačním areálům). 

Cílem projektu je vytvoření kvalitního řešení sítě nemotorové dopravy
v zájmovém území s trvalým přínosem ke zvýšení dopravní bezpečnosti,
zejména formou oddělení od motorové dopravy. Souběžně tato aktivita
přinese v území zvýšení zájmu veřejnosti o přínosy řešení veřejných prostor
pro širokou skupinu uživatelů, mládeže, rodin s dětmi, seniorů i hostů 
a turistů. Tyto aktivity kromě jiného pozitivně ovlivňují cestovní ruch a posky-
tované služby, současně i čistotu životního prostředí. Konečný efekt bude
i v nárůstu užívání kola jako dopravního prostředku a snížení emisí z moto-
rové dopravy. Součástí bude řešení napojení na přeshraničního partnera.
Bude naznačeno i vhodné napojení sousedních obcí. Důvodem je snaha
o zvýšení kvality sítě tras pro nemotorovou dopravu na území obou part-
nerů – Hrádku nad Nisou a Bogatynie – na úroveň sousedního Saska. 

Bude vypracován návrh tras nemotorové dopravy na základě potřeb
zájmového území. Návrh bude projednáván se státní správou (odbory
dopravy), Dopravním inspektorátem Policie ČR a správci komunikací,
bude představen občanům a organizacím působícím v zájmovém území.
Další činností bude projednávání a seznamování zástupců města s novým
řešením dopravních toků a úprav. Budou projednány a doporučeny i mož-
nosti dotací na realizaci navrhovaných tras. S výstupy a postoji obcí budou
seznámeni partneři v Polsku a bude posouzen postup řešení či zrcadlové
projekty v dalších etapách. Vytvořený plán bude realizován v tištěné 
formě zákresem tras do mapového podkladu a v elektronické podobě na 
CD-ROM a bude produktem k projednávání zastupitelů i veřejnosti. Jako
podkladový materiál územně plánovací dokumentace města bude využit
pro budoucí žádosti města Hrádku nad Nisou o dotace z EU či jiných
zdrojů.

Výzva!
Dodavatel plánu vyzývá občany města, firmy a podniky působící na 
území města, neziskové a zájmové organizace a spolky k součinnosti 
na tvorbě uvedeného plánu a rád přijme připomínky či podněty, které 
je možno soustředit u pana Jiřího Timuláka na městském úřadě, e-mail:
timulak@muhradek.cz.

Jaroslav Hanzlíček
Sdružení obcí Libereckého kraje

„Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím 
Euroregionu Nisa – Nysa.“
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Společnou cestou Trojzemím je název česko-polského projektu, který je
zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce měst a neziskových orga-
nizací – spolků, sdružení, sportovních klubů. Tento projekt byl podpořen
z Fondu mikroprojektů Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa. Vedle větších
společných kulturních akcí svazku měst Malý trojúhelník Bogatynia – 
Hrádek nad Nisou – Zittau, jako jsou Slavnosti Trojzemí, Evropská pouť,
Dožínky v Hrádku nad Nisou, zde budou realizovány i akce, které spolu-
pořádají jednotlivé neziskové organizace z Hrádku nad Nisou se svými
partnery z polské Bogatyně a německé Zittau. 

Celou činnost koordinuje projektová skupina Malého trojúhelníku 
s názvem Spolupráce spolků a sdružení, která se schází zhruba jednou za
měsíc a společně připravuje a dolaďuje jednotlivá plánovaná setkání. Úko-
lem této pracovní skupiny je také sestavení databáze společných akcí 
a databáze organizací, které se podílejí na mezinárodní spolupráci a také
pomoci při organizaci jednotlivých setkání.

Musím říci, že koordinátory projektu velmi příjemně překvapilo, s jakým
nasazením se zapojili členové některých organizací do tohoto společného
projektu. Až doposud probíhala spolupráce spíše s našimi německými
partnery, k čemuž jistě přispěla blízkost a dobré dopravní propojení obou
měst. Do polské Bogatyně to sice máme o něco dál a nefunguje žádné
přímé veřejné propojení, ale na druhé straně je pomocí blízkost našich
jazyků, kdy je možné při pravidelných setkáních si rychle osvojit základní
pojmy a porozumět, i když i při tom jsme zažili mnoho veselých situací.

Cílem projektu je přiblížit obyvatelům život a zvyky na druhé straně
hranice. A tak se kromě setkání, kde se účastníci podělili o to, jak se slaví
Vánoce v Čechách, Polsku a Německu, zúčastnili naši partneři i výstavy
vánočních stromků v Hrádku nad Nisou, přehlídky tradičních vánočních
zvyků a pokrmů v Bogatyni a obdobná setkání jsou plánována i v období
velikonočních svátků.

Již v loňském roce jsme se zúčastnili „Přehlídky prací osob s handica-
pem“, kdy je presentována nejen výtvarná, ale i umělecká činnost osob 
v jednotlivých věkových kategoriích, naši zástupci z Klubu seniorů získali
ocenění a pěkné ceny, doufám, že i letos nevyjdeme s prázdnou.  

A právě Klub seniorů je organizací, která se velmi aktivně podílí již delší
dobu na spolupořádání jednotlivých příhraničních setkání. V rámci pro-
jektu připravili setkání u příležitosti MDŽ, pozvali přátele z Bogatyně
a Zittau na „čarodějnice“, v rámci kterých proběhne i ekoden se soutě-
žemi a kvízy, a společně s nimi také připravují další setkání, jako je napří-
klad den seniorů či utkání v kuželkách.

Pokud hovoříme o sportovním vyžití, tak bych chtěla připomenout, že
v rámci projektu proběhne i příprava dnes již tradiční přehlídky mažore-
tek „Hrádecká bambulka“ a také fotbalové utkání družstev elévů ze všech
tří zemí. Je naplánována i soutěž rybářů, kteří mají s polskými partnery
již dlouhodobou spolupráci. 

Jak už jsem psala, v rámci projektu se připravují i větší slavnosti, a tak
například v rámci Hrádeckých slavností vystoupí polská hudební skupina
a umělci z Trojzemí budou presentovat své obrazy. Na konci dubna nás
potom čeká lidová slavnost „Společnou cestou“, která se koná každoročně
přímo na místě, kde se potkávají katastry našich tří měst a tří zemí, tedy
v bodě Trojzemí. Na návštěvníky čeká již tradičně bohatý program, který
bude zakončen velkolepým ohňostrojem, který díky tomu, že v okolí nezáří
světla měst, získává zcela nový rozměr podtržený zvuky evropské hymny –
Ódy na radost. Během programu vystoupí hudební skupiny ze všech tří
zemí a já mohu všem příznivcům bubnů a rytmické hudby doporučit 
vystoupení hudební skupiny ARIES, které bude před a po ohňostroji. Celý
podrobný program s informací o pochodu Trojzemím, programem pro
děti i rodiče i o tom, kdy vystoupí hornická dechovka z Turowa a mažo-
retky a ostatní hudební skupiny, najdete jak zde v HRÁDECKU, tak na 
dalších místech v Hrádku.

Těšíme se na setkání s vámi na některé z akcí pořádaných v rámci pro-
jektu Společnou cestou Trojzemím, a pokud máte vy osobně nebo vaše
organizace zájem navázat spolupráci se zahraničními partnery v rámci
svazku měst Malý trojúhelník, tak vám rádi pomůžeme. 

ThMgr. Hedvika Zimmermannová
koordinátorka mezinárodní spolupráce svazku měst

Spoleãnou cestou Trojzemím – projekt o mezinárodní
spolupráci mûst a neziskov˘ch organizací

„Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím 

Euroregionu Nisa – Nysa.“ „Překračujeme hranice.“
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Mal˘ trojúhelník bude hostit
atletické mistrovství

Města svazku měst Malý trojúhelník Bogatynia – Hrádek nad Nisou – Zit-
tau se v loňském roce přihlásila do soutěže o pořádání Mistrovství Evropy
seniorů v lehké atletice v roce 2012. V létě byl svazek měst v Ljublaně 
vybrán jako nejvhodnější kandidát pro pořádání těchto zajímavých 
závodů. 

Hlavní část pořadatelství na sebe vzalo německé sdružení LASEM e. v.,
ve kterém jsou zástupci všech tří měst (zemí) a které staví na dobrých zku-
šenostech sportovního klubu Turbina Zittau. Město Zittau na sebe také
vzalo hlavní část organizačních povinností pořadatelů, které je potřeba
zajistit v rámci svazku měst Malý trojúhelník.

V Hrádku nad Nisou se uskuteční závody v chůzi a silničním maratonu,
jejichž cíl bude na místním atletickém stadionu. Město Hrádek nebude 
z důvodu spolupořádání mistrovství budovat žádná nová sportoviště.
Město Zittau plánuje rekonstrukci svého stadionu ve Weinnau. Finance
na tuto rekonstrukci však nejsou součástí celkového rozpočtu mistrovství,
který je v současné době dopracováván a jehož výdaje jsou odhadovány
na 750 000 eur. Předchozí mistrovství tohoto druhu skončila s vyrovna-
ným rozpočtem v oblasti příjmů a výdajů. 

Ve středu 18. 3. 2009 ve 12.30 na radnici v Zittau podepsali starostové
všech tří měst: Martin Půta, Arndt Voigt a Andrzej Grzmielewicz a zástupce
sdružení LASEM e. v. – p. Seifert smlouvu s EVAA (Evropský svaz lehké 
atletiky) týkající se organizačního zajištění včetně rámcových pravidel 
ve věci realizace Mistrovství Evropy seniorů 2012 v městech Malého troj-
úhelníku.

Prezident svazku měst Martin Půta ocenil ve svém úvodním pozdravu
nejen to, že se na území našich měst uskuteční taková významná spor-
tovní událost, ale i to, že zde bude propagován aktivní způsob života 
seniorů. „Sport seniorů a takováto mistrovství se setkávají ve světě s vel-
kým zájmem, u nás stojíme v tomto tak trochu na začátku cesty a snad 
i tato akce přispěje k probuzení zájmu. Velmi často se pořádají takovéto
akce především pro mladé a o to více si cením toho, že se v tomto pří-
padě věnuje pozornost právě seniorům.“

H. Zimmermannová
manažerka mezinárodní spolupráce v rámci svazku měst Malý trojúhelník

eurnet.cz – není jen internet
Firma eurnet.cz, s. r. o., poskytuje internet a další telekomunikační služby
v Libereckém kraji, především však v Hrádku nad Nisou a jeho blízkém
okolí. Pro hrádecké občany jsme i v měsíci dubnu připravili školení nejen
v oblasti počítačů a internetu. 

Jsme si vědomi toho, že internet neposkytuje jen zprávy, novinky, 
encyklopedie, mapy a jiné užitečné informace. Proto jsme se rozhodli
připravovat i semináře o bezpečnosti na internetu. Rádi bychom Vás rádi
pozvali na přednášku Drogy a rodiče, která se uskuteční 14. dubna v od
19 hodin ve Vzdělávacím a kulturním centru eurnet.cz. (Liberecká ulice 587,
Hrádek nad Nisou – „výměník“). I když přednáška o drogách s interne-
tem zdánlivě nesouvisí, vzhledem k její aktuálnosti jsme se rozhodli ji do
našeho plánu školení zahrnout.  

První akcí, která provoz našeho nového Vzdělávacího a kulturního 
centra eurnet.cz zahájila, bylo zahájení výstavy fotografií a vyhlášení 
výsledků naší fotografické soutěže. Bližší informace naleznete na našich
stránkách www.eurnet.cz. 

Dále bychom rádi pozvali všechny milovníky královské hry šachu na
malý šachový turnaj, který proběhne v sobotu 25. dubna od 8 hodin 
opět v našem centru. 

Rádi Vás uvítáme na některém z našich školení, která jsou již tradičně
pro členy naší sítě zdarma a pro ostatní zájemce za symbolický poplatek
150 Kč za celý blok školení. 

Veškeré informace o školeních, soutěžích, službách i o internetovém
obchodě naleznete na www.eurnet.cz. Můžete nás také kontaktovat na
telefonních číslech: 484 800 484 – linka je v provozu od 8.00 do 16.00,
725 629 629 – linka v provozu od 8.00 do 19.00, o svátcích a víkendech
od 9.00 do 17.00 hod.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Drahomíra Vlasáková

„Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím 

Euroregionu Nisa – Nysa.“ „Překračujeme hranice.“
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Dokončení ze strany 1
Ulice 1. máje
Současný stav ulice 1. máje je často terčem stížností. Chodníky jsou úzké,
takže rodiče s kočárky mají problém po nich projíždět, kvalita povrchů 
je místy až nebezpečná. Po rekonstrukci bude mít ulice poněkud jiný
vzhled – provoz zde se má zklidnit a tomu je přizpůsobena i úprava 
vozovky. Bude zúžena na tři metry. V horní části budou parkovací místa
vpravo, o něco níže naopak vlevo, takže ani zde nepovede vozovka přímo.
Další vydlážděná parkovací místa budou před bývalou prodejnou Quelle
a v dolní části ulice. Celkem vznikne v ulici 1. máje 52 parkovacích míst.
Zbylé plochy v šíři ulice budou vydlážděny jako chodníky. I v ulici 1. máje
budou vysazeny stromy a nízká zeleň ale vzhledem k tomu, že celá ulice
je poměrně úzká, bude zeleň, jen na několika místech.

Příprava celého rozsáhlého projektu trvala několik let. Zmínky o chystané
rekonstrukci, provedených studiích a tvorbě projektových dokumentací,
které čas od času proběhly na webu města, v HRÁDECKU či jiných médiích,
mohly budit dojem, že rekonstrukce zůstává jen na papíře. Ale vzhledem
k plánovaným nákladům téměř sedmi desítek miliónů korun byla její 
realizace pouze z prostředků městského rozpočtu prakticky nemožná. 
V loňském roce žádalo město o dotaci z Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Severovýchod. Projektu ke schválení chybělo jen pár bodů.
Žádost byla částečně upravena, podána znovu a napodruhé úspěšně. 
Na rekonstrukci Horního náměstí a přilehlých ulic (včetně ulice 1. máje)
město získá dotaci 62 575 436 Kč, z vlastních zdrojů přidá 5 073 684 Kč.

Město získá na dotacích celkem téměř 130 milionů korun
Díky úspěšným žádostem podaným v roce 2008 město získá z evrop-
ských fondů částku téměř 130 miliónů korun, vlastní podíl bude činit 
12,5 mil. Kč. V březnu bylo úspěšné i se žádostí o dotaci na revitalizaci
parku u Lidového domu a historické aleje na Uhelné. V současné době
má město schválenou podporu na tyto projekty:

NNáázzeevv  pprroojjeekkttuu CCeellkkoovvéé  nnáákkllaaddyy DDoottaaccee VVllaassttnníí  zzddrroojjee

Multifunkční centrum 44 783 700 40 305 330 4 478 370
Trojzemí – dům č. p. 71
na náměstí – rek. + přístavba

Silnice 25 611 895 23 050 706 2 561 189
Hrádek – Bogatynia – Heřmanice
(rekon. Žitavské, Václavské)

Společnou cestou 707 000 600 950 106 050
Trojzemím

Alej Uhelná 699 160 629 244 69 916

Park v Žitavské ulici 2 180 113 1 962 102 218 011

Revitalizace historického 67 649 120 62 575 436 5 073 684
centra města

Spolup. při vytv. plánů 349 979 297 482 52 497
rozvoje nem. dopravy

CCeellkkeemm 114411  998800  996677 112299  442211  225500 1122  555599  771177

O úspěšnosti dalších podaných projektů se teprve rozhoduje (např. 
výstavba nové DPS, nákup nových vozů pro hasiče, muzeum v Multi-
funkčním centru Trojzemí v domě č. p. 71).

Další projekty jsou realizovány s podporou kraje nebo státního rozpo-
čtu (regenerace sídliště Liberecká) nebo se město o dotaci uchází (rege-
nerace Dolního sídliště, zateplení ZŠ T. G. Masaryka).

Vít Štrupl

Na rekonstrukci pÛjdou desítky
milionÛ
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Fotografické soutûÏi 
vévodily krajinky

V březnu skončil druhý ročník fotografické soutěže, kterou před rokem 
vyhlásila společnost Eurnet. Záběry zajímavých míst Euroregionu Nisa 
poslalo osm autorů, porota vybírala z 23 snímků. Výsledky soutěže byly
vyhlášeny 1. dubna ve školicím středisku Eurnetu na Liberecké ulici. Jako
nejlepší byla vybrána fotografie Pavly Dokulilové (bez bližšího názvu).
Fotografie hodnotili také návštěvníci internetových stránek. Vybrali snímek
Cesta k Trojzemí od Václava Lebera, který neobvyklým a vtipným způso-
bem zachytil dubovou alej s cyklostezkou na Žitavské ulici.

Autoři oceněných snímků převzali od zástupkyně Eurnetu, paní Lenky
Matoušové, ceny: fotografické pomůcky Fomei a poukazy na zpracování
fotografií od FUJIfilm FDi Liberec.  Vít Štrupl

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

70 let Vojtěch Sekereš, Eva Nováková
80 let Soňa Procházková
81 let Drahomíra Matoušová,

Libuše Nováková
82 let Jiří Malý, Jan Lysík
83 let Josef Bláha, Erna Morávková
84 let Karel Míšek, Ladislav Havel

Františka Černohubová, Marie Karásková
86 let Zdeňka Krejčová
87 let Jaroslav Morávek, Jarmila Kronová
88 let Miluše Baťková, Věra Křížová
89 let Anna Kovandová

Dne 7. 3. 2009 oslavili v obřadní síni radnice manželé Libuše a Fran-
tišek Holečkovi 60 let společného života – diamantovou svatbu. Ještě
jednou přejeme do dalších společných let jen to dobré.

Marie Zimová, SPOZ

38. roãník LuÏické padesátky
V sobotu 2. května si vyšlápnou turisté na trasy 15, 25, 35 a 50 km. 
Nejkratší trasa vede jen po našem území. Pohádkový les bude odměnou
pro nejmenší turisty. Ostatní trasy povedou Lužickými horami na českém 
i německém území. Turisté projdou Oybinem, vystoupají na Hvozd 
a uvidí krásy Lužických hor.

S Lužickou padesátkou jsou léta spojeni manželé Procházkovi. V letoš-
ním roce slaví kulaté narozeniny. Soňo a Toníku, všechno nejlepší.

Z. Vachková

Skládání puzzlí
ZŠ praktická Orlí v Liberci pořádala 5. ročník soutěže ve skládání puzzlí,
které jsme se také účastnili. 

Naši školu reprezentovalo devět žáků: R. Bienová, K. Šašková, K. Mer-
hautová, J. Merhautová, O Müller, N. Křelinová, R. Merhautová, D. Kycová
a T. Součková.

VVýýsslleeddkkyy  ssoouuttěěžžee::
Kategorie 4.–5. ročník – 2. místo: Růžena Merhautová
Kategorie 6.–7. ročník – 6. místo: Radka Bienová
Kategorie 8.–9. ročník – 5. místo: Ondřej Miller
ZŠ speciální – 6. kategorie – 2. místo: Kristýna Merhautová
V kategorii družstev, kde se účastnilo 12 škol, jsme obsadili krásné 
5. místo.

Gratulujeme výhercům a těšíme se na další ročník soutěže.
Jandalová Eva, vychovatelka ŠD
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Na pátek se těšil snad úplně každý – malý i velký. Čekalo nás dopoledne
plné kouzel a překvapení – do školky totiž zavítal kouzelník Waldini. 

Měl pro nás připravená samá zajímavá kouzla, zvláště to „prstýnkové“
nám stále nedá spát. Zážitkem nám bylo i to, že jsme nebyli jen diváci,
mnozí z nás se alespoň na okamžik stali sami kouzelníky či pomocníky.

Příjemné dopoledne ukončila kouzelná balónková zvířátka, která jsme
si odnesli na památku.

MŠ Liberecká

Kouzelník Waldini ve ‰kolce
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Morena, Morena…
Tak jako každý rok i letos jsme se rozloučili se zimou a přivítali příchod
jara hozením Moreny do Nisy. Ve čtvrtek 26. března jsme se všichni spo-
lečně – Berušky, Housenky i Motýlci – vydali až na most v Loučné. Cestu
jsme si krátili zpíváním „Morena, Morena, má bolavý kolena“. 

Na mostě jsme nejprve nakrmili kačenky, opět si zazpívali, zapálili jsme
Morenu a vhodili ji do řeky. Poté už jsme jen sledovali, jak za doprovodu
lodiček všech dětí zima odplouvá kamsi do daleka… Jaro se k nám opět
vrátilo! MŠ Liberecká

Klub mládeÏe
Dům dětí a mládeže DRAK Hrádek nad Nisou nabízí mládeži od 12 let
Klub mládeže k akcím a odpolednímu využití.

Můžete si tu uspořádat vlastní koncert, promítnout svůj film, fotečky
apod. nebo si zahrát deskové hry, stolní fotbálek či biliár. 

K dispozici je i nealkoholický bar a internet.
IInnffoorrmmaaccee:: telefonní číslo 482 723 617 nebo na 723 100 983, e-mail:

jurkova@skoly.net, telefonní číslo 484 800 517 nebo na 776 115 065, 
e-mail: palasovalenka@seznam.cz nebo osobně v DDM DRAK na Žitav-
ské ulici u paní L. Jurkové a v KM u ZŠ T. G. Masaryka u paní L. Palasové.

Mistr skokan
Ve čtvrtek 26. března se konala v Klubu mládeže soutěž ve skoku přes 
švihadlo „Mistr skokan“. Soutěžili jsme ve třech disciplínách – přeskoky
sounož za minutu, přeskoky na výdrž a volná disciplína, která se nám 
líbila nejvíce, protože každý ukázal, co se švihadlem umí. Nejmladším sko-
kanem byl Dominik Střížek, kterému jsou teprve 2 roky. Z děvčat vyhrála
Kristýna Šašková a z chlapců Aleš Vinš. Vítězové dospěláci byli Andrea 
Vinšová a Jaroslav Poláček. Soutěž byla super, za všechny děkuju Laďce
Jurkové a Lence Palasové a už se moc těším na další akci, která bude 
v dubnu.

Aleš Vinš, 5. tř. ZŠ T. G. Masaryka

Vítání jara
I když to venku nevypadalo, první jarní den už přišel. Přivítali jsme ho v naší
školce veselým zpěvem, tanečky a soutěžemi. A protože sluníčko svítí
opravdu málo, udělali jsme si vlastní. Snad jím to opravdové přivoláme!

Děti z MŠ V Zahrádce, Oldřichovská ul.
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Chrastavská sloka
Dne 19. 3. 2009 se v chrastavském kině konal 25. ročník recitační soutěže
„Chrastavská sloka“, které se zúčastnilo i 5 žáků naší školy. Žákyně 
Michaela Rydvalová obsadila 1. místo ve třetí kategorii s veršovanou 
pohádkou O Popelce. V kategorii soubory získala 2. místo dvojice žáků
Michaela Rydvalová a Radek Kreana ze speciální třídy s básní Manon 
Lescaut. Oběma úspěšným recitátorům blahopřejeme!

Bc. Irena Horáčková, ZŠP Loučná

Tak jsme se opět po roce sešli... kluci, holky a velké holky (tedy paní uči-
telky). 

A bylo nám společně moc pěkně. Chcete vědět, co jsme všichni 
dělali? 

Sraz byl naplánován na čtvrtek 26. února v 17 hodin v DDM DRAK –
dorazili všichni. Proběhlo ubytování a zkouška pelíšku, pak jsme se oblékli
a vyrazili směrem ke Klubu mládeže u ZŠ T. G. Masaryka. Zde jsme snědli
párek v rohlíku, zkoukli pohádku Jen počkej, zajíci a vrhli se na výrobu 
papírových masek na obličej. Pak každá MŠ předvedla svůj umělecký 
tanec – a to byla paráda, Dáda nám k tomu zazpívala a rej pokračoval dis-
kotékou. Po večeři jsme byli celí natěšení na hledání pokladu, který se
nacházel venku. Připravili jsme si baterky a každá školka šla se svou paní
učitelkou na obhlídku – poklad se nakonec podařilo najít každému, to
bylo radosti. Večer nás čekala už jen hygiena, pohádka na dobrou noc 
a usínání plné zážitků. Ráno jsme se pak nasnídali, sbalili své batožiny,

každý účastník dostal na památku diplom a medaili a vrátili jsme se do
svých školek.

Je moc pěkné, že paní učitelky přijdou každý rok na Noc plnou překva-
pení s předškoláky do našeho domečku. Moc se na ně vždycky těšíme.
Děkujeme Marušce Slukové, Nadě Faltusové, Martině Broschinské, 
Marušce Březkové, Lucce Franzové, Katce Rotyisové, Věrce Novotné 
a Marušce Vinklárkové – opět jste byla fajn parta. A kolik nás letos bylo?
26 dětí, 8 pedagogů a 4 dračice.

Noc plná pfiekvapení

Jeden svût 
v Hrádku nad Nisou

Potřetí se letos v Hrádku konala projekce filmů z festivalu Jeden svět. Dvě
večerní promítání pro veřejnost a další filmy pro žáky základních škol při-
pravil Radim Dudek, učitel ZŠ Lidická. 

Přestože Jeden svět je festivalem dokumentárních filmů, a není tedy
rozhodně takovým „tahákem“ jako projekce filmů komerčních, našlo se
několik desítek lidí, převážně mladší generace, kteří si festival nenechali
ujít. Využili i jedinečnou možnost diskuse o filmech – ať už jde o Zapo-
menuté transporty do Estonska či Reného, jehož projekce se zúčastnil 
i jeho hlavní aktér René Plášil.

Festival v Hrádku pokračoval ještě v následujících dvou týdnech pro-
mítáním filmů v dopoledních hodinách ve školách Lidická a T. G. Masa-
ryka. Kromě přínosu, kterým je zvláště pro mladého člověka samotné
zhlédnutí filmu a následná diskuse o něm, přispěli účastníci promítání
také Člověku v tísni, neboť vybrané vstupné putuje právě tam.
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Brkoslavové pfiiletûli i do Hrádku
Začátkem března proběhla regionálními novinami zpráva o tom, že se 
v Českém ráji, na Frýdlantsku a dalších místech Libereckého kraje obje-
vila hejna brkoslavů severních.

O týden později se tito ptáci s výraznou roztomilou chocholkou obje-
vili i v Hrádku. Konkrétně tyto fotografie pocházejí ze dvora školy T. G.
Masaryka, kde brkoslavové našli dostatek potravy v podobě červených
bobulí.

Brkoslav je ptákem, který hnízdí na severu – ve Skandinávii, na Sibiři.
Do Čech přilétá, ale málokdy v podobném množství jako letos. Proto 
nebývá k vidění příliš často. Podle údajů uvedených v denním tisku byli
brkoslavové v podobném množství v Čechách pozorováni naposledy před
13 lety. Vít Štrupl

Vítězný snímek fotosoutěže Eurnetu: Pavla Dokulilová, bez názvu

Snímek Václava Lebera Cesta k Trojmezí, který byl vybrán návštěvníky stránek Eurnetu


