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Obnova letos ãeká dolní sídli‰tû
První etapy obnovy veřejných ploch se letos dočkají obyvatelé sídliště Pod Tratí. Město připravilo žádost
o dotaci na financování 1. etapy obnovy do programu Podpory regenerace panelových sídlišť zřízeného
Ministerstvem pro místní rozvoj a žádost města byla úspěšná.

Při přípravě žádosti město vycházelo ze studie, zpracované v únoru ateliérem Urbanplan z Hradce
Králové. Studie vzala v potaz výsledky ankety, která mezi obyvateli proběhla v roce 2007. Z ní vyplynulo
i pořadí naléhavosti řešení problémů dolního sídliště: oprava komunikací, vybudování dětských hřišť,
rozšíření parkovacích ploch a údržba zeleně. Studie se zabývá také zajištěním bezbariérového pohybu po
sídlišti a obnovou prostranství v okolí bývalé hrobky.

Náklady na realizaci celé studie jsou odhadovány na více než 23 milionů korun. Proto bylo potřeba,
stejně jako v případě sídliště Liberecká, přikročit k rozdělení regenerace do čtyř etap. První z nich proběhne
letos. Zahrnuje první část rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Pod Tratí, vetší část výstavby par-
koviště v téže ulici, parkoviště u č. p. 637, rekonstrukci chodníků uvnitř sídliště, dovybavení dětského hřiště
u č. p. 664, výměnu svítidel veřejného osvětlení a první část doplnění laviček a dalšího mobiliáře sídliště.
Započne také obnova zeleně. V rámci 1. etapy vznikne 61 nových parkovacích míst, ve druhé etapě se
jejich počet rozšíří o další čtyři desítky.

Ve druhé etapě bude pokračovat rekonstrukce komunikace a parkoviště v ulici Pod Tratí, výstavba par-
koviště v ulici Sadová, výstavba a opravy dalších chodníků a zeleně. Třetí a čtvrtá etapa zahrnuje výstavbu
sportovního hřiště s umělým povrchem, brankami a basketbalovými koši za č. p. 636, dokončení dopl-
ňování mobiliáře a obnovy zeleně, opravu hrobky a realizaci odpočinkové plochy v jejím okolí.

Doba, za jakou se městu podaří celou naplánovanou regeneraci dokončit, je závislá na úspěšnosti
v získávání dalších prostředků. Finančně nejnáročnější je právě první etapa, která bude stát téměř
8 miliónů korun. Z této sumy bude polovinu tvořit státní dotace, což je také horní hranice částky, o kte-
rou je možné v programu regenerace panelových sídlišť žádat. Další etapy se pohybují v částkách mezi
čtyřmi a šesti miliony korun. Další žádosti o podporu bude město podávat i na realizaci zbývajících tří
etap na sídlišti Liberecká a zároveň musí mít finančně zajištěnou svoji minimálně poloviční spoluúčast.

K tomu, aby úspěšně proběhla první etapa regenerace sídliště Pod Tratí, v současnosti město nechalo
zpracovat podrobnou realizační projektovou dokumentaci. V červnu proběhne den starosty, kde dosta-
nou možnost vyjádření kpodrobným plánů obyvatelé dolního sídliště. Vít Štrupl

Hrádek je
nejúspû‰nûj‰í mûsto
v získávání dotací

Na valné hromadě Euroregionu Nisa,
která se konala v dubnu, byly kromě
jiného prezentovány výsledky rozdělo-
vání dotací z Fondu malých projektů
Euroregionu Nisa. Nejúspěšnějším měs-
tem je Hrádek nad Nisou, který předběhl
i Liberec, Českou Lípu a další větší i srov-
natelně velká města. Ve fondu Interreg
IIIAČesko-Saskozískalv letech2005–2008
celkem 1 553 321 Kč, v obdobném česko-
polském fondu 1 112 189 Kč. Přes půl
milionu eur už město dokázalo získat
z fondu Interreg IIIA, což jej řadí
v tabulce úspěšnosti na páté místo za
Krajskou správu silnic LK, Euroregion
Nisa, Liberecký kraj a Kamenický Šenov.

Valná hromada rovněž volila nové
vedení Euroregionu. S převahou vyhrál
dosavadnípředsedaeuroregionuabývalý
hejtman Libereckého kraje Petr Skokan.
Jedním ze šesti místopředsedů byl zvo-
len starosta Hrádku Martin Půta.

Vít Štrupl

Provoz matefisk˘ch
‰kol o prázdninách
Ředitelky mateřských škol v Hrádku nad
Nisou projednaly na schůzkách s rodiči
potřebu umístění dětí ve školkách v době
hlavních prázdnin a dospěly k tomuto
závěru:

MŠ Oldřichovská bude od 1. 7. 2009
do 21. 8. 2009 uzavřena. Provoz od
1. 7. 2009 do 24. 7. 2009 zajistí MŠ
Liberecká a od 27. 7. 2009 do 21. 8. 2009
MŠ Donín. V přípravném týdnu od 24. 8.
2009 do 31. 8. 2009 si provoz zajistí
každá školka samostatně.

Podrobné informace o postupu při-
hlašování dětí se rodiče dozví ve svých
mateřských školách.

Za ředitelky mateřských škol N. Faltusová
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
77..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
7. schůze rady města v roce 2009 konaná dne 1. dubna se zabývala těmito
záležitostmi:
— vzala na vědomí informaci tajemnice Městského úřadu o dosavadním

fungování parkovacího automatu na Horním náměstí s tím, že i nadále
bude tento parkovací automat obsluhovat Kristýna, a. s.

— vzala na vědomí předloženou žádost o příspěvek Správy státního hradu
Grabštejn na podporu kulturních aktivit v roce 2009. Schválila poskyt-
nutí příspěvku ve výši 15 000 Kč, který bude hrazen z Grantového 
programu města, kapitola – Příspěvkový program na reprezentaci, 
propagaci a kulturní akce ve městě.

— vzala na vědomí předloženou žádost o příspěvek Římskokatolické 
farnosti Hrádek nad Nisou na opravu sanctusové věžičky na kostele 
sv. Bartoloměje. Schválila poskytnutí příspěvku na opravu ve výši 
50 000 Kč, který bude hrazen z Grantového programu města, kapitola –
Příspěvkový program na kulturní památky.

— vzala na vědomí předloženou žádost o příspěvek na kulturní akci 
„II. Dostaveníčko s hrádeckou hudbou a slovem“, která se bude konat
dne 8. května 2009 od 9.30 do 19.00 hodin v prostoru před Lékárnou Na
Hradě, Smetanova ulice. Schválila podporu a poskytnutí příspěvku ve výši
1 000 Kč, který bude hrazen z Grantového programu města, kapitola –
Příspěvkový program na reprezentaci, propagaci a kulturní akce ve městě.

— vzala na vědomí podané nabídky a vyhodnocení nabídek hodnotící
komisí ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
s názvem: „Realizační projektová dokumentace a autorský dozor pro-
jektu Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou“. Schválila
pro realizaci veřejné zakázky vítězného uchazeče Valbek, spol. s r. o.,
za celkovou cenu 2 237 200 Kč vč. DPH dle podané nabídky.

— schválila vypsání výběrového řízení v rámci projektu „Obnova histo-
rické aleje“ na dílčí veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:
Dodavatel stavebních prací v rámci projektu Obnova historické aleje.
Schválila vypsání výběrového řízení v rámci projektu „Obnova historické
aleje“ na dílčí veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Technický
dozor investora v rámci projektu Obnova historické aleje.

— schválila vypsání výběrového řízení v rámci projektu „Park v Žitavské
ulici“ na dílčí veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Zpracování
zadávací dokumentace a provedení výběrového řízení na dodavatele
stavby v rámci projektu Park v Žitavské ulici

— schválila vypsání výběrového řízení v rámci projektu „Park v Žitav ské
ulici“ na dílčí veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:
Doda vatel stavebních prací v rámci projektu Park v Žitavské ulici

— schválila vypsání výběrového řízení v rámci projektu „Park v Žitavské
ulici“ na dílčí veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Technický
dozor investora v rámci projektu Park v Žitavské ulici

— schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč na podporu
akce „Hrádeckej rockmoto vejkend“ pořádané panem Michalem Hon-
kem a Janem Polmou. Příspěvek bude hrazen z Grantového programu
města, kapitola rezerva

— schválila vypsání výběrového řízení – Rekonstrukce parku Dolní 
náměstí – zpevnění chodníků, zahradní mobiliář, parkové úpravy.
Schválila vypsání výběrového řízení – Rekonstrukce parku Dolní 
náměstí – kašna vč. technologického zařízení.

— schválila vypsání výběrového řízení na akci „Stavební úpravy objektu,
návrh technického řešení pravé části střechy sokolovny".
Komentář: jedná se o opravu havarijního stavu.

— schválila na realizaci stavebních oprav hřbitova – 1. etapa – firmu Zaklad
Uslug Remontowo Budowlanych Kaminski Bogatynia v celkové výši
800 000 Kč vč. DPH 

— vzala na vědomí informaci o 5. ročníku Krajských dnů 2009, které se
budou pořádat 26.–27. 6. 2009 v Hrádku nad Nisou a schválila uza-
vření a využití Horního náměstí v Hrádku nad Nisou

— uložila odboru dotací a kultury vypsat výběrové řízení – Realizační 
projektová dokumentace na akci „Regenerace sídliště Pod Tratí"

— zrušila výběrové řízení Optimalizace systému nakládání s odpady 
v Hrádku nad Nisou

88..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
8. schůze rady města v roce 2009 konaná dne 15. dubna se zabývala těmito
záležitostmi:

— schválila (s účinností od 1. 5. 2009)
schválené stávající ceny z prodeje dřeva navýšit o DPH 
schválená cena za kopírování bude navýšena o DPH 
schválená cena za laminování bude navýšena o DPH
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu autobusů, a to tak, že nájemné

bude navýšeno o daň z přidané hodnoty a to s účinností od 1. 5. 2009
uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem garáží, a to tak,

že nájemné bude navýšeno o daň z přidané hodnoty. V případech,
kdy nedojde k uzavření dodatku, bude podána výpověď z nájmu

uplatnění postupů navržených a uvedených v důvodové zprávě od 
daňového poradce

úpravu cen u schválených a dosud neuzavřených smluv, které jsou 
dotčeny režimem DPH (rozhodné datum od 1. 5. 2009, kdy se město
stává plátcem DPH)

— uložila vedoucí finančního odboru zařadit do rozpočtových změn částku
100 000 Kč na odvod DPH.
Komentář v samostatném článku.

— vzala na vědomí podané nabídky na ukazatel okamžité rychlosti 
a vyhodnocení nabídek provedené velitelem městské policie. Schvá-
lila pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu vítězného uchazeče
Gemos CZ, spol. s r. o., za celkovou cenu 63 284 Kč.
Komentář v samostatném článku.

— schválila způsob čerpání rozpočtu OV Uhelná pro rok 2009, kdy bude
osadní výbor schválené rozpočtové prostředky v roce 2009 kumulovat
pro zajištění finančně náročných akcí realizovaných v následujících 
letech

— schválila vypsání výběrového řízení v rámci projektu „Revitalizace
histo rického centra v Hrádku nad Nisou“ na dílčí veřejnou zakázku:
Technický dozor investora 

— schválila vypsání výběrového řízení v rámci projektu „Revitalizace 
historického centra v Hrádku nad Nisou“ na dílčí veřejnou zakázku:
Dodavatel stavby v rámci projektu 

— po projednání schválila firmu Badi Lubomír, Hrádek nad Nisou na akci
rekonstrukce podlahy a schodiště do prvního patra v objektu Tovární
225 v celkové výši 33 950 Kč vč. DPH
Komentář: opraven bude celý průchod budovou zdravotního stře -
diska – od vchodu k ordinacím.

— vzala na vědomí informace o přehledu závazků vůči městu Hrádek n. N.
Komentář: aktualizovaný seznam dlužníků je předkládán každý měsíc
radě města. Některé případy již byly předány soudu, na některé byl
dohodnut splátkový kalendář. V případě jeho nedodržení řeší dluhy
exekutor.

— schválila předložený návrh na prodej žulové dlažby.
Komentář: jedná se o dlažbu, která zůstala po loňské rekonstrukci 
kanalizace na Dolním náměstí.

— schválila dodavatele zeleně na vegetační úpravy na Horním sídlišti firmu
Bursík, Brandýs nad Labem za cenu dle nabídky 305 167 Kč vč. DPH.
Komentář v samostatném článku.

— schválila pronájem sportovního hřiště u ZŠ Lidická na dobu 20 let 
TJ Slovan Hrádek nad Nisou

— neschválila panu Švejkovskému investici do výměny oken v 1. nadzem -
ním podlaží sokolovny s tím, že prioritní je považována oprava sociál-
ních zařízení na ubytovně a uložila odboru investic a správy majetku
předložit návrh řešení 

— schválila vyhlášení výzvy v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávku a implementaci spisové služby města Hrádek nad Nisou.
Komentář: v souvislosti s legislativními úpravami město začalo v minu -
lých letech poskytovat řadu elektronických služeb (např. Czechpoint).
Od 1. 7. města a další právní subjekty začnou využívat tzv. datové
schránky a další změny budou přicházet. Stávající spisová služba pou-
žívaná na městském úřadě nevyhovuje požadavkům na kompatibilitu
s těmito aplikacemi a programovým vybavením. Město proto muselo
přikročit k upgrade spisové služby, případně nákupu nové. Z toho 
důvodu bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele spisové služby
splňující požadavky města.

— vzala na vědomí informaci o dalším postupu družstva Nové bydlení.
Komentář: Ve Starém dvoře je nyní 27 bytů, které patří družstvu Nové
bydlení. Město navrhuje odprodej 70 % družstva nájemníkům za 
cenu, která vznikne rozpočítáním závazků družstva vůči městu 
a nesplacené části hypotéčního úvěru. Po uplynutí dvacetileté lhůty,
dané podmínkami výstavby dotované ze státního rozpočtu, budou
domy nájemníkům odprodány za cenu 10 000 Kč. Městu do uplynutí
dvacetileté lhůty zůstane 30 % podíl na nemovitosti.
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— vzala na vědomí informaci starosty města o jednání mezi městem Hrá-
dek nad Nisou a ProWind, Liberec o umístění fotovoltaické elektrárny
na p. p. č. 1 083 v k. ú. Hrádek nad Nisou o výměře 8775,67 m2 –
zahrada. 
Komentář: jedná se o plochu mezi Libereckou ulicí a ulicí ke hřbitovu,
kde by měla vzniknout další sluneční elektrárna. Firma by měla poze-
mek získat do pronájmu na 25 let za 5 % ročního výkonu elektrárny.

— schválila Smlouvu o příspěvku na údržbu a provoz sportovních zaří-
zení ve sportovním areálu Orel, Jednota Hrádek nad Nisou a uložila
starostovi města předložit smlouvu na jednání ZM 22. 4. 2009
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).

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
33.. zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
3. zasedání zastupitelstva města v roce 2009 konané dne 25. března se 
zabývala těmito záležitostmi:
— schválilo doplnění interního předpisu města Hrádek nad Nisou –

Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví města Hrádku nad Nisou o bod
č. 9.
Komentář: podle tohoto bodu je v případě prodeje pozemku, který
není určen k výstavbě, při prodeji upřednostněn, má-li pozemek v uží-
vání alespoň pět let a řádně o něj pečuje. Po otevření obálek má mož-
nost navýšit svoji nabídkovou cenu tak, aby byla nad úrovní nejvyšší
nabídky. Pozemek získá ten, kdo zaplatí nejvyšší cenu.

— schválilo poskytnutí půjček z Fondu rozvoje města a dotací za účelem
vybudování čistíren odpadních vod

— schválilo návrh 1. změny rozpočtu města pro rok 2009. Celková výše
rozpočtu po schválené změně je 134 011 923 Kč.

— vzalo na vědomí informaci o stavu předpokládaných daňových příjmů
v rozpočtu města na rok 2009 vůči skutečnosti roku 2008

— schválilo projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
o dotaci na projekty „Nákup osobních ochranných prostředků pro jed-
notku SDH města Hrádek nad Nisou“, „Nákup speciálních čerpadel
pro jednotku SDH města Hrádek nad Nisou“ a „Nákup technických
prostředků pro jednotku SDH Hrádek nad Nisou“, které jsou podány
do Fondu požární ochrany Libereckého kraje na rok 2009

— schválilo záměr města na výsadbu zeleně na Sídlišti Liberecká v rámci
dokončení projektu „Regenerace panelového sídliště – Hrádek nad 
Nisou, Liberecká“. Schválilo a uložilo finančnímu odboru zahrnout 
finanční částku ve výši 350 tis. Kč do druhé změny rozpočtu.
Komentář v samostatném článku.

— vzalo na vědomí zprávu hodnotící komise o výběrovém řízení „Veřejné
osvětlení“ a schválilo nejvhodnější nabídku uchazeče, kterou je nabídka
uchazeče Elmar – V+V Větrovský Václav.

Trelleborg Fluid Solutions Czech Republic, s. r. o., je součástí nadnárodní
skupiny Trelleborg (www.trelleborg.com), která se specializuje na vývoj
a výrobu výrobků pro těsnící, tlumící a ochranné aplikace v nejrůznějších
průmyslových oborech – od automobilů přes ropné plošiny až po dobý-
vání vesmíru. Závod v Hrádku nad Nisou patří do automobilové divize 
a věnuje se výrobě chladicích systémů pro vozidla značek BMW, VW, Audi,
Mercedes, Porsche a dalších.

Pro náš závod v Hrádku nad Nisou hledáme vhodné kandidáty pro nově
vytvořenou pracovní pozici: 

KKOONNSSTTRRUUKKTTÉÉRR
Hlavním úkolem konstruktéra je spolupracovat s konstruktéry zákaz-

níka a z 3D modelů připravit výkresy hadic pro chlazení a topení. Práce
předpokládá porozumění fungování hadic v motorovém prostoru vozu,
technickým možnostem výroby hadic s ohledem na optimální produkti-
vitu a kvalitu a specifickým požadavkům zákazníků. Ve své práci bude mít
konstruktér možnost rozvíjet se ve spolupráci s týmem konstruktérů v dal-
ších továrnách Trelleborg.

NNááppllňň  pprrááccee::
Odpovědnost za návrh komponentů a příslušenství v závislosti na 

požadavcích zákazníků
Návrhy komponentů dle technické kalkulace
Příprava rozměrové dokumentace přípravků a příslušenství

Příprava zákaznických výkresů dle 
3D modelu 

Kontrola výkresů
Zpracování technické dokumentace,

včetně výkresů
Provádění technických výpočtů, ana-

lýzy navrhovaných řešení.
PPoožžaaddaavvkkyy::
ÚSO/ VŠ technického směru 
Praxe v automobilovém průmyslu 
Znalost práce na PC – MS Office (Excel, Word,Outlook, Power Point)
Aktivní znalost AJ/NJ
CAD – Catia V4, V5 / AutoCad
Znalost ISO TS 16949, APQP, VDA, FMEA
Řidičský průkaz skupiny B
NNaabbíízzíímmee::
Zázemí stabilní zahraniční společnosti
Mzdové ohodnocení odpovídající uvedené pozici

V případě Vašeho zájmu o účast ve výběrovém řízení nás neváhejte 
kontaktovat na tel: 485 251 851,
email.: marketa.becvarova@trelleborg.com.

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

Prodejna Jednoty v  novém
Na konci dubna byla znovuotevřena prodejna Jednoty Liberec na nároží
Horního náměstí. Rekonstrukce jejího interiéru zásadně změnila pod mínky
pro zákaz níky. Po vybourání některých příček vznikly v prodejně větší pro-
story, takže už mohou zákazníci bez obav projíždět mezi regály se zbo-
žím i s nákupními vozíky. „Po sedmi letech, kdy máme prostory v proná-
jmu, konečně vypadají jako prodejna a ne jako několik malých pro pojených
místností“, říká Monika Laurynová, ředitelka družstva Jednota Liberec,
které prodejna patří. Prodejně rozhodně prospělo i to, že kolem výklad-
ních skříní jsou umístěny jen nízké regály, takže jsou její prostory rázem
světlejší.

Prodejnu čeká ještě jedna oprava – v souvislosti s rekonstrukcí celého
domu č. p. 70 zde budou vyměněny všechny výlohy. 

V současné době má Jednota pronajatou ještě sousední malou prodejnu
(dříve Pekárna Šumava). „Prodejnu bychom si rádi od města pronajali 
i nadále. Chceme zde nabídnout mléčný bar, který bude otevřený v dopo -
ledních hodinách. V podvečer by se prodejna znovu otevírala jako večerka
s dobou prodeje přizpůsobenou zájmu zákazníků, včetně turistů v sezóně“,
vysvětluje své záměry Monika Laurynová.

Při rekonstrukci byly od prodejny potravin odděleny prostory, ve kte-
rých bylo dříve nabízeno lahůdkové zboží. Na podzim by se sem měla
přestěhovat trafika ze sousedního domu č. p. 71, kde začíná rekonstrukce
na Multifunkční centrum Trojzemí.

Vít Štrupl
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Sbûr nebezpeãného odpadu
Město Hrádek nad Nisou pořádá ve spolupráci se společností Severočeské 
komunální služby Jablonec nad Nisou sběr nebezpečných složek komu-
nálního odpadu.

SSoobboottaa  1133..  ččeerrvvnnaa  22000099,,  ddllee  ttoohhoottoo  ččaassoovvééhhoo  rroozzppiissuu::
08.00–08.10 H. Sedlo autobusová otočka
08.15–08.25 D. Sedlo hasičská zbrojnice
08.30–08.40 D. Sedlo restaurace U Řeháčků
08.45–08.55 Donín Sedmidubský
09.00–09.10 Donín ZŠ
09.15–09.25 Donín park – sběrné suroviny
09.30–09.40 Donín ul. Turistická – Raidl
09.45–09.55 Loučná rozcestí – Hlůže
10.00–10.10 Loučná rozcestí – Bistiak
10.15–10.25 Loučná rozcestí – Bažiny
10.30–10.40 Loučná bytovky – Peuker
10.45–10.55 Loučná restaurace Koruna
11.00–11.10 Hrádek I. Hovorkův statek
11.15–11.25 Hrádek I. hasičská zbrojnice
11.30–11.40 Hrádek I. Sídliště – ruská vila
11.45–11.55 Hrádek I. Zl. Výšina – park
12.00–12.10 Hrádek I. Park – ZŠ Lidická
12.15–12.25 Hrádek I. U koupaliště – zahrádky
12.30–12.40 Hrádek I. Starý dvůr – stavebniny Šulc
13.15–13.25 Hrádek I. ul. Václavská – plynárna
13.30–13.40 Hrádek I. ul. Oldřichovská – TRELLEBORG
13.45–13.55 Oldřichov n. H. restaurace
14.00–14.10 Oldřichov n. H. autobusová otočka
14.15–14.25 Václavice autobusová otočka – bažantnice
14.30–14.40 Václavice restaurace U slunce
14.45–14.55 Václavice restaurace u špičky
15.00–15.10 Uhelná rozcestí – vodárna
15.15–15.25 Václavice rozcestí – pískovny
15.30–15.40 D. Suchá bytovky
15.45–15.55 D. Suchá rozcestí – Teubner
16.00–16.10 D. Suchá autobusová otočka
16.15–16.25 D. Suchá bývalá ZŠ

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která
bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném místě.
Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky naší společnosti.

PPřřiijjíímmáánnyy  bbuuddoouu  nnáásslleedduujjííccíí  ddrruuhhyy  ooddppaaddůů::
– Léky všeho druhu včetně mastí
– Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky 

a ustalo vače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů 
a škůdců atd.) Nádoby musí být označeny!

– Zbytky starých barev, obaly od barev
– Televizory, ledničky, zářivky
– Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
– Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
– Olejové filtry a další zaolejovaný materiál

ZZppůůssoobb  ppřřeebbíírráánníí  ooddppaaddůů::
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně

pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před
příjezdem mobilní sběrny!

2. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjez-
dem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.

3. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu.

Další informace poskytne městský úřad nebo přímo pracovníci Severo-
českých komunálních služeb, s. r. o., na telefonním čísle 485 140 159 .

Krejčík Václav, vedoucí provozovny

Îáci vysadili uÏ pûtaãtyfiicet
jilmÛ

Společnost přátel přírody Čmelák začala od roku 2003 v České republice 
vysazovat jilmy a s nabídkou spolupráce oslovila také školy. ZŠ Lidická se
do projektu zapojila v roce 2005. Žáci, kteří první jilmy v Hrádku nad Nisou
vysa zovali, jsou teď již v 9. třídě. Výsadbu jilmů berou již jako tradici. 
Během svého působení na 2. stupni ZŠ vysadili 45 stromků na hasičské
louce a v okolí Kristýny. 

A jak to hodnotí žáci? „Letos jsme vysadili dalších 12 stromků v Lidické
ulici. Bylo to zajímavé zpestření každodenní výuky a jsme šťastni za to, že
jsme udělali dobrou věc pro přírodu. Počasí nám sice nepřálo, i přes to
jsme se nenechali odradit a do sázení jsme se vrhli s nadšením“. 

Jilm je strom ceněný sadovníky pro velmi dekorativní vzhled a dlou-
hověkost, truhláři pro tvrdé, pevné a pružné dřevo. Dříve byl neodmyslitel -
nou součástí krajiny – rostl v lesních porostech, při březích řek a potoků,
na mezích a remízkách, býval vysazován v alejích podél cest, v parcích 
i uličních stromořadích měst. Dnes se s ním bohužel setkáváme jen vzácně.
Příčinou úbytku jilmů v přírodě je jejich onemocnění grafiózou, která 
dospělé stromy hubí.

Svoz objemného komunálního
odpadu

Město Hrádek nad Nisou pořádá ve spolupráci se společností Severo-
české komunální služby Jablonec nad Nisou svoz objemného komunál-
ního odpadu.
HHaarrmmoonnooggrraamm::
66..  66..  22000099  –– SSEEDDLLOO,,  OOLLDDŘŘIICCHHOOVVSSKKÁÁ,,  OOLLDDŘŘIICCHHOOVV  NNAA  HHRRAANNIICCÍÍCCHH
08.00 Horní Sedlo – kaplička, po hlavní silnici na Dolní Sedlo, dále 

Oldřichovská ul. a Oldřichov na Hranicích
2200..  66..  22000099  –– VVÁÁCCLLAAVVIICCEE,,  UUHHEELLNNÁÁ,,  DDOOLLNNÍÍ  SSUUCCHHÁÁ
08.00 Václavice – Nedorost, po hlavní silnici na Uhelnou, dále do 

„dolních Václavic“, Dolní Suchá po hlavní silnici k bytovkám,
Kančí roklí ke hřbitovu a okolo bývalé školy k hlavní silnici

2277..  66..  22000099  –– DDOONNÍÍNN LLOOUUČČNNÁÁ
08.00 bývalá STS – Donín 10.00 rozcestí – Hlůže
08.15 ZŠ 10.20 rozcestí – Sladký
08.40 rozcestí – bývalý Sedmidubský 10.40 rozcestí – Bažiny
09.00 park u sběrných surovin 11.10 bytovky – Praga
09.20 plocha u Raidla 11.40 plocha za Korunou
2277..  66..  22000099  –– HHRRÁÁDDEEKK  NNAADD  NNIISSOOUU
08.00 H. sídliště – ruská vila
08.25 Zl. výšina – park
08.50 Zl. výšina – bytovky
09.15 Dolní sídliště – trafostanice
09.40 park 1. ZŠ
10.05 městský park
10.30 D. náměstí – Hovorkův statek
10.55 Václavská – plynárna
11.20 Starý dvůr – stavebniny

Omezení autobusov˘ch spojÛ
Autobusové spoje, které jsou v jízdním řádu označeny jako „školní“ 
(v hlavičce spoje je uvedeno číslo 40 nebo 72) letos nepojedou již 
29. a 30. června. Jelikož řada škol v Libereckém kraji vyhlásila na tyto dva
dny ředitelské volno a školní rok ukončí v pátek 26. června, přikročil 
Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje k tomuto kroku, aby
se neprohlubovala již tak vysoká ztráta, způsobená úbytkem dojíždějících
zaměstnanců.
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Na domy ve stfiedu mûsta
si lze pÛjãit více

Na dubnovém zasedání zastupitelstva města zastupitelé schválili úpravu
pravidel pro čerpání prostředků z Fondu rozvoje majetku. Změna se týká
poskytování půjček na opravy vnějšího vzhledu objektů, nacházejících se
uvnitř městské památkové zóny. Na rozdíl od ostatních domů je zde nově
stanovena horní hranice výše půjčky na dvojnásobek, tedy 200 tisíc korun.
Zároveň byla prodloužena výše splatnosti půjček vyšších než 100 tisíc 
korun na 8 let.

Důvodem těchto změn pravidel je podpora oprav fasád objektů uvnitř
městské památkové zóny. V průběhu necelého půldruhého roku budou
díky schváleným dotacím od Evropské unie opraveny chodníky a vozovky
v městské památkové zóně, podporou oprav vnějšího vzhledu domů se
město sleduje zlepšení celkového vzhledu ulic.

StráÏníci opût zaãnou mûfiit
rychlost v ulicích

Po legislativním vyjasnění podoby dopravní značky, která má nově ozna-
čovat úseky komunikací, kde měří rychlost městská policie, a po schvá-
lení těchto úseků Policií ČR a Magistrátem města Liberec, budou moci
městští strážníci opět používat svůj radar a kontrolovat neukázněné řidiče.

Obě novelou zákona stanovené podmínky budou splněny asi v polo-
vině května. Přenosné dopravní značky budou strážníci umísťovat vždy 
v době měření rychlosti.

MMěěřřiitt  bbuuddoouu  vv  ttěěcchhttoo  uulliiccíícchh::
Donínská – u základní školy
Rynoltická – u fotbalového stadionu
Hartavská – u restaurace Koruna
Nádražní – v úseku od nádraží ČD po křižovatku s ul. Žitavská a u nád-
raží ČD a ČSAD 
Oldřichovská – u mateřské školky a u podniku Trelleborg
Václavská – u prodejny AutoHataš a u domu č. p.145
Liberecká – u garáží naproti marketu ALBERT a u železničního přejezdu
Žitavská – u restaurace Lidový dům a u DPS
Dolní Sedlo – u zastávky ČSAD
Horní Sedlo – u kapličky
Dolní Suchá – před domem č. p. 136 – kolem činžovních domů směrem

na Chotyni, před dopravní značkou „konec obce“ – kolem činžovních domů
směrem na Bílý Kostel a u zastávky ČSAD Warburk v úseku ve směru od
Rynoltic do Chotyně

Václavice – u činžovních domů a u domu č. p. 105 v úseku směrem ven
z obce na Grabštejn

Oldřichov n. H. – u restaurace U Zvoníčků. 

Nově začnou strážníci používat ještě ukazatel okamžité rychlosti se schop-
ností provádění statistických záznamů o počtech aut, která úsekem pro-
jedou, v závislosti na jejich rychlosti. I tento ukazatel bude umísťován na
různá stano viště, byť dlouhodobě.

V. Štrupl

NNoovváá  pprrooddeejjnnaa  nnaa  DDoollnníímm  nnáámměěssttíí
OOTTEEVVÍÍRRÁÁMMEE  VV    ČČEERRVVNNUU!!

Sortiment: dárkové zboží, nábytek (ratan, bambus), proutí, keramika,
bytové doplňky, atd.

Na sídli‰ti pfiibyla zeleÀ
Desítky stromů, stovky keřů a živé ploty byly v dubnu vysázeny na sídlišti 
Liberecká. Zastupitelé v březnu schválili na tyto účely použití částky 
350 tisíc korun. Výsadba byla provedena podle návrhu Atelieru zahradní
a krajinné tvorby Ing. Daniela Hrubého.

Nové stromy a keře jsou vysazeny hlavně na hřišti pod restaurací 
Barrandov a podél parkovišť. Ze čtyř desítek stromů je nejvíce javorů,
které doplňují okrasné hrušně, višně a tři jeřáby.

Mezi třemi stovkami keřů je nejvíce šeříků, pustorylů, kalin, ale také
zlatice, ibišky a zimolezy. Živé ploty jsou tvořeny několika druhy tavolníků.
U zdi výmě níku byly vysazeny popínavé rostliny, přísavníky a truskavce.

Nûkolika slovy
Vzhledem k vývoji daňových příjmů a obecnému vývoji ekonomiky přistu -
puje město k vytvoření pětiprocentní rezervy v rozpočtu pro letošní rok.
Tato rezerva bude vytvořena ve všech kapitolách rozpočtu včetně přís-
pěvků příspěvkovým organizacím. O čerpání takto vytvořených rezerv
rozhodně podle aktuálního vývoje zastupitelstvo města v září. K tomuto
kroku se město odhodlalo přesto, že už při tvorbě rozpočtu pro letošní
rok snížilo plánované daňové příjmy o 12,6 % oproti loňskému roku. 
Vývoj daňových příjmů zatím tomuto faktu odpovídá, meziměsíční poklesy
ale vyzývají k obezřetnosti.

Byl vyhlášen Grantový program města na obnovu nemovitého majetku
ve vlastnictví neziskových organizací. Podrobná pravidla a formuláře 
jsou na internetových stránkách města. Uzávěrka pro podání žádostí je
15. května.

38. ročníku Lužické padesátky se zúčastnilo 436 pochodníků. Na orga -
nizaci se podílelo 22 pořadatelů.

V˘sledky voleb do OV
Dolní Sedlo

Dne 3. dubna 2009 proběhla v Hasičské zbrojnici na Dolním Sedle veřejná
schůze občanů Dolního Sedla, části Donína a Dolní Suché, která měla na
programu volbu členů osadního výboru. Vzhledem k tomu, že rezignovali
všichni členové OV Dolní Sedlo a OV má celkový počet 5 členů, bylo nutné
provést doplňovací volby. 

Na základě výsledků hlasování o kandidátech pro doplňovací volby 
do Osadního výboru Dolní Sedlo byli zastupitelstvem města zvoleni do
osadního výboru tito obyvatelé: Jaroslava Peštová, Jana Roztočilová, Štefan
Lipták, Richard Vietze. Do funkce předsedy OV byla zvolena paní Jaroslava
Peštová. 

Zastupitelstvo města nezvolilo paní Kozlovou, která nemá v obci trvalý 
pobyt – ten je podmínkou pro členství v osadním výboru.
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Poplatky za inzerci v mûsíãníku

HRÁDECKO
formát cena
6 x 2,5 cm 119 Kã
6 x 5 cm 357 Kã
A6 (ãtvrtstránkov˘) 595 Kã
A5 (pÛlstránkov˘) 1 190 Kã
formát A4 (celostránkov˘) 2 380 Kã
reklamní reportáÏ cena dohodou

Karbonalia 2009 – Pouze
v kvûtnu! Pouze u nás!

BBooggyyttyyňňsskkéé  ddnnyy  uuhhllíí  aa  eenneerrggiiee  2299..––3311..  kkvvěěttnnaa
Bogatyňské dny uhlí a energie – Karbonalia – jsou svátkem pro město 
Bogatyni, její obyvatele a turisty z domova i zahraničí.

Pokud k nám na tyto slavnosti přijedete, prožijete nezapomenutelné
chvíle společně s vaší rodinou i přáteli. Pouze v Bogatyni a pouze po tyto
tři dny budete moci prožít bohatý program, který pro vás připravili orga -
nizátoři.

Tři týdny – tak dlouhý je ještě čas, který nás dělí od II. ročníku Boga-
tyňských dnů uhlí a energie Karbonalia 2009, ale již nyní vás srdečně
zveme k opakované návštěvě internetových stránek www.karbonalia.pl.

V rámci letošních slavností představujeme i zajímavý film. Jaký? Dámy 
a pánové, přesvědčte se sami.

Jste srdečně zváni!

Na vyhlídce
Krásné místo pro odpočinek vzniklo na hraně rokle na křižovatce s Polní
ulicí. Výhled na svahy a vrcholky Lužických hor vybízí k posezení a odpo -
činku. Nejza jímavější na nové vyhlídce je ale to, jak vznikla: na svědomí
ji mají pánové Marek Hulinský a Jaromír Vávra. Oběma patří poděkování
za vybudování lavičky s přístřeškem na místě přístupném všem. O to větší,
že žijeme v době, kdy podobné skutky rozhodně nejsou běžné.

pole� enskápole� enská
rubrikarubrika

Životní výro8 í
Ob8 anB m , kte= í v m ; síci
dubnu 2009oslavili
význam néživotníjubilum ,
srde8 n; blahop= ejem e.

70 let Em il Štadler, Jaroslava Palasová
Ji= í Ku8 era

80 let Jaroslav Blažek, Antonín Procházka
81 let Ji= ina Fialková, M ária Hošková,

Henrieta Kasalová
82 let M arie Pelcová, Žofie M achalová,

Ji= ina Dundrová
83 let Jaroslav Urban
85 let Stanislav Lebduška, Jana Grim ová
86 let Lidm ila Krátká, M arie Syrová,

M arie Prošková, M arie Pospíšilová,
Ji= ina Votrubcová, Olga M arhanová

87 let Josef Stránský
88 let Elfrieda Kopecká
89 let Erna Podhrázská
97 let Josefa TB m ová

Dne 28. 3. 2009 byli v ob= adní síni radnice uvítáni noví hráde8 tí 
ob8 ánci M artin Bady, Alex Solna= , Jakub Vinklárek, Pavlína Šulíková,
M arcel Ku8 era, M arie Kosková, Adéla Fo= tová, Pavel Do8 ekal, Josef
Zárybnický, Veronika Šašková, M artin Chlum , Nikola Heková, 
M atyáš Pikora. 

Dne 28. 3. 2009 oslavili v ob= adní síni radnice m anželé Božena 
a Josef Vaverkovi 50 let spole8 ného života – zlatou svatbu. Ješt;  
jednou p= ejem e do dalších spole8 ných let jen to dobré.

Marie Zimová, SPOZ

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

Přihlášení se k placení DPH pro město neznamená žádné výhody, spíše 
naopak – bude mu sice vrácena zaplacená daň, ale opět pouze za položky
související z činností ekonomickou. To, že se město stalo plátcem DPH, při -
nese zvět šenou administrativu, například bude potřeba rozlišovat, které
položky města souvisejí s veřejnou správou a které s ekonomickou činností,
v případě kombinace pan nutnost propočítávat poměrnou část k uplatnění
DPH. 

V oblasti veřejné správy, která představuje většinu „obratu“ města se
nic nemění.

V souvislosti s placením DPH došlo k úpravám cen některých poskyto-
vaných služeb (ceny jsou uvedeny včetně DPH):

Kopírování A4 – 3 Kč/ks
Kopírování A4 oboustran. – 4 Kč/ks
Kopírování A3 – 5 Kč/ks
Kopírování A3 oboustran. – 6 Kč/ks
Zvětšení – 5 Kč/ks, zmenšení – 5 Kč/ks
Laminování – 21 Kč/ks
Kroužkování – 18 Kč/ks
HHrrááddeecckkoo  iinnzzeerrccee::
6 x 2,5cm – 119 Kč A5 – 1 190 Kč
6 x 5cm – 357 Kč A4 – 2 380 Kč
A6 – 595 Kč reklamní reportáž – cena dohodou
O 19 % DPH se zvyšují také ceny za pronájem nebytových prostor.
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V rámci týdne Evropy se uskutečnilo v Hrádku nad Nisou 11. zasedání 
Společné rady „Svazku měst Malý trojúhelník“, zástupci tří měst ze tří
zemí hodnotili dosavadní činnost svazku, schvalovali společný rozpočet
a záměry společných projektů. 

Společné rady, která zasedala ve středu 6. května, se zúčastnili čelní
předsta vitelé všech tří měst Malého trojúhelníku: Martin Půta, Andrzej
Grzmilewitz – starosta Bogatyni a Arndt Voigt – primátor města Zittau.
Dále představitelé politické a hospodářské sféry a členové jednotlivých
projektových skupin.

Celá rada se nesla v duchu presentace připravovaných i realizovaných 
projektů. Asi největší pozornost byla věnována projektu Most na Troj -
zemí – po studii proveditelnosti přešla do fáze přípravy podkladů pro 
stavební povolení. Na řadě jsou jednání se třemi stavebními úřady ve
třech zemích a také vyjasnění dalších právních otázek, protože most leží
na hraničním toku a bude stát na území tří zemí. 

Byla představena činnost jednotlivých pracovních skupin i jejich plány
na příští období. Radní společné rady i hosté jednání se seznámil i s aktuál -
ním stavem jednotlivých projektů, jejichž realizaci si Svazek měst naplá-
noval v období 2008–2013. Polská strana vysoce ocenila pomoc české
strany při přípravě společného projektu kanalizace a kořenové čističky 
v Oldřichově – Kopaczowě. Jedná se o zcela nový ekologický způsob 
řešení kanalizace v obci, jejímž středem prochází státní hranice mezi 
Polskem a Českou republikou. Vedle investičních projektů se hovořilo 
i o těch, které se zabývají úzkou spolupráci obyvatel a spolků.

Svazek měst zaznamenal v minulém roce hned několik úspěchů při 
získávání finančních prostředků z EU. Z česko-polského programu Cíl 3
se podařilo získat finanční prostředky na stavební úpravy připravovaného
multifunkčního centra Trojzemí, ze stejného programu byla podpořena 
i rekonstrukce silnic na území měst Hrádek nad Nisou a Bogatynia. Z fondu
malých projektů v rámci česko-polské spolupráce byla podpořena spolu-
práce spolků a sdružení. V tomto roce by se mělo na tento projekt navázat
a zapojit do spolupráce přes hranice zemí a měst další spolky a obyvatele.

Společná rada také oficiálně zahájila projekt „Společného sekretariátu
Svazku měst Malý trojúhelník“ jehož obsahem je jednak koordinace vzá-
jemné spolupráce a také příprava a realizace společných projektů part-
nerských měst Hrádek nad Nisou – Zittau – Bogatynia. Jedná se o tříletý
projekt, který byl podpořen z dotačního programu Cíl 3 – což je program
na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svo -
bodným státem Sasko, vedoucím partnerem v tomto programu je město
Zittau.

Zasedání rady se zúčastnil i zástupce české části Euroregionu Nisa 
pan Ing. Jaroslav Zámečník, který ocenil dlouhodobou spolupráci Svazku

měst. Starosta města Hrádek nad Nisou pan Martin Půta řekl, že Eurore-
gion Nisa je ze strany Svazku měst vnímán jako starší a větší bratr, jehož
cíle jsou shodné s cíly Svazku měst, který však působí na větším území. 

V závěru zasedání Společné rady pan Andrzej Grzmilewitz převzal
spolu se symbolickým řetězem se znakem měst i zodpovědnost za pro -
hlu bování spolupráce v regionu Trojzemí. Jako svůj cíl si klade starosta 
Bogatyni především rozvoj symbolického místa Trojzemí. Bogatynia tedy
povede po příští rok Svazek měst a jeho řídící skupinu. V září se stane 
pořadatelem Slavností Trojzemí.

Pût let poté
Společný program, připravený obyvateli tří příhraničních měst, přilákal
letos na Bod Trojzemí rekordní množství lidí. Po turistickém pochodu 
a oficiálním zahájení, na kterém nikdy nechybí hrádecké mažoretky 
s doprovodem polské hornické kapely z Turrówa, následoval česko – pol-
sko – německý hudební program doplněný zábavou pro děti.

Pět let už uplynulo od chvíle, kdy se Česká republika stala členem 
Evropské unie a právě v těchto místech proběhla jedna z největších oslav.
Program Společnou cestou připomíná tento historický okamžik. Jeho 
vrcholem byl i letos velký ohňostroj, jehož efekt byl vystupňován vystou-
pením rytmické hudební skupiny Aries z Liberce.

Všechny tři země spojily mosty. Škoda, že Nebeský most přes řeku Nisu 
nemůže být z technických důvodů otevřen trvale. A na stavbu nového
mostu, spojujícího všechny tři země, si zatím musíme počkat. Připravuje
se zpracování dokumentace pro stavební povolení. Povolení bude následně
potřeba získat nejen ve všech třech zemích, ale jeho součástí bude i schvá-
lení stavby správci toku Nisy. Je proto těžké odhadnout, kdy by mohla 
započít vlastní stavba, ale každopádně je jedním z prioritních cílů svazku
měst Malý trojúhelník.

Vít Štrupl

Svazek mûst pomáhá získat prostfiedky
z evropsk˘ch fondÛ

„Projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím 
Euroregionu Nisa – Nysa“. „Překračujeme hranice“.
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Hasiãské ãarodûjnice na
Sedle

Tradičně v režii sedelských hasičů proběhlo i letošní pálení čarodějnic, na
kterém nás poctili svou návštěvou i hrádečtí kolegové.

Hasiči připravili dřevo, postavili hranici, zajistili jídlo a pití, příjemné
posezení včetně hygienického zázemí a nakonec i škrtli sirkou. Děti vystro -
jily čarodějnici jako z pohádky. Bohužel vzala smutný konec jako tisíce 
jejích kolegyní na různých místech republiky.

Na tomto setkání a přátelském posezení pod širým nebem měly děti
buřtíky a limonády zdarma. Bohoušek Miler s nimi do pozdních hodin
prováděl i různé sportovní kousky – přetahování lanem, skákání přes lano,
vzpírání činek… Jako zamlada. Měl se co ohánět, dětí bylo okolo pětadva -
ceti. Kamarádky přivedly i koníky a děti se mohly vyšvihnout do sedel.

My, kteří už máme vyšvihnutí do sedel spíše jako zbožné přání, a sko-
kům, činkám a běhání moc nedáme, jsme mohli u dobrého jídla a pití 
v klidu poklábosit s přáteli. A že se nás nakonec sešlo okolo šedesáti a člo-
věk nestihl všem ani podat ruku. 

Poslední, kteří zodpovědně dohlíželi na to, že čarodějnice opravdu 
dokonala a poklidili nejnutnější, se rozcházeli za zpěvu probouzejícího se
ptactva.

Co dodat závěrem ? 
Snad jen to, že se těším na další společné akce sedelských hasičů 

a jejich příznivců a na to, až dáme řeč u jednoho stolu. A děkuji všem,
kteří pomohli toto setkání uspořádat.

Václav Krejčík, SDH Dolní Sedlo

Nové v˘stavy na hrádecké
radnici

VVááccllaavv  PPlleecchhaattýý::  OOBBRRÁÁZZKKYY  ZZ  LLÁÁSSKKYY
Kdo zná Václava Plechatého, dobře ví, že by se v životě bez lásky neo bešel.
A stejně, jako je široká jeho náruč, je široký i okruh objektů jeho lásky –
od žen (jež se ale už před spoustou let sloučily v jedinou – jeho ženu 
Jarmilu), přes dobré jídlo (jež se mu nakonec navzdory zaručeným die-
tám nesmazatelně podepsalo na figuře) až po kamarády a lidi vůbec (kteří
jsou po celých těch zatím odžitých 60 let vděčnými posluchači jeho histo -
rek a hlavně – diváky jeho výtvarných děl a dílek, ať už grafik nebo dřevě -
ných plastik).

Kdo zná Václava Plechatého, dobře ví, že by se v životě bez obrázků 
neobešel. Vytvořil jich už tisíce a vyzdobil jimi nejen spoustu veřejných
prostor i útulných bytů, ale také mnoho srdcí, kam prostřednictvím svého
kouzla bleskurychle pronikají.

Prostě – kdo zná Václava Plechatého, dobře ví, že by se v životě neobešel
bez vás – lidí a lidiček, pro něž svůj život žije. Ostatně – určitě se o tom
přesvědčíte i tady, v Hrádku nad Nisou, kde se budete moci pokochat vysta -
venými grafikami. 

A když Vám to nebude stačit, můžete si některý z obrázků i odnést
domů, přibrat k němu půvabnou Plechatého knížku, nazvanou příznačně
„V pohodě“, a uvidíte, že jste zvolili tu nejlepší investici, jakou můžete 
v době ekonomické krize udělat! Protože lásky se žádná krize netýká!

Vernisáž výstavy Václava Plechatého se uskuteční 19. května od 16 hodin
v 1. patře městského úřadu.

Do 18. května máte v prostorách 1. patra možnost shlédnout výstavu
fotografií Jana Žaluda s názvem PRO ČERNOU & SHADOW. Autor, který
fotografuje s přestávkami od roku 1987 převážně výtvarnou a reportážní
fotografii v Hrádku představuje své černobílé portrétní snímky z období
let 2006–2009. Další, především cestopisné snímky, můžete vidět na 
internetu, na stránkách autora: www.kleppna.cz. 

Nabídka nov˘ch knih
v Mûstské knihovnû

KKvvěětteenn  22000099
Bourne, S. – TTeessttaammeenntt (špionážní román)
Brunnegger, H. – OOsseenníí  vv  bboouuřřii (autobiografický válečný román)
Bradbury, R. – OO  ppůůllnnooccii  ttaannccoovvaall  ddrraakk (sci-fi povídky)
Cuppy, W. – KKrráálloovvsskkéé  sskkaannddáállyy (ze života slavných)
Drummond, J. – LLaavviinnaa (katastrofický román)
Hall, S. – ČČeelliissttii  sslloovv (román z prostředí informačních technologií)
Havelka, S. – OO  zzvvíířřááttkkáácchh  ppaannaa  KKrrbbccee (pohádky)
Komorous, J. – LLoovvccii  ssmmrrttii (historie Protidrogové brigády)
Knopp, G. – ZZaajjaattccii (život za ostnatými dráty)
Laasner, L. – SSaammaa  pprroottii  ppssyycchhiicckkéémmuu  tteerroorruu (moje dětství v sektě)
Philip, N. – MMýýttyy  aa  lleeggeennddyy (příběhy z dávných časů)
Newark, T. – MMaaffiiee  ttááhhnnee  ddoo  vváállkkyy (tajný pakt Spojenců s podsvětím)
Obermannová, I. – LLáásskkaa  jjaakkoo  ŘŘíímm (román ze současnosti)
Poštulka, V. – PPůůddoorryyss  hhaarréémmuu (mezilidské vztahy)
Preece, S. – MMeezzii  mmaarriiňňáákkyy (život elitní vojenské jednotky)
Rubín, J. – EEmmiill  HHáácchhaa  ppřřeedd  7700  lleettyy (životopis)
Symes, R. – KKrryyssttaallyy  aa  ddrraahhookkaammyy (fascinující svět minerálů)
Vandenberg, P. – OOssmmýý  hhřříícchh (historický román)
Wilsonová, J. – LLíízzaa  BBuubblliinnaa (příběh pro děti)
Winklerová, D. – DDoobbrrýý  ddeenn,,  mmeeddvvííddkkuu!! (vyprávění pro nejmenší)

Zpráva z maÏoretkového
dûní

5. dubna 2009 jsme se na jevišti v Praze Vinoři střídali s MAXim Turbulenc.
Oni jednu hodinu, my jednu hodinu. A že se nám vzájemné vystoupení
líbilo, svědčí i společné foto.

Ve dnech 18. a 19. dubna jsme byli na národním šampionátu mažore-
tek v Klatovech, kde jsme získali jednu bronzovou medaili a mnoho zkuše -
ností do další činnosti. Bronzovou medaili získal Vojta Slezák, který se 
zúčastní spolu s Denisou Fejksovou republikové soutěže jednotlivců 
v Nymburce. Všechny tři skupiny vyrazí na soutěž skupin do Žatce, držte
nám palce.

Jako každoročně budeme vystupovat na několika akcích v našem městě 
a okolí. 13. června vás všechny zveme na naši akci, a to přehlídku mažo-
retkových skupin z okolí – Hrádeckou bambulku, kde si za doprovodu
kapely zapochodu jeme našim městem. Tak se přijďte podívat.

Hrádecké mažoretky



13

Rockové léto nabídne opût
spoustu chutí

Stojíme na prahu již sedmého ročníku Hrádeckého rockového léta. Co
jsme pro vás letos připravili? Po loňské zkušenosti jsme se vrátili k jedno-
dennímu konceptu. Myslím, že pro formát a velikost našeho festivalu je
to ideální model. Na dvou scénách pro vás bude připraveno dvanáct
kapel. Po celoročním hlaso vání na webu Rockového léta se nám povedlo
přivést, dá se říci drtivého vítěze hlasování, skupinu Tatabojs. Kapela 
působí v českém zatuchlém bahýnku hudebního byznysu trochu jako 
zjevení. Tvorba Tatabojs se nedá zařadit do nějaké škatulky. Hlavně jejich
texty mají opravdu co sdělit, což se u mnoha jiných kapel bohužel říct
nedá. Dále bych chtěl upozornit na kapelu Mňága a Ždorp, jejichž 
některé texty a písně dnes už zlidověly. Petr Fiala prostě umí napsat hit 
a já doufám, že kapela hlavně starší hity ze své dílny předvede i našemu
publiku.

Comeback po několika letech koncertní pauzy si na našem festivalu 
odbude kultovní kapela devadesátých let Kurtizány z 25 avenue. I ostatní
kapely stojí za poslech: nekompromisní crossover Pěchoty, punk rock mla-
díků z Mandrage. Totálně odvázané reggae Fast food orchestry. Roztan-
čené ska Doo when blade. A i ostatní stojí zato. Přijďte ochutnat tuto 
třaskavou směs, kterou jsme pro vás namíchali.

Doufáme, že si na náš festival najdete cestu a budete se příjemně bavit.
Více podrobností na webu festivalu www.hradekrocksummer.com.

Za tým pořadatelů Standa Dlouhý

Hrádeãtí námofiníci 
Zatímco dříve plachtili Hradečáci převážně na Kristýně a dalších tuzemských
jezerech, v posledních letech si už desítky nadšenců vyzkoušely plavbu 
s jachtami na moři.

Adrenalinové plavby na Jadranu a Baltu si vychutnává také deset hrá-
deckých jachtařů s kapitánskou licencí. Kromě rekreačního křižování v okolí 
evrop  ského kontinentu několik sportovců jezdí rovněž na závody námoř-
ních jachet. Konkurovat často profesionálním posádkám z Ruska, Francie,
Ukrajiny, Polska a z dalších přímořských zemí sice mohou jen stěží, ale už
jen zvládnout čtrnáct metrů dlouhou jachtu s 21 metrů vysoký stěžněm
a nebýt poslední, je pro suchozemce z trojzemí úspěchem. „Nejtěžší byla
asi regata v Jonském moři kolem jižního Řecka. Proplouvat mořem s množ-
stvím malých ostrůvků bylo napínavé, zvláště v nočních rozjížďkách,“
vzpomíná na jeden ze zážitků kapitán jachty Josef Slavík. Letos v dubnu
absolvoval s turnovskou posádkou Euroregatu na Jadranu a koncem léta
plánuje plachtění v Baltickém moři. 

Odjet například týdenní regatu s osmi starty ovšem nemá s rekreač-
ním jachtařením mnoho společného. Snad jen plachetnici a slanou vodu.
Pokud chce posádka podat nějaký výkon, musí se nejprve při tréninku 
sehrát, seřídit si plachty a správně vypnout lana stěžně. Jakmile je odstar -
továno, nesmí kapitán spustit oči ze soupeřů, kormidelník vybírá kurz 
s nejpříhodnějším větrem a další čtyři či pět členů posádky neustále mani -
puluje s kosatkou a hlavní plachtou tak, aby loď jela co nejrychleji. Na
boční a zadní vítr se vytahuje třetí plachta zvaná spinakr. Ten připomíná
polovinu obrovitého balonu a jeho více jak 150 metrů čtverečních předčí
plochu dvou větší panelákových bytů. Spinakr plavbu výrazně urychlí, ale
stačí silný poryv větru nebo zaváhání posádky a balon za několik tisíc euro
se roztrhá na cáry. „Kdo chce vyhrávat musí riskovat,“ říká Josef Slavík. To
plně platilo pro brněnskou posádku, která při letošní Euroregatě zničila
dokonce hned dva spinakry a přesto dokázal zvítězit v kate gorii jachet
Dufour. Mezi několika snímky ze zmíněného závodu je i záběr s jejich 
roztrhaným spinakrem. V celkovém pořadí však byli nejlepší Rusové, za
což si domů odvezli Ford Focuse, druzí Ukrajinci a třetí Poláci zase získali
bonus v podobě tří tisíc euro. osef Růžička

Den Zemû v Donínû
22. dubna se po celém světě slaví mezinárodní Den Země. Světový svá-
tek životního prostředí slavíme také u nás, v Doníně. Aby Země slavila svůj
svátek už čistá, šli jsme odpoledne s paní učitelkou do „rokle“ u viaduktu
posbírat nepořádek. Kromě lahví od alkoholu, igelitů a pet lahví jsme 
našli i batoh, dva disky na kola, jednu lyži a hada (dlouhé gumové něco),
dokonce tam bylo i železo, a to určitě z doby, kdy se ještě výhodně vykupo -
valo. Posbírali jsme asi 20 pytlů, při sbírání jsme odpad rovnou třídili. Při
zpáteční cestě jsme část nákladu vyhodili do správných barevných kon-
tejnerů a zbytek do černého školního. Shodli jsme se, že taková práce má
smysl, že pomoci Zemi (třeba takovým úklidem) je možná to nejdůleži-
tější, co kdy v životě uděláme.

4. třída ZŠ Donín

Dûlání, dûlání, v‰echny smutky
zahání…

Však nám bylo veselo na velikonoční dílničce, kde jsme si s maminkami 
vyráběli tulipány z vajíček, veselou slepičku do květináče a dokonce jsme
zdobili vejce rozehřátými voskovkami. Odpoledne nám pěkně uteklo a už
jsme se těšili na velikonoční dovádění.

Děti z MŠ V zahrádce, Oldřichovská ul.
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Uãitelé budovali t˘my
První část vzdělávání v rámci projektu Učíme kompetence kompetentně
mají za sebou pedagogické sbory základních škol z Hrádku, Chotyně 
a Chrastavy. Výjezdní školení se konalo o velikonočních prázdninách 
v Libverdě.

Projekt Učíme kompetence kompetentně, realizovaný ZŠ T. G. Masa-
ryka, postupně učitelům nabídne čtyři vzdělávací moduly. První z nich
byl zaměřen na týmovou spolupráci učitelů v pedagogickém sboru. 

Požadavky na to, co by dnes měly školy své žáky naučit, se změnily –
děti by měly získat dovednosti jak řešit problémy, učit se komunikaci, 
spolupráci, zároveň se zvyšuje podíl dětí, majících s učením nejrůznější
potíže. Mnohé naznačují i testy, které ve škole s využitím produktů společ -
nosti Scio děláme. Školy dnes učí podle školních vzdělávacích programů,
které si sami vytvořily a které průběžně vylepšují podle potřeb a získaných
zkušeností. Všechny tyto faktory vyžadují, aby učitelé ve školách působili
nejen jako jednotný pedagogický sbor, ale jako tým, který je schopen spo-
lupracovat, doplňovat se a efektivně řešit situace, ve kterých se ve škole
ocitá.

Téměř osm desítek učitelů v Libverdě poznalo své role v týmu, sezná-
milo se s tím, jak této znalosti využít, posílilo si své praktické dovednosti
v práci v týmu. Větší část školení probíhala formou řešení modelových 
situací, netradičních problémů a her s jejich následným rozborem. Ten 
by se měl stát námětem, jak zefektivnit další práci a jak zvládat obtížné
situace.

Další část projektu Učíme kompetence kompetentně připravujeme na
podzim. Učitelé absolvují školení lektorských, moderačních a prezentač-
ních dovedností. Vít Štrupl

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.

Sportovní duben na Z·
T. G. Masaryka 

23. dubna se žáci naší školy zúčastnili přespolního běhu v okolí městského 
stadionu v Liberci. Závody pořádal atletický oddíl ABK Liberec. Za chlad-
ného počasí závodníci našich kategorií běželi trať dlouhou 2 km. A nevedli
si vůbec špatně, zejména chlapci. Ti vybojovali dvě medaile. Ale i děvča-
tům patří uznání, umístila se většinou v elitní desítce.

MMllaaddššíí  žžááccii:: M. Klesal (1.místo), D. Teologu (4. místo), Lukáš Matyjasik
SSttaarrššíí  žžááccii:: L.Vinš (2. místo), D. Šašek (4. místo), J. Souček, O. Zezula
MMllaaddššíí  žžáákkyynněě:: K. Repyakh, T. Danková, M. Hotmarová
SSttaarrššíí  žžáákkyynněě:: M. Zvoníčková, K. Šnajdrová, V. Yurhel

O týden později byla na hrádecké umělé trávě v Doníně sehrána základní
skupina tradičního turnaje základních škol ve fotbalu Coca Cola Cup 2009.

Náš tým obsadil nepostupové 3. místo. Skupinu tvořila ZŠ TGM, ZŠ 
Lidická, ZŠ Chrastava a ZŠ Jablonné.

Naše zápasy:
ZŠ TGM – ZŠ Lidická – 2:0 (2:0)
Branky: Kováč I., Vinš
Výborný výkon zejména předvedl brankář Ondra Zezula (8.A), který

chytil i penaltu.
ZŠ TGM – ZŠ Chrastava – 1:4 (0:3)
Branka: Mrva
ZŠ TGM – ZŠ Jablonné – 0:2 (0:2)

Družstvo chlapců ze 7.–9. třídy vyrazilo 28. dubna na volejbalový turnaj
do Žitavy. Přijali jsme pozvání od pořádající Mittelschule Weinau, s kterou
jsme již v březnu sehráli turnaj ve florbalu. Bilance našeho družstva byla
1 výhra, 1 remíza a 1 prohra a z Žitavy odjíždělo s pátým místem.

Školu reprezentovali Vinš, Zezula, Motl, Kováč, Breburda, Antoš, Klesal,
Laluch, Teologu.

V květnu nás čekají dva fotbalové turnaje (O pohár AŠSK a proti Žitavě) 
a několik atletických závodů družstev a jednotlivců.

Mgr. Tomáš Vávra – učitel tělocviku na ZŠ TGM

Sbûr starého papíru
Ve dnech 4. 11. 2008 a 21. 4. 2009 proběhl na naší školce sběr starého 
papíru. Při prvním sběru se vybralo 1 169 kg, při druhém to bylo celkem
1 571 kg. 

VVyyhhooddnnoocceenníí  nneejjlleeppššíícchh  ssbběěrraaččůů::  
1. Anežka Krečmanová 460,5 kg 
2. Sandra Ulmanová 255 kg 
3. Karolína Janoušková 236 kg 
Všem rodičům a dětem, které se zúčastnily, děkujeme a těšíme se na

další spolupráci. Penízky, které za sběr obdržíme, využijeme při akcích 
s dětmi. 

Petra Horáčková, MŠ Liberecká „Beruška“
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Dvanáct˘ roãník Thermica rally
vyhráli Orsák s Vajíkem

Přestože se na startu 12. ročníku Thermica rally Lužické hory sešli čtyři
předchozí absolutní vítězové (Kožmín, Berger, Trněný a Sýkora), radovali
se z prvenství Jaroslav Orsák s Karlem Vajíkem na voze Mitsubishi. Vyhráli
sice pouze úvodní nejdelší erzetu z celkových sedmi, ale podali nejvyro v-
nanější výkon. Osm vteřin ztratili na vítěze Peták s Joskou a o pouhých 
1,4 sekundy za nimi dojeli po skvělém výkonu a po více jak roční odmlce
Jan Štěpánek s Markem Omelkou na osm let staré Škodě Octavia WRC. 
Ti navíc vyhráli nejvíce rychlostních zkoušek – celkem čtyři. Prvních pět
posádek dojelo ve třiceti vteřinách.

Bojovalo se na krásných technických, ale nesmírně náročných tratích,
které z bojů předčasně vyřadily i adepty na nejvyšší příčky – Karla Trně-
ného (Fabia WRC), Josefa i Martina Semeráda, Pavla Valouška, v polovině
soutěže i Jana Sýkoru (všichni Mitsubishi). Z původně odstartovaných 
128 dvojic dojelo na cílovou rampu osmdesát šest. 

Pěkné výkony podávaly i regionální posádky. Jedenadvacáté místo 
absolutně a první v kategorii S1 získali Václav Donát s Jiřím Hovorkou 
s Octávií Kit Car, když například na erzetě v Jasné Góře zajeli skvělý 
devátý čas absolutně. Aleš Dlouhý s Davidem Martáskem skončili na 
22. místě. K šestadvacáté příčce dovedl ve voze Mistubishi Josef Král 
Jaroslava Hejzlara, který si na nový silný vůz teprve zvykal. Petr Donát 
s Jiřím Skořepou dojeli dvaačtyřicátí. Václavík s Hájkem obsadili stříbrnou
pozici v kategorii SA 1, třetí zde byli Ciller s Pernou. Smůlu měli pouze 
domácí Jan Halala s Daliborem Štěpánem, kteří měli poruchu spojky už
na úvodní erzetě, s obrovským úsilím jezdec závadu odstranil a pokra čo -
vali s velkou časovou ztrátou bez možnosti úspěchu. Nadšeně povzbuzo-
váni diváky pak zajížděli s vozem Ford Focus velmi dobré časy okolo třicáté
pozice.

Hrádecká soutěž zažila také dvě české soutěžní premiéry. Pech s Uhlem
odstartovali s vozem Mitsubishi na plynový pohon, Macek s Pilným před-
stavili poprvé na evropské půdě Toyotu Corollu S2000.

Pokud se o Lužičkách tradovalo, že je to pohodová soutěž, tak letos 
to platilo dvojnásob. Skvělé sportovní výkony posádek, ukáznění diváci,
prakticky žádné havárie, připravenost pořadatelů a krásné počasí. Velké
poděkování organizátorů patří všem pořadatelům, sponzorům, Policii ČR,
Městské policii, záchranným složkám, panu starostovi Martinu Půtovi 
i zaměstnancům Městského úřadu v Hrádku za poskytnuté prostory a za
pomoc i všem ostatním, kteří se na soutěži podíleli.

AAbbssoolluuttnníí  ppoořřaaddíí  TThheerrmmiiccaa  rraallllyy  LLuužžiicckkéé  hhoorryy  22000099::
1. Orsák – Vajík – Mitsubishi Lancer Evo IX – 0:41:34, 1
2. Peták – Joska – Peugeot 207 S2000 – 0:41:42, 4
3. Štěpánek – Omelka – Škoda Octavia WRC – 0:41:43, 8
4. Pech – Uhel – Mitsubishi Lancer Evo IX – 0:42:03, 7
5. Jan Černý – Pavel Kohout – Subaru Impreza STI – 0:42:05, 5
AAbbssoolluuttnníí  ppoořřaaddíí  11..  ssoouuttěěžžee  mmeezziinnáárrooddnnííhhoo  LLaauussiittzz  CCuuppuu::
1. Mifka – Plachý – Mitsubishi Lancer Evo IX
2. Tošovský – Gross – Peugeot 207 S2000
3. Abramowski – Gerger – Mitsubishi Lancer Evo IX
4. Donát – Hovorka – Škoda Octavia Kit Car

Pavel Vydra

Den Zemû na Z· Lidická
Dne 22. 4. se slaví na celém světě den věnovaný planetě Zemi. Na naší
škole jsme využili krásného počasí a zorganizovali jsme projektový den
týkající se ochrany životního prostředí. Všechny děti řešily celé dopoledne
na různých místech v okolí školy otázky: „Kam s odpadky? Co cítím 
a nahmatám se zavře nýma očima? Jaké stromy a plody znám? Umím
dobře využít svoji energii? Co vím o přírodě?“

Úkolem každé třídy bylo po cestě nasbírat co nejvíce odpadků, splnit
co nejlépe úkoly na stanovištích a podle získaných indicií určit heslo dne.
Nejlépe splnila zadané úkoly 1. třída, 7. třída a třída 8. A. Vytvořili jsme
také na školní zahradě „hřbitov odpadků“, abychom mohli po roce zjis-
tit, jakým způsobem se různé odpady rozkládají. 1. stupeň vytvořil na
hřišti originální obrázky s tématikou přírody z víček od pet lahví. Chtěla
bych tímto zároveň poděkovat všem pracovníkům a dětem naší školy 
a DDM Drak za aktivní zapojení se do projektového dne. Dohromady jsme
po městě nasbírali 82 kg různého odpadu, který byl odvezen do sběrného
dvora, a tím jsme pomohli našemu městu stát se o kousek krásnějším.

Den Země je vhodnou příležitostí zamyslet se nad tím, jak vypadá naše
okolí a co můžeme udělat pro jeho zlepšení. Toho jsme plně využili, 
a proto všem zúčastněným děkujeme.

Renata Straková

Absolutními vítězi se stali Orsák s Vajíkem na voze Mitsubishi (st. č. 4)

Bûh Císafisk˘m údolím
Po třiatřicáté se utkali běžci všech věkových kategorií na tratích běhu 
Císařským údolím. Letos se jich na startu sešlo 27. Nejsilněji byla obsa-
zena kategorie mužů, kterých běželo 9, v žákovských kategoriích se běhu
zúčastnilo 15 dětí.

VVííttěězzoovvéé  3333..  rrooččnnííkkuu::
Předškoláci: Jaromír Novotný
Žáci 2000–2002: Jan Kočiš
Žákyně 2000–2002: Lucie Zemanová
Žáci 1998–1999: Aleš Vinš
Žákyně 1998–1999: Sabina Střížková
Žáci 1994–1995: Lukáš Vinš
Ženy: Radka Schovánková
Muži: Jiří Novotný

Vyhodnocení Velikonoãní
v˘stavy

Velikonoční výstava proběhla letos v Městské knihovně od 6. do 10. 4. 2009
za účasti 9 vystavujících z hrádeckých škol a školek.

Podle počtu obdržených hlasů od návštěvníků výstavy se na 1. místě
umístila MŠ Liberecká, na 2. místě ZŠ Lidická a na 3. místě MŠ Oldři -
chov ská.

Všichni zúčastnění byli odměněni diplomem.
Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili, a těšíme se na nové nápady 

a tvůrčí fantazii při příštím pořádání této výstavy.
Vodhánělová
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