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V zářijovém čísle:
— Kriminalistéodhalilidealery
— Oprava Písečné
— Lužická Rallye
— Vodácký tábor
— Benefice na Grabštejně
Příloha:

cena 12 Kã

Nové fasády jsou ozdobou centra mûsta
Ještě před poutí stihli zaměstnanci firmy Status Turnov dokončit rekonstrukci fasád a oken domu č. p. 70
na Liberecké ulici. Oprava, která od května měnila dům doslova před očima, vrátila domu jeho podobu
známou ze starých pohlednic. Zatímco dvě části domu, shlížející na Libereckou ulici, potřebovaly omítku
pouze opravit, nárožní část, zasahující i do Horního náměstí, prošla zásadní změnou. Po necitlivé pová-
lečné rekonstrukci se na fasádu opět vrátily římsy a štuková výzdoba, které ji člení na menší celky. Roz-

dělení celého velkého ob-
jektu na tři části podtrhlo
i barevné řešení, vycháze-
jící ze tří barev v různých
odstínech: z hnědé, pískově
béžové a šedozelené.

Kromě fasád byla v ce-
lém objektu vyměněna
okna. Jednou z posledních
prací na vnějším vzhledu
domu byla výměna výloh,
rovněž inspirovaných do-
bou před osmdesáti lety.
Dnes na nich chybí jen vý-
věsní štíty, jejichž návrhy
bude schvalovat architekt
stavby.

Pokračování na straně 5

Díky sponzorÛm
je opravena
dal‰í památka

Péčí města Hrádek nad Nisou byla před
letošní poutí opravena další z drobných
hrádeckých památek, socha sv. Josefa
na Žitavské ulici. Slavnostně byla odha-
lena starostou města Martinem Půtou
a správcem hrádecké farnosti P. Tomá-
šem Genrtem po poutní mši svaté. Na
opravě sochy sv. Josefa, která stála 37 tisíc
korun, se finančně podíleli sponzoři hrá-
deckých městských slavností.

Sochu sv. Josefa s malým Ježíškem ne-
chal na tomto místě postavit v r. 1761 Jo-
sef Tobias Schöpfer, jak připomíná nápis
na pískovcovém soklu. V roce 1837 byla
socha poprvé opravována. Pak ještě v le-
tech 1862 a 1924, vždy péčí místních
děkanů nebo farářů. I o opravách jsou na
soklu zmínky, byť dnes obtížně čitelné.
Poslední nápis je umístěn v kartuši pod
sochou a v němčině je zde napsáno „Po-
čestnost sv. Josefa buď nám vzorem“.

Pokračování na straně 5

Námûstí by mohlo b˘t i vût‰í
Tolik lidí pohromadě hrádecké náměstí dlouho nezažilo. Už v průběhu sobotního odpoledne sem při-
cházeli další a další lidé, takže ti, kteří sem přišli až na ohňostroj, těžko hledali místo. Hrádecké městské
slavnosti se letos vydařily, svůj podíl na tom má kromě řady pořádajících i vyvedené bartolomějské počasí.

Letošní slavnosti byly za-
hájeny už v pátek v chrámu
Pokoje na výstavě květin.
K obdivování zde byly letos
vystaveny vazby paní Kor-
díkové, pro které dodali
květiny hrádečtí zahrád-
káři. Zároveň v krásném
prostoru chrámu Pokoje
vystavovali své obrazy
umělci z Trojzemí.

Pro většinu lidí ale slav-
nosti začaly až později na
náměstí, kdy představitelé
měst Malého trojúhelníka
spolu s hostem, starostou
Železného Brodu Václavem
Horáčkem, naráželi darované sudy piva.

Sobotní večer byl dlouhý, pro někoho pokračoval až do časných ranních hodin. Kdo vydržel, mohl si
užít jedinečnou chvíli, kdy na pódiu stanul starosta Martin Půta a spolu s kapelou S.V.R. zpíval jednu ze
svých oblíbených písní.

Pokračování na straně 8
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1133..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
13. schůze rady města v roce 2009 konaná dne 24. června se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila vypsání výběrového řízení na akci „Projektová dokumentace

na zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu na pozemní 
komunikaci – Liberecká“.
Komentář: Na realizaci tohoto projektu a na realizaci autobusové 
zastávky proti hospodě na Dolním Sedle, přechodu pro chodce u pro-
dejny potravin v Doníně a přechodu pro chodce u sokolovny chce
město požádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

— vzala na vědomí zápis ze schůze OV Václavice ze dne 4. června 2009
a schválila změnu rozpočtu ve výši 8 354 Kč z rozpočtové rezervy na
opravu dětského hřiště

— po projednání schválila příspěvek na akci Triatlon Hrádek nad Nisou
pořádanou panem Stanislavem Dvořanem ve výši 5 000 Kč, který bude
hrazen z grantového programu města, kapitola: Příspěvkový program
na reprezentaci, propagaci a kulturní akce ve městě

— na základě předložených nabídek a po porovnání rozpočtů a jejich kon-
krétních obsahů schválila firmu Thermica Liberec k realizaci zakázky
rekonstrukce vytápění 6 bytových jednotek v č. p. 70 na Liberecké ul.
za cenu 519 164 Kč bez DPH. 
Komentář: Viz samostatný článek.

— vzala na vědomí Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
ze ze dne 15. června 2009 ve věci Údržba veřejné zeleně pro období
1. 4. 2008–31. 3. 2011 a uložila tajemnici úřadu zpracovat rozbor se
stanovením případných osob případné zodpovědnosti jednotlivých
účastníků na straně zadavatele.
Komentář: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o pokutě
40 tis. Kč za to, že při vyhodnocování veřejné zakázky nebyl vyloučen
uchazeč J. Bursík, který nesplnil jeden z požadavků zadavatele – 
pojištění odpovědnosti za škodu v minimální hodnotě 2 mil. Kč. Tento
požadavek se ve své nabídce zavázal splnit v případě, že bude vyho d-
nocen jako vítěz zakázky.

— schválila pronájem nebytového prostoru o velikosti 57 m2 v objektu 
č. p. 225. ul. Tovární MUDr. Jiřímu Netušilovi za účelem provozování
rehabilitace od 1. 7. 2009 za cenu 3 731 Kč /měsíc na dobu neurčitou.
Komentář: Město hradilo rekonstrukci prostor pro provozování reha-
bilitace, která bude splácena zvýšeným nájmem. Návratnost investice
je 6 let.

— vzala na vědomí informace o přehledu závazků vůči městu Hrádek nad
Nisou ke dni 31. 5. 2009 a uložila OISM připravit podklady právnímu
zástupci města pro podání žaloby ve specifických případech 

— vzala na vědomí informace o průběhu jednání na pronájem objektu
celnice, Žitavská 271, Hrádek nad Nisou.
Komentář: Objekt celnice v hodnotě 23 mil. Kč získalo město bezú-
platným převodem od státu. Stále ale hledá vhodného zájemce o pro-
nájem objektu.

— schválila, aby i po převzetí správy bytů Pečovatelskou službou drobné
opravy dle nař. č. 258/1995 Sb. v bytech v domech s pečovatelskou
službou Žitavská 670 a Nádražní 700 v Hrádku nad Nisou hradil pro-
najímatel, t. j. město Hrádek nad Nisou

— vydala předběžný souhlas s investičním záměrem výstavby 19 rodin-
ných domů v ul. Na Příkopech a požaduje řešení oblasti plánu výstavby
rodinných domů č. 12 a 3 vzhledem k blízkosti obřadní síně města.
Rada města uložila starostovi města projednat smluvní podmínky, za
kterých bude pro tento záměr využita ul. Na Příkopech. 
Komentář: Zájem o výstavbu rodinných domů má soukromý vlastník
pozemků. 

— schválila jako nejvýhodnější nabídku pro pronájem pozemku pro vý-
stavbu fotovoltaické elektrárny nabídku pana Jana Lesáka a uložila sta-
rostovi města na základě této nabídky připravit návrh nájemní smlouvy
dle podmínek projednaných radou města.
Komentář: Nájemné bylo stanoveno jako 4,2 % z hrubé výroby elek-
trické energie, minimálně 140 tisíc korun ročně.

— vzala na vědomí podané nabídky a vyhodnocení nabídek na veřejnou
zakázku Dodávka a implementace spisové služby a schválila vítězného
uchazeče VERA, spol. s r. o., za celkovou cenu 195 160 Kč vč. DPH 

— souhlasila s realizací prací generální opravy vitráží oken v MŠ Oldři-
chovská

— vzala na vědomí informaci o variantním řešení lokality ul. Za Korunou,
Prostřední a Truhlářská – výstavba 10 rodinných domů – a uložila 
vedoucímu stavebního úřadu projednat variantní řešení s projektan-
tem Ing. Zemanem, zástupcem občanů p. Růžičkou a vedením města
a před ložit výsledek na radu města.
Komentář: Z navržených variant výstavby rodinných domů v této lo-
kalitě chce město vybrat tu, která bude respektovat zájmy zde bydlí-
cích občanů.

— schválila výpověď z mandátní smlouvy mezi městem Hrádek nad Nisou
a Reality KK, s. r. o. 
Komentář: Správa městských bytů se vrací pod odbor investic a správy
majetku. Důvodem je jednak zrychlení vyřizování potřebných záleži-
tostí, jednak úspora prostředků.

— vzala na vědomí uzavření smluvního vztahu na podnájem objektu 
č. p. 333 v Doníně mezi TJ Slovan a p. Janem Tordou za účelem pro-
vozování restaurace od 1. 6. 2009 do 1. 6. 2014 za cenu 7 000 Kč + DPH
za měsíc.

1144..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
14. schůze rady města v roce 2009 konaná dne 29. července se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila prodloužení termínu předkládání nabídek veřejné zakázky

Zhotovitel stavby – Multifunkční centrum Trojzemí Hrádek nad Nisou
(CZ) – Bogatynia (PL) o 7 dní, tj. do 12. 8. 2009.
Komentář: K prodloužení termínu došlo z důvodu dotazů vznášených
k veřejné zakázce od jejích účastníků.

— souhlasila s tím, aby příspěvkové organizace zřizované městem Hrá-
dek nad Nisou přijímaly účelově neurčené finanční dary od třetích 
subjektů

— schválila vypsání výběrového řízení na akci „Čištění odpadních vod Ko-
paczow (PL) – Oldřichov na Hranicích (CZ) – projektová dokumen-
tace“

— schválila jako realizátora veřejné zakázky malého rozsahu „Obsahový
manažer – jednání, v rámci projektu Společný sekretariát svazku měst
Malý trojúhelník“ vítězného uchazeče ThMgr. Hedvika Zimmerman-
nová

— schválila jako realizátora veřejné zakázky malého rozsahu „Obsahový
manažer – koordinace, v rámci projektu Společný sekretariát svazku
měst Malý trojúhelník“ vítězného uchazeče ThMgr. Hedvika Zimmer-
mannová

— schválila ceník za krátkodobý pronájem mobiliáře na kulturní, spole-
čenské a sportovní akce dle předloženého návrhu.
Komentář: Lavice, židle, přístřešky je napříště možné od města zapůj-
čit podle platného ceníku.

— schválila zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení v rámci pro-
jektu „Multifunkční centrum Trojzemí Hrádek n. N. (CZ) – Bogatynia
(PL)“ na dílčí veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Mul-
tifunkční centrum Trojzemí Hrádek n. N. (CZ) – technický dozor inve -
stora

— schválila záměr projektu a podání žádosti o dotaci na projekt „Insta-
lace solárních soustav na objektu MŠ Donín a šaten fotbalového hřiště“
do výzvy č. 10. Operačního programu životního prostředí. Schválila
mandátní smlouvu na „přípravu a zpracování projektové žádosti – insta-
lace solárních soustav na objektu MŠ Donín a šaten fotbalového hřiště“
se zhotovitelem Energy Benefit Centre, o. p. s., za cenu 39 270 Kč vč.
DPH. 

— schválila záměr projektu a podání žádosti o dotaci na projekt „Insta-
lace solárních soustav na objektech MŠ Liberecká a DPS Žitavská“ do
výzvy č. 10. Operačního programu životního prostředí. Schválila man-
dátní smlouvu na „přípravu a zpracování projektové žádosti – insta-
lace solárních soustav na objektech MŠ Liberecká a DPS Žitavská“ se
zhotovitelem Energy Benefit Centre, o. p. s., za cenu 39 270 Kč vč. DPH.

— schválila smlouvu o dílo na zpracování energetického auditu zdroje
teplé vody budovy šaten fotbalového stadionu Hrádek nad Nisou se
zhotovitelem Energy Benefit Centre, o. p. s., za cenu 26 180 Kč vč. DPH 

— souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Liberec-
kého kraje na aktualizaci analýzy rizik staré ekologické zátěže kolem
areálu Kortan.
Komentář: Zpracovaní analýzy je nutným krokem k případné žádosti
o dotaci na likvidaci ekologické zátěže.

— schválila vypsání výběrového řízení na opravu fasády – ozdobných hla-
vic na budově ZŠ Lidická

— schválila vypsání výběrového řízení na opravu sociálního zařízení 
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ubytovny v sokolovně v Hrádku nad Nisou s tím, že náklady na opravu
budou vzájemně započteny proti nájmu

— schválila opravu vstupní brány a malé branky pro hřbitov Hrádek nad
Nisou, Liberecká ulice od firmy Kovovýroba Peřina, s. r. o.

— schválila částku 78 000 Kč jako náklady na úpravu nebytových prostor
č. p. 70 – pekárna Endler. Tato částka bude vzájemně započtena proti
nájmu vyplývajícímu z nájemní smlouvy.

— souhlasila s vydáním souhlasu čerpání finančních rezerv na sanace 
a rekultivace v pískovně (Pískovny, a. s.)

— vzala na vědomí oznámení o provedení geologického průzkumu 
Pískovny, a. s.
Komentář: Jde o provedení průzkumu v lokalitě směrem od pískovny
ke Grabštejnu.

— vzala na vědomí informaci o nutných stavebních úpravách č. p. 70 –
skladové prostory Jednoty, s. d., Liberec, a souhlasila se zápočtem 
nájemného proti provedeným stavebním úpravám v celkové výši cca
50 000 Kč vč. DPH

— vzala na vědomí poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého
kraje ve výši 35 000 Kč na projekt pod názvem „Intenzifikace třídění
biologicky rozložitelných složek komunálních odpadů“ a uložila OSŽP
navrhnout způsob a místa využití kompostérů.
Komentář: Za získanou částku bude pořízeno asi 35 kompostérů, o je-
jichž umístění se teprve rozhoduje.

— vzala na vědomí dopis společnosti Becker, s r. o., týkající se záměru 
výstavby rodinných domů v lokalitě Donín na p. p. č. 608/1, 609, 610
a 611 a uložila starostovi města projednat žádost a předložit ji do 
zastupitelstva města v září 2009.
Komentář: Město má zájem tyto pozemky v Doníně odkoupit zpět 
s tím, že chce získat i zpracovanou projektovou dokumentaci. Jedná se
o pozemky v proluce podél ulice Pod Ovčím kopcem.

11..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
1. mimořádná schůze rady města v roce 2009 konaná dne 5. srpna se 
zabývala těmito záležitostmi:
— schválila nabídku projektové kanceláře Nýdrle, spol. s r. o., Praha na

vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akce:
„Záliv autobusové zastávky s přechodem pro pěší – Dolní Sedlo“, „Pře-
chod pro chodce u č. p. 90 a č. p. 166 ul. Donínská, Hrádek nad Nisou”
a „Stavební úpravy, chodníky pro pěší a parkování osobních automo-
bilů v ul. Donínská, Hrádek nad Nisou”

— schválila firmu SKANSKA DS, a. s., k realizaci zakázky Cyklostezka Děl-
nický dům – Luční ve výši 2 533 397 Kč bez DPH, 3 014 742 Kč vč. DPH. 
Komentář: Stavba cyklostezky začne v polovině září letošního roku.

— schválila smlouvu o dílo na odborný dohled nad stavbou v rámci pro-
jektu „Obnova historické aleje“ se zhotovitelem Ing. Lukášem Lánským
za cenu 22 000 Kč vč. DPH dle podané nabídky

— schválila smlouvu o dílo na zpracování zadávací dokumentace v rámci
projektu „Park v Žitavské ulici“ se zhotovitelem Ing. Lukášem Lánským
za cenu 58 000 Kč vč. DPH dle podané nabídky

— schválila smlouvu o dílo na odborný dohled nad stavbou v rámci pro-
jektu „Park v Žitavské ulici“ se zhotovitelem Ing. Lukášem Lánským za
cenu 74 000 Kč vč. DPH dle podané nabídky

— schválila vypsání výběrových a poptávkových řízení a zadání objed-
návek dle pravidel dotačního programu Cíl 3 CZ-D na dodávku služeb
expertů a poradců, tlumočnických a překladatelských služeb, dodávku
investičního a neinvestičního vybavení, produktů publicity a dodávku
studií a konceptů v rámci projektu „Vzpomínka na společnou bu-
doucnost – koordinační a výstavní centrum oblasti muzeí Trojzemí
CZ–PL-D“ dle finančního plánu projektu. Pověřila odbor dotací, roz-
voje a kultury, aby ve spolupráci s obsahovým a technickým manaže-
rem projektu vyhlásil jednotlivá poptávková a výběrová řízení, infor-
moval o tomto pravidelně radu města a předkládal radě města výsledky
těchto řízení ke konečnému schválení.

— schválila vypsání výběrových a poptávkových řízení a zadání objed-
návek dle pravidel dotačního programu Cíl 3 CZ-D na dodávku služeb
expertů a poradců, tlumočnických a překladatelských služeb, dodávku
neinvestičního vybavení, produktů publicity a dodávku studií a kon-
ceptů v rámci projektu „Společný sekretariát svazku měst Malý trojú-
helník“ dle finančního plánu projektu

— vyjádřila nesouhlas s finanční náhradou za pozemky p. p. č. 567/5 
v k. ú. Hrádek nad Nisou ve výši 464 700 Kč a p. p. č. 567/6 v k. ú. Hrá-
dek nad Nisou ve výši 56 740 Kč pro Pozemkový fond ČR dle zna leckého
posudku č. 7139-083/09 znalkyně Ing. Aleny Koucké, který nerespektuje

stav pozemku v době jeho bezúplatného převodu, a uložila starostovi
města v tomto smyslu informovat Pozemkový fond ČR a trvat na fi-
nanční náhradě dle odhadu č. 22c/07 znalce pana Zdeňka Procházky.
Komentář: Jde o pozemky v blízkosti dnešního supermarketu Penny,
které město před lety odkoupilo od Pozemkového fondu. Město sou-
hlasí s finanční náhradou za pozemky, ale nikoliv s její výší. Podle po-
sudku znalce Zdeňka Procházky byla cena pozemku v době prodeje
čtyřikrát nižší než nyní Pozemkovým fondem požadovaná částka.

— schválila jako dodavatele pneumatik na vozidlo CAS 32 T 138 pro SDH
Hrádek nad Nisou firmu ContiTrade Services, s. r. o., za celkovou cenu
59 236,56 Kč.

— schválila jako dodavatele osobních diodových svítidel pro SDH Hrádek
nad Nisou firmu Vladislav Sklenář za celkovou cenu 48 929,58 Kč

— schválila jako dodavatele samonasávacího kalového čerpadla vč. pří-
slušenství a ponorného turbínového čerpadla pro SDH Hrádek nad 
Nisou firmu MHZ PRAHA, spol. s r. o., za celkovou cenu 92 899 Kč

— souhlasila se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny na objektu
společnosti OMAR v Legionářské ulici v Hrádku nad Nisou.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
33..  mmiimmoořřááddnnéé  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
3. mimořádné zasedání zastupitelstva města v roce 2009 konané dne 
23. července se zabývalo těmito záležitostmi:
— zrušilo zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku Zhotovitel

stavby – revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou. Důvo-
dem pro zrušení je hrubé porušení provedených úkonů při realizaci
zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, které by narušilo průběh dle § 6 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

— schválilo vypsání nového zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce s názvem: Zhotovitel stavby v rámci projektu
Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou.

44..  mmiimmoořřááddnnéé  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
4. mimořádné zasedání zastupitelstva města v roce 2009 konané dne 
24. srpna se zabývalo těmito záležitostmi:
— vzalo na vědomí vyloučení uchazeče BAK stavební společnost v zadá-

vacím řízení na veřejnou zakázku Zhotovitel stavby v rámci projektu
„Multifunkční centrum Trojzemí Hrádek n. N. (CZ) Bogatynia (PL)“
pro nevyhovění kontrole úplnosti nabídky

— vzalo na vědomí vyloučení uchazeče STATUS, a. s., v zadávacím řízení
na veřejnou zakázku Zhotovitel stavby v rámci projektu „Multifunkční
centrum Trojzemí Hrádek n. N. (CZ) Bogatynia (PL)“ pro nesplnění
kvalifikace v požadovaném rozsahu

— schválilo Regionální stavební, s. r. o., jako zhotovitele stavby v rámci
projektu „Multifunkční centrum Trojzemí Hrádek n. N. (CZ) Bogaty-
nia (PL)“

— schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace histo-
rického centra v Hrádku nad Nisou“

— vzalo na vědomí informaci starosty města o probíhajících jednáních 
o bezplatném převodu přetlakové tenisové haly sportovní organizaci
Orel

— schválilo podmínky výběrového řízení na využití pozemkových parcel
č. 1 603, ostatní plocha, o výměře 5 201 m2 a části p. p. č. 1602/1, orná
půda, o výměře cca 17 350 m2, vše v k. ú. Hrádek nad Nisou, takto: 
30 % podnikatelský záměr investora a 70 % příjem města s termínem
pro předložení nabídek do 10. 9. 2009.

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



Liberečtí kriminalisté, kteří se zabývají odhalováním trestné činnosti na
úseku drog, odvedli dobrou práci. Zaměřili se na Hrádek nad Nisou, kde
během let 2008 a 2009 zatkli tři dealery pervitinu ve věku od 21 do 24
let. Jeden z nich, kromě prodeje, pervitin doma i vyráběl, další prodával
i mladistvým osobám. 

V březnu letošního roku díky kriminalistům skončil s dealerstvím pervi -
tinu 21letý mladík z Hrádku, který se měl této trestné činnosti dopouštět
již od roku 2007. Sám závislý mladík zásoboval podobně závislé v Hrádku
nad Nisou. Jeden gram drogy prodával za tisíc korun a kriminalisté odha -
dují jeho zisky na minimálně padesát tisíc korun. Drogy získával „samo-
výrobou“. V jeho bytě policisté zajistili amatérsky sestavenou chemickou
laboratoř, chemikálie a další komponenty, které k výrobě pervitinu po-
třeboval. Tu policisté poslali k odborné expertíze. Mladík je obviněn ze
dvou trestných činů, a to z výroby a distribuce drog, za což může být 
potrestán až pětiletým nepodmíněným trestem. O výši trestu 21letého 
dealera, který je vyšetřován na svobodě, rozhodne až soud.

O tři měsíce později, tedy v červnu, skončil v rukou kriminalistů další
mladý muž, který dal přednost trestné činnosti před legální prací a legál -
ním získáním peněz. 24letý mladík prodával podle zjištění kriminalistů
pervitin od léta 2008 do doby zadržení. Ten prodával nejen dospělým,
ale jak kriminalisté zjistili a zadokumentovali, také osobám, které ještě 
plnoletosti nedosáhly. Z tohoto důvodu bylo jeho obvinění z distribuce
drog rozšířeno na druhý odstavec (§ 187), kde je vyšší trestní sazba, a to

až desetiletá. Tento mladík byl v minulosti již policií vyšetřován, a to pro
majetkovou a násilnou trestnou činnost.

Dalším hrádeckým dealerem, kterému policisté překazili jeho „živnost“,
je 23letý mladík. Toho policisté odhalili již minulý rok a jeho činnost mo-
nitorovali od poloviny roku 2007. Desítkám uživatelů prodával pervitin,
všichni byli starší osmnácti let. Svou trestnou činnost mladík doznal. Jeho
příjmy z prodeje drog, které se pohybovaly v řádech tisíců, pokrývaly jeho
životní náklady. I tento mladík čelí obvinění z distribuce drog a hrozí mu
až pětiletý trest odnětí svobody. Vyšetřován je na svobodě.

Naposledy „úřadovali“ kriminalisté z linie toxi na Hrádecku v roce 2007.
Tehdy zadrželi 46letého muže, který byl v té době jediným dealerem, který
zásoboval Liberecko, a zejména Hrádecko, odkud sám pocházel. Ten je v
současné době za prodej drog v řádech statisíců ve výkonu trestu odnětí
svobody. Policisté ale jeho trestnou činnost dále dokumentují, neboť zjiš-
ťují další a další odběratele, kteří si od něj pervitin kupovali. 

Z této dokumentace vyplývá, že zisky z prodeje drog by se měly blížit
miliónové hranici. Dealer, který si v současné době odpykává trest za 
distribuci drog ve věznici, byl hazardním hráčem a peníze, které získal 
z jejich prodeje, následně „házel“ do automatů. Příjmy z nelegálního pro-
deje drog byly jeho jediným výdělkem, nebyl nikde zaměstnán.
Co je vlastně PERVITIN a co způsobuje
Metamfetamin (též pervitin, péčko, piko, peří, v méně čisté formě speed)
je syntetická droga, která působí stimulačně na centrální nervovou sou-
stavu. Pervitin je poměrně výrazně návykový, vzniká na něm psychická zá-
vislost, která vede k nutkavé potřebě opakovaného užívání. Po různě dlouhé
době nadměrného užívání se objevuje paranoidní, později paranoidně ha-
lucinatorní syndrom (stíha), který přechází až do tzv. toxické psychózy.

Pervitin vyvolává silnou psychickou závislost – člověk ztrácí zájem 
o cokoli jiného kromě drogy, časové úseky mezi jednotlivými dávkami se
postupně zkracují. 

Pervitin je nejrozšířenější drogou na Liberecku. Alarmující je, že je již
zneužíván mladistvými, ale i nezletilými dětmi.

Od začátku roku 2009 realizovali kriminalisté na Liberecku 33 případů,
kdy zadržené osoby obvinili z výroby či distribuce drog. Na odhalení všech
těchto případů pracovali kriminalisté vždy intenzívně v řádech měsíců.

Vlasta Suchánková, tisková mluvčí PČR Liberec

4 záfií 2009

V˘luka ovlivní i spoje do Liberce
Od 7. do 24. září proběhne nepřetržitá výluka na železniční trati Zittau –
Ebersbach, která ovlivní i některé spoje na trati Liberec – Varnsdorf.

Ve dnech 7.–24. září nepojedou vlaky: 
v úseku Hrádek nad Nisou – Zittau: Sp 17240, Sp 17242, Sp 17244, 
v úseku Liberec – Varnsdorf: Os 6204 (v pondělí až pátek), 
v úseku Zittau – Hrádek nad Nisou: Sp 17241 (v sobotu a neděli), 
Sp 17243, Sp 17245 (v pondělí až pátek), 
v úseku Zittau – Liberec: Sp 17241 (v pondělí až pátek), Sp 17247.
Výše uvedené vlaky budou z důvodu zajištění dalších přípojů od/k NAD

za vlaky DB ve stanici Zittau nahrazeny novými vlaky jedoucími dle výlu-
kového jízdního řádu. Tyto náhradní vlaky vyjíždějí z Liberce o několik 
minut dříve, naopak do něj přijíždějí o několik minut později.

Mimořádné přestupy do náhradní soupravy (platí po dobu výluky 
v sobotu a neděli): 

v ŽST Tanvald u vlaků Os 16215, Os 16224 a Os 16239, 
v ŽST Liberec u vlaků Os 17241, Os 17242 a Os 17245.

Cesta do Oldfiichova je bezpeãnûj‰í
V rámci stavby silnice I/35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou byl v Hrádku
nad Nisou na křižovatce obchvatu města s Oldřichovskou ulicí vybudo-
ván pro chodce přechod 2. generace. Výstavbu přechodu za zhruba 
jeden milion korun financovalo Ředitelství silnic a dálnic. 

Co to vlastně přechod pro chodce 2. generace je a jak funguje? 2. ge-
nerace vybavení chodeckých přechodů zvyšuje bezpečnost především 
aktivním upozorněním na výskyt chodce, jehož záměrem je vstoupit do
vozovky. Výrazné přisvětlení přechodu pro chodce zvyšuje přehlednost
kritického místa i za snížené viditelnosti. Mezi hlavní vlastnosti patří 
detekce chodce, která umožňuje včasné upozornění řidiče, celý systém
detekuje bez zpoždění a prodlev, řidič je na chodce systémem upozor-
něn ještě dříve, než chodec skutečně vstoupí do vozovky. Informace o ak-
tuálním výskytu chodce na přechodu pro chodce jsou známy po celou
dobu jeho pohybu po přechodu. I velmi pomalu jdoucí osoba malého
vzrůstu je spolehlivě detekována po celou dobu překonávání vozovky. 
Indikace chodce je prováděna přímo z vozovky pomocí zapuštěných LED
světel, mimo vozovku pomocí LED blikačů ve tvaru chodce přímo v do-
pravní značce označující přechod pro chodce. 

Poměrně složitý systém má vliv na cenu celého přechodu pro chodce.
Investiční náklady na výstavbu hradilo Ředitelství silnic a dálnic, provoz
a hlavně náklady na elektrickou energii bude hradit město Hrádek nad
Nisou. „Vzhledem k rostoucímu počtu automobilů na tomto úseku silnice
první třídy považuji tuto investici za rozumný příspěvek pro zvýšení bez-
pečnosti chodců na cestě do Oldřichova na Hranicích nebo zpět do
Hrádku nad Nisou,“ říká starosta města Martin Půta.

„Závěrem bych rád poděkoval některým obyvatelům Oldřichova a čle-
nům osadního výboru za neústupnost při prosazování stavby, Ing. J. Je-
níčkovi z ŘSD Liberec za vstřícnost ze strany investora při urychlení 
začátku stavby a jejího financování a místostarostovi města J. Horinkovi
za koordinaci zájmů veřejnosti a představ investora.“

Rozpis termínÛ a lokalit pro
vakcinaci psÛ proti vzteklinû
1144..  99..  22000099
Loučná (u Koruny) 15.00–15.45 hodin
Donín 15.50–16.20 hodin
Dolní Sedlo (u hostince) 16.30–16.55 hodin
Horní Sedlo (točna autobusu) 17.00–17.10 hodin
Dolní Suchá (u školy) 17.20–17.40 hodin
1166..  99..  22000099
Hrádek nad Nisou – park 15.00–16.00 hodin
Václavice (u býv. Jednoty) 16.15–16.40 hodin
Oldřichov na Hranicích (točna) 16.55–17.30 hodin

Ostatní zájemci denně ve veterinární ordinaci v době od 15 do 18 hodin
(Po–Pá).
CCeennaa  zzaa  vvaakkcciinnaaccii
Vzteklina s platností 1 rok – 130 Kč, vzteklina s platností 2 roky – 250 Kč
Vzteklina a ostatní infekční nemoci – 350 Kč
Zájemcům o odčervení psa je možné přípravek pro odčervení prodat při
vakcinaci. Cena preparátu je na každých 10 kg hmotnosti 35 Kč.
RRaaddyy  vveetteerriinnáářřee::
1. Jeden týden před očkováním doporučujeme psy odčervit.
2. V den očkování a 3 dny po očkování psy nekoupat, nezatěžovat.

MvDr. Andrea Šebestová

Kriminalisté odhalili drogové dealery
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Nové fasády jsou ozdobou
centra mûsta 

Dokončení ze strany 1
Obnovou prošly klempířské prvky včetně balkónových zábradlí, sokl
domu je obložen kamenným obkladem.

Další provedené práce již nejsou tolik na očích nebo nejsou vidět vů-
bec: z fasády zmizely antény sate litních přijímačů i větrací průduchy ply-
nových topení. Komíny byly vyvložkovány a bylo rekonstruováno ústřední
vytápění bytových prostor plynovými kotli.

Celou rekonstrukci hradilo město ze svého rozpočtu – stála 3 624 277 Kč.
Protože se zároveň podařilo dohodnout s nájemci nebytových prostor 
i s většinou nájemců bytů zvýšení nájemného, byla vypočítána návrat-
nost této investice na 4,2 roku. Město je připraveno po této době do oprav
domu dále investovat.

Vít Štrupl

âtyfii z deseti fiidiãÛ jezdí rychle
Městská policie z Hrádku nad Nisou vyhodnotila data, která zazname-
nává ukazatel okamžité rychlosti umístěný v Donínské ulici. Za první dva
měsíce provozu (červen a červenec) zaznamenal 133 650 vozidel, tedy
průměrně asi 2 200 aut za den.

Bezmála 53 tisíc aut přitom projelo tímto úsekem rychleji než povole-
nou padesátkou. 14,5 tisíce řidičů porušilo rychlostní limit o více než 
10 km/h. Radar zaznamenal i rychlosti přes 90 km/h (v 244 případech) 
a přes 100 km/h (v 65 případech).

Výsledky statistiky byly předány Policii ČR, pro kterou by měly být argu -
mentem pro měření rychlosti a vybírání pokut za porušování pravidel sil-
ničního provozu.

Strážníci Městské policie Hrádek nad Nisou používají i druhý „radar“,
kterým měří okamžitou rychlost, a za porušení limitů vybírají pokuty. Díky
práci našich zákonodárců ale musí měřený úsek označit přenosnou do-
pravní značkou, takže většina řidičů stihne dát po dobu měření v daném
místě včas nohu na brzdový pedál. 

Vít Štrupl

Podûkování
Jsem bývalým občanem České republiky, bydlel jsem v Hrádku nad Nisou.
V roce 1968 jsem legálně opustil svůj domov a jsem šťastný, že důvody,
proč jsem opustil svůj domov, jsou pryč. V roce 1992 jsem se zúčastnil na
pozvání žitavského starosty a bývalého hrádeckého starosty otevření hra-
ničního přechodu ČR – SRN. Chtěl bych dnes po dě kovat za zvelebení
svého rodného města, děkuji Bohu, že mi bylo ještě jednou umožněno
mé rodné město navštívit. 

Velice mě těší spolupráce svazu tří měst Malý trojúhelník v oblasti (kul-
tura, sport, zábava, chovatelé, kteří fungovali i před léty –působil u nich
i můj otec Konrád Himmel). Velice by mě těšilo, kdyby se tato tradice roz-
šířila i dál za hranice těchto tří měst, např. do Bautzenu ,a navázaly se
nové kontakty.

Do budoucna bych chtěl popřát mému rodnému městu mnoho a mnoho
úspěchů a aby každý obyvatel města Hrádku nad Nisou byl pyšný na to,
že zde může žít a přinášelo mu to jen samou radost. 

Horst Himmel, Offenbach/Main (Německo)

Díky sponzorÛm je opravena
dal‰í památka

dokončení ze strany 1
Při letošní renovaci, kterou provedl restaurátor Radomil Šolc, byla socha
očištěna, byly doplněny poškozené části, kromě jiného i uražené nosy,
opraven byl i sokl. Jeho spodní část ve tvaru trojlístku symbolizujícího 
sv. Trojici byla dosud ukryta v zemi.

Malé slavnosti při odhalení sochy se zúčastnil také bývalý hrádecký ob-
čan Horst Himmel. Při poděkování upřímně vyjádřil kromě jiného i přání
mnohých lidí: „Co bylo bylo, co bude nevíme. Ale snažme se o to, co
bude, společně“. Vít Štrupl

Cestujete kaÏd˘ den za prací nebo
do ‰koly? Zkuste to s  IDOLem!

Léto se s námi pomalu loučí. Pro všechny školou povinné nadešel čas škol-
ních povinností. Rodičům skončily dovolené. Většině z nás opět nastaly
každodenní povinnosti. Výjimkou není ani cestování.

Nový integrovaný systém IDOL přináší nové možnosti a ulehčení v do-
pravě. Novým pomocníkem IDOLu je bezkontaktní čipová karta opus-
card, která umožňuje cestování různými dopravními prostředky v Libe-
reckém kraji, a to bez papírových jízdenek. Majitel takové karty ušetří
peníze, a navíc se používáním karty zapojuje do „Benefitprogramu“, který
přináší další bonusy v podobě slev a dárkových kupónů. 

Změny zaznamenaly také tarifní podmínky, které nabízí různé výhody
dle kategorií. Studenti jistě přivítají kategorii „STUDENT 15–26“, která se
týká všech studentů ve věku 15–26 let. Pro lepší představu si uveďme pří-
klad. Bude-li student cestovat každý den do školy z Frýdlantu do Liberce,
zaplatí za jednu jízdu 24 korun, což je 48 korun denně a 1 008 korun mě-
síčně. Pokud ale využije 30denní kupón „STUDENT 15–26“, zaplatí za 
měsíční cestování pouze 792 korun, a navíc může neomezeně cestovat 
i ve volný čas a o víkendu. Samozřejmostí je možnost využívání MHD 
v Liberci po celých třicet dnů platnosti jízdenky. Podmínkou využití této
slevy je zřízení opuscard a také žákovské průkazky pro kategorii 15–26 se
jménem a fotografií studenta. Tu musí mít student při cestování u sebe.
Průkazku lze zřídit v informačních a předprodejních kancelářích dopravců 
zapojených v IDOLu. 

Obdobných výhod může využívat i žák základní školy, který jezdí ještě
levněji s tarifem žák – 15, tento zaplatí za třicetidenní jízdenku mezi Frýd-
lantem a Libercem pouze 396 Kč a samozřejmě i tento může s třicetidenní
jízdenkou cestovat i v sobotu a v neděli.

Výhod IDOLu může využívat i zaměstnanec cestující do práce z Frýd-
lantu do Liberce. Tento zaplatí za třicetidenní jízdenku IDOL nahranou
na opuscard pouze 960 korun, oproti kupování jednotlivých jízdenek
ušetří přibližně 380 Kč. A to už se vyplatí !

Pokud Vás IDOL zaujal, získejte více informací na www.idol.cz a pořiďte
si vlastní opuscard!

Vefiejná sluÏba je pfiínosem
pro mûsto

Od 1. července byl v Hrádku zaveden institut tzv. veřejné služby. Byla za-
vedena pro dlouhodobě nezaměstnané, kteří pobírají od státu sociální
dávky pomoci v hmotné nouzi a nechtějí, aby jim byly sníženy. Podmín-
kou pro zachování výše dávek je odpracovat měsíčně alespoň 20 hodin
ve prospěch obce a jejích občanů. Jde zejména o zlepšování životního
prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, 
pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče.

Pro první měsíc výkonu služby si podalo žádosti 16 občanů Hrádku nad
Nisou. Vykonávali práce při úklidu města v centru, na Liberecké ul. apod.
Z uvedeného počtu dva nezaměstnaní nenastoupili – oba s odůvodně-
ním, že mají rozjednanou stálou práci. Devět osob odpracovalo po třiceti
hodinách, tři osoby po dvaceti hodinách.

Další dvě osoby byly zaměstnány jiným způsobem: organizováním záj -
mové činnosti pro děti na Dolní Suché a pomocnými pracemi na odboru
životního prostředí a výstavby.

Po prvním měsíci fungování veřejné služby ve městě lze konstatovat,
že téměř všichni přihlášení byli hodnoceni dobře. Kladnou odezvu měla
služba i u obyvatel Hrádku. Vedoucí pracovních skupin se podařilo sklou-
bit činnost osob zaměstnaných v rámci veřejné služby a veřejně pro-
spěšných prací a kombinovat složení pracovních skupin tak, aby práce
byla odváděna efektivně. Kladně proto hodnotí institut veřejné služby 
i vedení města.

V měsíci srpnu bylo podáno 12 žádostí o vykonávání veřejné služby. 
I v dalších měsících je město připraveno výkon veřejné služby zájemcům
umožnit. 

Smlouva se zájemci o veřejnou službu je uzavírána na základě pracovně
právních předpisů, především dle zákoníku práce. Žádost o výkon veřejné
služby se podává na správním a sociálním odboru, v přízemí radnice, 
č. dv. 8. Zde je také možné získat další informace. Potřebné informace je
možné obdržet i na pobočce Úřadu práce Liberec v Hrádku nad Nisou.

Vít Štrupl
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Oprava Píseãné zaãne je‰tû letos
Dne 26. srpna se v Liberci sešel starosta města a místostarosta města s ge-
nerálním ředitelem Severočeské vodárenské společnosti Ing. Miroslavem
Harciníkem a ředitelem odboru rozvoje a koncepce Ing. Davidem Votavou.

Cílem schůzky bylo projednat společný postup při realizaci opravy ulice
Václavská v rámci projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti mezi městy
Hrádek na Nisou (CZ), Bogatynia (PL) a Heřmanice (CZ) v česko-polském
příhraničí“ a rozsáhlých oprav vodovodu a kanalizace v centru města 
v rámci projektu Revitalizace historického centra města. V obou těchto 
investičních akcích je SVS spoluinvestorem.

Dalším tématem diskuse byla spolupráce při obnově a výstavbě vodo -
vodů a kanalizací ve městě, v Doníně a Loučné. Ještě na podzim letošního
roku bude zahájena výstavba kanalizace v ulici Písečná, město se zavá-
zalo financovat nový asfaltový povrch ulice a SVS zaplatí investici do kana -
lizace. Město se bude spolupodílet i na vybudování přípojek od hlavního
řadu k hranici pozemku. Z fondu rozvoje města uvolní na tyto účely 
500 tisíc korun. Celkový odhad nákladů je 5 milionů korun. 

Na příští rok je připravována investice do výstavby kanalizace a vodo-
vodu v ulici Souběžná v Doníně, vzhledem k odhadu nákladů ve výši asi
20 milionů Kč vyplývajícímu z dokumentace pro územní rozhodnutí pro-
běhne do konce roku 2009 ekonomické zhodnocení stavby ze strany SVS
a následně bude město jednat o způsobu spolufinancování stavby. 

Na základě dohody provede SVS ekonomické vyhodnocení dalších 
staveb v Doníně a Loučné, jejichž financování bylo původně plánováno
z Operačního programu životní prostředí. To ale není v současné době
možné, jelikož Hrádek nad Nisou není zařazen do aktuálního vládního
seznamu lokalit, které je nutné řešit do roku 2010. Analýza rozvoje kana-
lizací a vodovodů ve městě, zpracovávaná SVS, bude v dalších letech slou-
žit jednak k hledání peněz na spolufinancování infrastrukturních staveb
a také pro posouzení lokalit vhodných k další výstavbě rodinných domů.

Posledním bodem jednání byla diskuse o dalším rozvoji průmyslové
zóny na Oldřichovské ulici. Část kanalizace zde vlastní firma Trelleborg 
a SVS projevila zájem o získání této stavby tak, aby přes 20 hektarů pozemků
ve vlastnictví města za vnějším obchvatem Hrádku nad Nisou mohlo být
po dostavění nové silnice Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou a Hrádek nad
Nisou – Zittau nabídnuto investorům s veškerou potřebnou infrastruktu-
rou včetně kanalizace. Martin Půta

Na horním sídli‰ti pfiibyla
nová hfii‰tû

Prvky dětských hřišť s konstrukcí, která dosud v Hrádku nikde nebyla, jsou
umístěny na nově otevřeném hřišti v horní části sídliště Liberecká. Na 
závěr první etapy revitalizace sídliště Liberecká zde byly instalovány dvě
sestavy tvořené lany a sítěmi. Další prvky byly pořízeny nebo opraveny 
u věžáků ve střední části sídliště a u bývalého výměníku v nejníže polo-
žené partii sídliště.

První etapa revitalizace čeká ještě letos Dolní sídliště, zároveň město
připravuje podklady pro žádost o dotaci na 2. etapu revitalizace sídliště
Liberecká. Vít Štrupl

HHaassiiččii  oopprraavviillii  oopplloocceenníí  hhřřiiššttěě
Po roce používání víceúčelového hřiště na Dolním Sedle bylo jeho oplocení poškozeno
natolik, že hrozil jeho pád. Několik nadšenců si půjčilo od firmy Status, a. s., na jeden 

srpnový víkend lešení a vlastními silami oplocení opravilo.
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Diváci kinematografu pomohli
handicapovan˘m

Počtvrté navštívil Hrádek nad Nisou Kinematograf bratří Čadíků, pojíz dné
letní kino, promítající výhradně české filmy. Ve třech dnech před hrádec-
kou poutí byly na náměstí promítány čtyři české filmy, poprvé v kinech
promítané v loňském roce.

Na projekci filmů přispívají sponzoři a hostitelská města. Dobrovolné
vstupné, které se vybírá, poukazuje Kinematograf bratří Čadíků každým
rokem na dobročinné účely. Od začátku své činnosti již věnoval různým
důvěryhodným nadacím přes pět milionů korun. V Hrádku nad Nisou bylo
letos vybráno 15 576 Kč, které poputují na Konto BARIÉRY. To slouží na
podporu společenské integrace handicapovaných spoluobčanů s důra-
zem na zajišťování a financování nejmodernějších rehabilitačních a kom-
penzačních pomůcek, potřebných k plnohodnotnému životu handicapo -
vaných, na financování speciálních úprav osobních automobilů, určených
pro potřeby handicapovaných, na odstraňování architektonických bariér
ve veřejných budovách a v domech a bytech osob se zdravotním posti-
žením, na podporu projektů chráněného bydlení a chráněných dílen a na
financování osobních asistentů osob se zdravotním postižením.

Vít Štrupl

Městská knihovna v Hrádku nad Nisou
zve všechny zájemce na 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
5. 10. 2009–9. 10. 2009
Knihovnu můžete navštívit:

Pondělí, středa 9–15 hodin, úterý, čtvrtek 9–19 hodin
pátek 9–13 hodin

V tomto týdnu je možné využít:
přihlášení nových čtenářů zdarma, amnestii pro nepořádné čtenáře

pro děti je připravena výtvarná soutěž

Všichni jste zváni na putovní výstavu loutek malířky a spisovatelky 
Vítězslavy Klimtové Potulná pohádková země.

Nabídka nov˘ch knih v Mûstské
knihovnû

ZZáářříí  22000099
Pokorný, V. – AAhhoojj,,  mmaammii – humorný příběh psaný formou dopisů
Klimek, H. – VVllááddccoovvéé  nnaaššiicchh  hhoorr – nejkrásnější pověsti z hor
Pogožev, A. – ÚÚttěěkk  zz  OOssvvěěttiimmii – šokující skutečný příběh člověka, který
unikl z pekla Osvětimi
Steel, D. – BBlluuddiiššttěě  žžiivvoottaa – romantický příběh pro ženy
Gruenová, S. – VVooddaa  pprroo  sslloonnyy – román z cirkusového prostředí
Moro, J. – IInnddiicckkáá  pprriinncceezznnaa – skutečný příběh španělské tanečnice, která
se vdala za mahárádžu
Vandenberg, P. – TTrróójjsskkýý  ppookkllaadd – bájná města a dobrodružný život 
jejich objevitele
Krumlowský, F. – BBěěddaa  žžeennáámm,,  kktteerrýýmm  mmuužžii  vvllááddnnoouu – bouřlivé osudy čes-
kých panovnic a šlechtičen
Rollins, J. – FFaannttoomm  hhlluubbiinn – dobrodružný román
Ben-Tovim, A. – HHuuddeebbnníí  nnáássttrroojj  aa  nnaaššee  ddííttěě – příručka pro rodiče
Spitzová, V. – ĎĎáábblloovvii  ddookkttoořřii – zpráva o hrůzných nacistických experimen -
tech na lidech
Růžička, D. – SSttrraaššiiddllaa,,  ppřříízzrraakkyy  aa  sskkřřííttccii  nnaaššiicchh  hhrraaddůů  aa  zzáámmkkůů – nejkrás-
nější pověsti
Fanning, K. – HHrroozzbbaa  zz  vveessmmíírruu – kniha rébusů a hádanek pro děti
Arnold, N. – DDěěssiivváá  vvěěddaa – zmatený mozek

– ZZrrááddnnéé  ssííllyy – naučné příručky pro děti
Cowellová, C. – JJaakk  bbýýtt  ppiirráátteemm

– JJaakk  vvyyccvviiččiitt  ddrraakkaa – dobrodružné příběhy pro děti
Holub, J. – KKoolliikk  vváážžíí  MMaattyyllddaa – humorný příběh pro děti

pracovnice knihovny

V˘vûsní tabule osadních v˘borÛ 
a informaãní tabule v Donínû a Louãné
Od září letošního roku bude na každé tabuli umístěn základní informační
leták s kontakty na městský úřad a dále zde bude vyvěšen prodej pozemků
města a pozvánka na konání zastupitelstva města.

Potulná pohádková zemû
Putovní výstava loutek spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové

5. 10.–18. 10. 2009 
Městská knihovna Hrádek nad Nisou zve na výstavu loutek všechny

malé i velké, kteří se chtějí potěšit a na chvíli vstoupit do kouzelného světa
pohádek.

Loutky byly vytvořeny na základě ilustrací autorky z knížek O stateč-
ném skřítku Drnovcovi, Ze života skřítků domácích, Bukvínkova píšťalka,
Lexikon ohrožených druhů strašidel.

Výstava obsahuje 15 figurek o velikosti 30–40 cm.

polečenskápolečenská
rubrikarubrika
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
červenci a srpnu 2009
oslavili významné životní
jubileum, srdečně
blahopřejeme.

70 let Werner Strobach, Jaroslav Burian,
Ladislav Vokněr, Gerta Jägerová,
Alena Hladíková, Vladislav Veselý,
Jan Anderle, Zdeněk Křivý, Jiří Tejchman,
Miloslava Chládková

80 let Miloš Viehmann, Ludmila Hofmanová,
Anna Nýdrlová

82 let Anastázia Mancová, Josef Jiránek,
Vlasta Šrajerová, Jiřina Vyšohlídová

83 let Anna Lehká, Miloslav Nevečeřal
84 let Miroslav Šimůnek, Jiřina Kalfeřtová,

Gertruda Koťátková, Marie Heislerová
85 let Josef Kordík, Margit Řežábová
86 let Marie Košťáková
87 let Jarmila Dušková, Václav Šulc,

Jiřina Matušková
92 let Marie Jermanová, František Balihar
94 let Karel Jíra

V sobotu 27. 6. 2009 byli v obřadní síni radnice uvítáni noví hrá-
dečtí občánci – Lily Jiřenová, Eliška Pazderová, Eva Podaná, Nikola
Sedláčková, Radim Foldyna, Christián Balog, Anna Vančová, Sabina
Badyová, Nikola Obešlová, Roman Dubnička, Daniel Czujko, Natá-
lie Pramorová, Luisa Jírová, Kryštof Kiesling, Adéla Župková, David
Lemberger, Tadeáš Hamtil. Marie Zimová, SPOZ
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Námûstí by mohlo b˘t i vût‰í
Dokončení ze strany 1
Nejvíce pozornosti, soudě podle zájmu diváků, poutaly kromě hvězdných
hostů domácí soubory. Především hrádecké mažoretky, které svá vystou-
pení rozdělily do sobotního i nedělního programu, Mysstery, taneční sku-
pina Takt, kulturisté či tanečníci BreakDance kolem sebe dokázali během
chvíle shromáždit stovky přihlížejících.

Premiéru na slavnostech si odbyla hrádecká kapela Teen 14. Překva-
pením bylo i vystoupení vietnamské komunity žijící v Hrádku. Vystoupení
tančícího draka nahradili tanečníci tančícími lvy, podle vlastních slov
proto, aby respektovali zvíře ze znaku země, kde nyní mají domov.

Je dobře, že se při hrádeckých městských slavnostech mísí tradice v po-
době hasičského dne otevřených dveří, výstavy chovatelů, vystoupení
romských folklórních skupin u Dělnického domu a vystoupení tanečních
a hudebních souborů s novým, s tím, co se právě rodí.

Letošní městské slavnosti a bartolomějská pouť byly také posledními
na Horním náměstí v nynější podobě. Rekonstrukce centra města se blíží,
práce začnou v podzimních měsících. A příští slavnosti by se již měly ode-
hrávat na ploše zrekonstruovaného náměstí. Vít Štrupl

Firma Jaroš – propagace
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Opravy zaãínají na sídli‰ti Pod Tratí
Na konci srpna bylo stavební firmě Skanska oficiálně předáno staveniště –
sídliště Pod Tratí, kde ještě do konce roku proběhne první etapa revitali-
zace. Protože se bude týkat z největší části komunikací a přinese omezení
jak pro řidiče, tak pro chodce, byla revitalizace rozdělena do dvou etap.
Od 3. září do 23. října budou rekonstruovány přístupové chodníky uvnitř
sídliště a šotolinová parkoviště. V druhé fázi, od 12. října do 18. prosince,
proběhne rekonstrukce hlavní přístupové komunikace včetně parkovacích
stání a chodníků.

V rámci projektu Revitalizace sídliště Pod Tratí – 1. etapa, na který město
získalo dotaci 3,5 mil. Kč z ministerstva pro místní rozvoj, bude na sídlišti
zvýšen počet parkovacích míst, bude opraveno veřejné osvětlení, rozší-
řena dětská hřiště a vysazena nová zeleň.

Firma Skanska byla v srpnu vybrána ve výběrovém řízení za nabídko-
vou cenu necelých 7 mil. Kč s DPH. Vít Štrupl

Na Îitavské zaãala úprava
parku

Prořezáním poškozených nebo nežádoucích dřevin začala realizace pro-
jektu Park na Žitavské ulici, na který město získalo dotaci z operačního
programu Životní prostředí. 

Regenerace parku se bude týkat zeleně, ale i mobiliáře a cest. Odstra-
něním části stromů se uvolní místo jednak pro zbývající stromy, ale také
pro výsadbu nových dřevin. Zůstávající stromy budou odborně ošetřeny.
K nim přibude 27 nových stromů a keřové záhony z mnoha druhů okras-
ných dřevin, které park opticky oddělí od okolí.

Park by se měl stát dalším místem, kde bude možné v klidu posedět 
a kam budou moci zajít při procházce maminky s dětmi. Proto i zde bude
instalována herní sestava s kolotočem, houpačkami a prolézačkou pro
malé děti. Samozřejmostí je umístění řady laviček. V parku budou posta-
veny také dva dřevěné altány. Od okolí park oddělí dřevěné oplocení.

Nové vybavení bude přizpůsobeno i tomu, že se park nachází podél
frekventované mezinárodní cyklostezky. Cyklisté zde najdou dvě odpočí-
vadla se stoly a samozřejmě stojany na kola.

Rozpočet projektu je 2,18 mil. Kč s desetiprocentní spoluúčastí města.
Ve výběrovém řízení byl pro realizaci vybrán Ing. Petr Komínek – Hedera
s nabídkovou cenou 1 986 101 korun vč. DPH. Vít Štrupl

Datové schránky – nov˘ 
komunikaãní prostfiedek
Datové schránky mění díky informačním technologiím způsob doručování
(přijímání a podávání) úředních dokumentů. Pomocí datových schránek
bude možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné
moci a také je takto od nich přijímat.

Tento způsob komunikace nahradí klasický způsob doručování v lis-
tinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje 
papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu. Orgánům 
veřejné moci a právnickým osobám budou datové schránky zřízeny 
automaticky, všem ostatním na základě jejich žádosti. 

Výsledkem realizace projektu informačního systému datových schrá-
nek bude efektivnější tedy rychlejší, levnější a spolehlivější veřejná správa,
což pozitivně pocítí každý občan.

Informační systém datových schránek (ISDS) je informačním systé-
mem veřejné správy. Je určen k doručování dokumentů mezi orgány 
veřejné moci navzájem (povinně), mezi orgány veřejné moci a právnic-
kými osobami (povinně), orgány veřejné moci a podnikajícími fyzickými
osobami či fyzickými osobami (volitelně). 

Datová schránka je součástí ISDS, tento je prostředkem zaručené komu -
nikace ve smyslu zákona. Datová schránka je dalším komunikačním kaná-
lem směrem k orgánům veřejné moci. Je dalším komunikačním kaná lem 
k právnickým osobám, k podnikajícím fyzickým osobám a k fyzickým oso-
bám pro orgány veřejné moci, a to s účinností od 1. 7. 2009. Datové schránky
musí být aktivovány jejich uživateli ze zákona nejpozději dne 1. 11. 2009.

Informační systém datových schránek je systém rychlý (datová zpráva
je doručena prakticky okamžitě), spolehlivý (datová zpráva se nemůže
ztratit), auditovatelný (je jednoduše dokazatelné, kdo datovou zprávu
podal a komu byla doručena).

Od 1. 1. 2010 bude navíc umožněna komunikace mezi právnickými
osobami, podnikajícími fyzickými osobami a fyzickými osobami navzá-
jem, od uvedeného data bude možno dodávat do datových schránek 
faktury nebo obdobné žádosti o zaplacení, od 1. 7. 2010 potom bude
možno dodávat dokumenty libovolného obsahu. Více informací o dato-
vých schránkách získáte na adrese http://www.datoveschranky.info/. 

Petr Grim, ved. správního a sociálního odb.
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Od letošní Rallye Lužické hory už uplynuly čtyři měsíce. Protože byl 
letošní ročník v lecčems nový, rozhodli jsme se, že dáme prostor čtyřem
lidem, kteří stojí za zdárným průběhem této motoristické soutěže, a po-
kusíme se shrnout, jak rallye v roce 1980 vznikala a jak se každým rokem
znovu rodí.

Hlavní novinkou letošního ročníku byla užší spolupráce s polskými ko-
legy, která vyústila v to, že jedna z rychlostních zkoušek se jela na polském
území. Letošní ročník byl také poprvé pořádán s přispěním Evropské 
unie z programu Cíl3/Cel3.

Jan Krečman
Jan Krečman stál jako aktivní závodník spolu se svým
otcem a Jiřím Bistiakem u zrodu rallye a po té i u jejího
obnovení.
Můžete čtenářům HRÁDECKA přiblížit, jak Ral-
lye Lužické hory vznikala?
Poprvé jsme jeli rallye v roce 1980. Myšlenka vznikla
v mé hlavě a v hlavě Jirky Bistiaka. My jsme spolu ten-
krát závodili a našli jsme podporu vedení tehdejšího

Svazarmu, což byl můj táta a Jiří Nývlt. Rozuměli tomu a měli k tomu taky
blízko, takže nám pomohli nápad uskutečnit. Velmi nám taky tenkrát po-
mohl pan Čáp, ředitel Vulkanu, který myšlence fandil. Pro první ročník
dal k dispozici závodní jídelnu Vulkanu, kde se odehrávala celá organi-
zace při samotném závodě. Na městě tehdy tolik pochopení nebylo, sna-
žili se nás startem vytěsnit k základní škole T. G. Masaryka nebo do parku
a objevily se i názory, že je to sport, tak na stadion, což byla škoda, pro-
tože lidi v Hrádku odjakživa motoristickému sportu fandili, protože tady
má dlouhé trvání. Já pamatuji autoklub od svých dětských let, pořádal
hodně akcí, jako třeba společné výlety auty, motorkové soutěže, moto -
krosy a motokáry. 

V roce 1986 jsme Rallye pořádali naposledy, protože po mně nechtěl 
nikdo převzít otěž ředitelování. Jediný, kdo to občas za mě vzal, byl táta,
ale ten v roce 1983 zemřel, takže to bylo o to složitější. V tom roce jsme
pořádali mistrovství České republiky. Tenkrát to bylo rozdělené na tři ob-
lasti: mistrovství České republiky a federální mistrovství. V tom roce jsme
tady pořádali navíc i federální závod Dukelské branné zdatnosti, a to jsme
všichni vlastně dělali všechno. V roce 1986 jsme startovali v reprezentaci
v Poháru míru a přátelství, a tudíž jsem za rok jel 14 závodů a byl jsem 
5–6 měsíců po závodech, což už nešlo skloubit s přípravou dalších roč-
níků a nikdo nebyl ochoten vzít na sebe tu zodpovědnost. Tehdy začala
dvacetiletá přestávka. K pořádání jsme se vrátili až na popud Honzy Ha-
laly. Začal tehdy jezdit neregistrované soutěže, které později přešly pod
hlavičku K4 poháru. Honza Hrádek přihlásil k uspořádání jednoho z těch
podniků, aniž by se s kýmkoli radil – přišel s hotovou věcí. Když jsme za-
čali nový ročník organizovat, tak zjistil, že na nás navlékl pěknou oprátku,
ale když už se do toho vstoupilo, tak jsme vytvořili kolektiv, který to 
táhne dál a stále zvyšuje kvalitu a náročnost.

Jan Halala
Jan Halala, aktivní závodník, stál u znovuobnovení ral-
lye v roce 2005.
Vy jste stál u obnovení rallye. Co vás přimělo 
k tomu, obnovit po 20 letech kdysi slavný 
závod?
Protože jsem se závodnímu ježdění trochu věnoval.
Začínali jsme amatérskými soutěžemi, a protože všechny
závody odtud byly strašně daleko, kolem 250–300 km,

tak mě napadlo uspořádat něco tady doma blíž, abychom nemuseli ales-
poň jednou v roce jezdit takovou dálku. Zangažoval jsem Honzu Kreč-
mana a tím to vlastně vzniklo. Ten se toho chytil, protože v té době byla
situace taková, že to mohl dělat. Prvním rokem se tady jel jen Českomo-
ravský pohár. Lidem se tady ale líbilo, jezdci byli nadšení, všechno se po-
vedlo, takže jsme pokračovali dalším rokem, až jsme se dostali do mist-
rovství České republiky ve sprintrallye.
Máte představu o tom, kam by dál Rallye měla směřovat?
Pokračování plánujeme, energii taky ještě nějakou máme. Určitě příští
ročník plánujeme, že pojedeme. Dál to bude záležet na situaci finanční,
i na tom, jak se bude u nás sport rallye vyvíjet. Ale zatím není v plánu, že
by to tady skončilo.
Když máte jako závodník řadu zkušeností, máte možnost 

srovnání. Je Rallye Lužické hory něčím specifická?
Nemyslím si, že tady máme něco speciálního, co jinde nemají. Z ohlasu
jezdců, se kterými jsem ve styku, považují naše tratě za hodně technické,
to se jim líbí. A co se týká organizace, tak byli všichni spokojení. Malé 
výhrady mají k servisnímu parkovišti, což bohužel nemůžeme ovlivnit,
protože tady nemáme žádné letiště a takové obrovské zpevněné plochy.
Všichni se sem rádi vrací a podle počtu účastníků je vidět, že jsou tady
spokojení. 

Když jsme před lety přemýšleli, jak zpestřit organizaci a startovní pole,
tak jsme vymysleli spojení s autoklubem v Německu ve Weisswasseru,
dohodli jsme se s nimi, že vytvoříme Lužický pohár v rámci našeho euro-
regionu a že bychom jeli jeden závod tady u nás a druhý závod, který se
jezdí tam v rámci Lausitzserie, což je německé mistrovství. První ročník se
zdařil, bylo tady pár účastníků z Německa i z Polska a následně rok nato
se k nám přidali Poláci. Vytvořili jsme trojúhelník, kdy jeden závod jedeme
v Hrádku, druhý Rajd Karkonoski v Jelení Hoře a třetí závod v Boxberg 
a ve Weisswasseru. Obojí je v dosahu 80 km odtud a myslím si, že čím
dál více posádek se zúčastňuje celého poháru. Vypsali jsme i zajímavé
ceny – posádky, které jedou celý kompletní pohár, mají i zvýhodněné
startovné a zatím se to líbí. 

Pro letošní rok jsme vymysleli takovou atraktivitu pro naši rallye, že jsme
měli rychlostní zkoušku v Polsku, která byla jen krátká, víceméně zku-
šebně. Pomáhali nám ji tam zajistit členové autoklubu Rajd Karkonoski.
Chtěli jsme vyzkoušet, jaká bude spolupráce s polskými úřady, s polskou
policií, s jejich organizací. Rádi bychom příští rok udělali i něco více v Pol-
sku, a kdyby to bylo reálné, tak bychom rádi zapojili i německé kolegy.

K rallye jsem se dostal přes kamarády, je to můj zájem, sice řidičák 
nemám, ale baví mě tenhle druh sportu. Léta jsem spolupracoval 
s panem Čemusem na Enduru, když jsme dělali šestidenní, a teď jsem se
dostal přes kamaráda do Boleslavi na Bohemku. Ta pořadatelská práce
mě baví.

Michal Hošek
Vy se na pořádání Rallye Lužické hory podílíte 
od jejího obnovení. Letos jste měl ale poprvé 
svěřenou funkci traťového komisaře. Jak k tomu
došlo?
Byl tu velký problém s lidmi. Spousta lidí nejdříve slí-
bila účast a nakonec nepřišla. Letos jsem si to vzal na
starosti já, oběhl jsem hlavně u nás v práci kluky, které
znám, řekl jsem jim na rovinu, že peníze za to nemo-

hou čekat, protože jsme chudý klub, takže dostanou tričko, dostanou 
najíst, napít a pak bude nějaké poděkování. Pro letošní ročník jsem dal
dohromady asi 50 lidí. Pomáhal jsem tak mladému Jindrovi Sršňovi, což
byl nový vedoucí RZ1. 

Rallye LuÏické hory pfiekraãuje hranice

„Projekt Pohár Trojzemí – mezinárodní automobilová soutěž v ERN – byl spolufinancován 
z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa”. „Překračujeme hranice”.
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Hodně lidí si myslí, že je to jen o tom, že ráno v šest hodin přijde na
místo, dostane vestu a praporek, uvidí všechno a po závodě zmizí. Jenže
my jsme jednu rychlostní zkoušku tři dny obcházeli pěšky, 24 hodin
denně, takže jsme říkali, že příští rok to uděláme jinak. 
Proč jste do organizování Rallye aktivně vstoupil, když jsou 
s tím spojené takové problémy?
Děláme to všichni víceméně pro dobrý pocit, protože nás to baví. Jsem
rád mezi těmi lidmi, je tam i legrace.
Máte nějaké přání pro Rallye do budoucna?
Chtěl bych apelovat na rodiče s dětmi. Zvláště po letošních zkušenostech,
kdy jsem měl na starosti úsek v Bílém Kostele. I když tam byly zakázané
vstupy, protože tam byl rozdrcený asfalt a kameny lítaly, tak se tam po-
stavili rodiče s malými dětmi před panely. Kdyby letěl kámen, tak to dítě
nemá kam utéct. A když jim to člověk řekne v klidu... Byli tam rozumní
lidé, hrozně se mi líbilo, že mi i pomohli. Přál bych si ale, aby k takovým
situacím nedocházelo a na Rallye se nepřihodila žádná tragédie, jako při
jiných soutěžích v poslední době.

Kamil Krečman, ředitel závodu
Pamatujete si první rallye, které se konaly do
roku 1985?
Pamatuji si, že jsme se vždycky motali kolem startu,
kde to měl na starosti ještě náš děda a táta, který ale
závodil. Takže jsme se byli občas podívat, ale spíš jen
tak okrajově.
Jako organizátor jste stál při obnovení rallye 
v roce 2005. Co máte konkrétně na starosti?

V prvním ročníku jsem měl na starosti pouze náměstí, víceméně start 
a cíl, uzavřené parkoviště po dojezdu do cíle. V dalším ročníku jsem byl
vedoucí trati. To je člověk, který má na starosti víceméně to, jak bude
uspořádané celé zabezpečení rallye. Ve třetím ročníku jsem to převzal
celé, měl jsem na starosti i to, že např. daná páska bude na daném místě,
daná cedule bude na daném místě a daný člověk bude mít vysílačku 
a bude vědět, co má kdy říkat. Tedy víceméně veškerá logistika rallye 
a materiálu. 
Jak plánujete, kudy trať povede?
Ohledně trati to děláme tak, že projíždíme s tátou veškeré rychlostní
zkoušky. Každá zatáčka má své pořadové číslo a k tomu přiřazený mate-
riál – dané metry pásky, radiobod, vysílačku, cedule. Já mám na starosti
materiál. Nejvíc jednám s vedoucími rychlostních zkoušek, kteří to mají
pak na triku a musí si tu svou zkoušku označit, opáskovat, dohodnout se
se svými lidmi, že budou na daném místě v danou chvíli. A protože se to

nedá stihnout v ten den, tak to většinou dělají den nebo dva dny dopředu
a ráno už jen natahají pásky. 

Na trati je 300–350 pořadatelů, které musíme dát dohromady, musí
vědět, co mají v danou chvíli dělat, a musí mít materiál. Každá rychlostní
zkouška má svou vlastní dodávku s materiálem. Nikdy se to nepodaří
úplně přesně naplánovat, takže pak se to musí operativně řešit, co kdo
kam kdy odveze. Tým pořadatelů většinou tvoří hasiči nebo nějaké zá-
jmové skupiny. Víceméně to dělají dobrovolně a my se jim akorát sna-
žíme práci co nejvíce zjednodušit.

Protože se snažíme udělat trať zajímavou i pro jezdce, tak ji trochu mě-
níme. Děláme to i proto, že nechceme lidi obtěžovat často za sebou, pro-
tože cesty se uzavřou třeba na celý den a to není moc příjemné. Snažíme
se trať obměňovat, aby byla trochu atraktivní. Každý z těch špičkových
jezdců, kteří jezdí dokola pořád to samé a pak se sveze na novém úseku,
z toho má radost. Největší podíl na nových úsecích má otec. Zpočátku se
snažíme najít kombinace, které by cestu zatraktivnily, a je důležité i to,
mít povolený maximální rychlostní průměr 120 km/h, protože pak už je
to nebezpečné. Snažíme se trať udělat tak, aby to bylo o závodu a o rych-
losti, ale ne aby hrozilo něco vážného pro jezdce. 
Jak moc je problematické trať prosadit třeba v chráněných 
územích a na soukromých pozemcích? Jak vám vychází vstříc
majitelé?
Třeba hrádecká RZ je zajímavá v tom, že má 17 km, což je celkem běžné.
Ale člověk musí dát dohromady 17 km cesty, která za prvé vydrží průjezd
130 aut dvakrát za sebou a za druhé musí být na pozemcích, kde buď 
s tím souhlasí majitel, nebo patří městům a správě silnic. Ty většinou vy-
chází vstříc celkem dobře. Snažíme se také obráceně, ve chvíli, kdy skončí
rallye, cesty, které jsme nějakým způsobem poškodili, opravit. Letos jsme
dva dny zametali veškerý naházený písek na cesty, aby po nás bylo čisto
a vše bylo v původním stavu. Taky je důležité, aby cesty nepřejížděly
místo, které člověk nedokáže uzavřít. Třeba přejet z Bílého Kostela smě-
rem na Václavice se nikdy nedá, protože tam je cesta spodem přes Grab-
štejn, která se uzavřít nedá. Je třeba trať uspořádat tak, aby ji člověk z těch
krásných kousků, které tady jsou, slepil dohromady, a to není jednoduché.

Vít Štrupl

Do opravených prostor ordinace v Nádražní ulici se v srpnu přestěhovala
tzv. pohotovost neboli Ambulantní akutní péče (dříve Lékařská služba
první pomoci). Ve zdravotním středisku v Tovární ulici zůstala fungovat
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje.

Tzv. pohotovost, tedy ordinace pro pacienty, u kterých dojde ke zhor-
šení zdravotního stavu po ordinační době praktických lékařů, nebo pro
pacienty, kteří potřebují aplikovat předepsané injekce, bude mít otevřeno
ve všední dny od 17 do 22 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích od 8
do 21 hodin. V ordinaci bude v této době k dispozici lékař a zdravotní
sestra. Pohotovost ale nevykonává návštěvní službu. V případně život
ohrožujících stavů nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu bude 
v Hrádku nadále k dispozici i stanoviště Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje v Tovární ulici, kam se v případě potřeby pacienti 
dovolají na známé číslo 155.

Ke změně sídla „pohotovosti“ došlo z praktických důvodů. Od 1. dubna
totiž převzaly provozování ordinací ambulantní akutní péče v Českém
Dubu a v Hrádku nad Nisou Lázně Kundratice. Ordinace z Českého Dubu
se přestěhovala právě do Kundratic. Liberecký kraj tato změna nestojí
žádné peníze navíc, stále bude na provoz obou ordinací přispívat asi 
850 tisíci korunami ročně. A na Českodubsku se podařilo ušetřit za pro-
vozování pohotovosti a zároveň za sílu lékaře přítomného v nedalekých
lázních. V Hrádku nad Nisou změnou sídla ordinace došlo k oddělení 
prostor Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a prostor 
pohotovosti, tedy dvou lékařských služeb s rozdílným účelem a také pro-
vozovatelem.

Před přestěhováním ordinace pohotovosti do Nádražní ulice prošel 

objekt nutnou rekonstrukcí. Bylo vybudováno potřebné sociální zařízení
pro zdravotnický personál, ordinace byla přizpůsobena hygienickým po-
žadavkům, vznikla čekárna pro pacienty, opraveny byly podlahy a malby.
Opravy hradilo ze svého rozpočtu město Hrádek nad Nisou, které ze svého
rozpočtu uvolnilo 200 tisíc Kč.

„Pro pacienty je důležitý i fakt, že provozovatel ordinací ambulantní
akutní péče Lázně Kundratice má podepsány smlouvy se všemi zdravot-
ními pojišťovnami, což nebývá běžné. Mohou ji tedy bez problémů vyu-
žít třeba i rekreanti, kteří jsou klienty některé z pojišťoven více zastoupe-
ných na Moravě,“ vysvětluje MUDr. Ivana Pavlová. „Ordinace v Nádražní
ulici byla stejně využívána víceméně jen v dopoledních hodinách, přesun
pohotovosti do tohoto objektu nebude znamenat pro město vyšší náklady
například za energie,“ dodává.

V objektu zůstává nadále chirurgická ambulance, která je k dispozici 
v úterý a v pátek od 8 do 12 hodin. Ve čtvrtek od 6.30 do 12 hodin je 
v ordi naci diabetologická poradna, od 13 hodin interní ambulance. 
Ve stádiu úvah je otevření ortopedické ordinace, který by ulevila od
obtížného dojí ždění především starším méně pohyblivým pacientům.
Chirurgii, internu a diabetologickou poradnu provozuje ve středisku 
v Nádražní ulici Nemo cnice Frýdlant.

OOrrddiinnaaččnníí  hhooddiinnyy  aammbbuullaannttnníí  aakkuuttnníí  ppééččee  ((ppoohhoottoovvoossttii))  vv  HHrrááddkkuu  nn..  NN..::
Všední dny: 17–22 hodin, soboty, neděle, svátky: 8–21 hodin
OOddbboorrnnéé  oorrddiinnaaccee::
Chirurgie: úterý, pátek 8–12 hodin
Interna: čtvrtek 8–12 hodin
Diabetologická: čtvrtek 6.30–8 hodin (pouze odběry) a 13–17 hodin.

„Projekt Pohár Trojzemí – mezinárodní automobilová soutěž v ERN – byl spolufinancován 
z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Nisa – Nysa”. „Překračujeme hranice”.

Na pohotovost do NádraÏní ulice
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Slavná kapela Abba mífií do
Hrádku nad Nisou

Kdo by neznal věhlasnou švédskou skupinu ABBA, která v 70. letech udě-
lala se svou hudbou díru do světa! V Hrádku nad Nisou budeme mít mož-
nost zažít něco z této atmosféry v sobotu 12. září! Firma Trelleborg Fluid
Solutions Czech Republic, s. r. o., z průmyslové zóny totiž pořádá koncert
revivalové kapely ABBA Chiquita Revival přímo ve svém areálu a všichni
jste srdečně zváni – vstup je zdarma, navíc si můžete dopolední koncert
ABBA ochutit švédskými nebo českými specialitami. 

Koncert skupiny ABBA Chiquita Revival pořádá firma Trelleborg Fluid
Solutions Czech Republic, s. r. o., u příležitosti Dne otevřených dveří 
ve švédském stylu v sobotu dne 12. 9. dopoledne. Proč zrovna Švédsko?
Závod v Hrádku nad Nisou zaměstnává na 360 pracovníků a je součástí
nadnárodní společnosti se sídlem ve Švédsku. Při sobotní akci tedy me-
lodie ABBA nemohou chybět. Stejně jako švédské masové kuličky a další
švédské speciality. Brány firmy Trelleborg se pro všechny otevírají v 9 ho-
din, k vidění budou mažoretky z Hrádku nad Nisou, soutěže pro děti 
i dospělé a chybět nebude ani prohlídka výroby ve firmě, která dodává
komponenty do aut světoznámých značek: VW, BMW, Audi, Škoda Auto,
Mercedes-Benz, Opel a mnoho dalších. Některé z nich – jako například
novou Škodu Yetti – si budete moci prohlédnout přímo na místě.
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ReportáÏ z vodáckého tábora
Ve dnech 4.–11. července 2009 jsem měla možnost zúčastnit se vodác-
kého tábora na řece Ohři. Byl to můj první tábor vůbec, a hned jsem jela
v pozici vedoucího. Zpočátku mě provázel strach z toho, jak mě děti při-
jmou mezi sebe a zda zvládnu všechny požadavky kladené na vedoucího

tábora. Nakonec se ukázal můj
strach jako zbytečný. Na vodác-
kém táboře jsem zažila spoustu
legrace, naučila jsem se jezdit
na kánoi jak v pozici háčka, tak
i zadáka a našla jsem spoustu
nových kamarádů. Uchvátila
mě krásná příroda v okolí Ohře
a velmi okouzlující město Loket,
které jsme navštívili přibližně 
v polovině naší etapy. Jedinou
smůlu jsme měli ohledně po-
časí, které si ale člověk nikdy 
nevybere. Vodácky tábor nám
utekl jako voda a myslím, že si
všichni odnesli spousty hezkých
zážitků a vzpomínek. Jsem ráda,
že jsem mohla na tento tábor
jet, a proto bych touto cestou

chtěla poděkovat Mgr. Ladislavě Jurkové, která mi to umožnila.

Reportáž z letního tábora v Dolánkách
Vodácký tábor ale nebyl jediný tábor, kterého jsem se letos zúčastnila. Ve
dnech 16.–23. srpna 2009 jsem odjela jako vedoucí letního tábora do 
Dolánek u Turnova. Ani jako dítě jsem na takovémto táboře nikdy nebyla,
a tak jsem vůbec netušila, co mě čeká. Čekalo mě 21 malých zlatokopů 
s touhou si ukořistit pokud možno co nejvíce zlata, a tak si vydělat spousty
Dolanů. Já v roli Banky jsem to často neměla jednoduché a mnohokrát
jsem si při vyplácení hotovosti musela sáhnout na dno. Děti na táboře
byly velmi šikovné, rychle se učily nové písničky u táboráku, připravily si
krásné masky na maškarní, dokonce se snadno naučily řídit kanoi či tan-
čit country tance. Dětem jsem jako první přiznala, že nemám paměť na
jména, ale jména těchto 21 dětí už nikdy nezapomenu. 

Na táboře jsme si užili spousty legrace, navštívili jsme letní kino a mu-
zeum v Turnově, koupaliště v Železném Brodě či hrad Hrubý Rohozec. Tá-
bor se mi líbil tak moc, že jsem si chvilkami přála, aby mi bylo zase 10 let
a já mohla jet příští rok znova. Ráda bych ještě poděkovala vedoucím Pétě
Došelové, Jarče Novákové a Hance Prchlíkové za to, jak mě hezky přijaly
mezi sebe a jak mě naučily správně sbírat zkušenosti.

RozjíÏdíme dal‰í pûveck˘ peloton!
Chrámový sbor od svatého Bartoloměje rozjíždí po letních prázdninách
svůj další pěvecký „peloton“! 

Do svých řad přijímáme nové členy! Nemusí se vůbec jednat o znalce
hudby, stačí hudební sluch a chuť zpívat! Na oplátku nabízíme prima 
kolektiv, příjemnou atmosféru sborových zkoušek a četné zážitky ze spo-
lečných vystoupení. 

Zkoušky chrámového sboru probíhají každé pondělí od 18.30 hodin 
v budově Klubu důchodců za poštou.

Odhoďte svůj ostych a přijďte mezi nás!
Těší se na Vás

Rolf Bartosch a ostatní členové chrámového sboru

Hudební ‰koliãka bude roz‰ífiena
o v˘tvarnou v˘uku

Počínaje zářím by se na přání rodičů měla rozšířit výuka hudby pro děti
o výuku výtvarných činností. Pokud máte zájem, aby vaše dítě navštěvo-
valo tento obor, můžete využít přihlášky, které byly předány do hrádeckých
škol, případně telefonujte na č. 482 723 513. Využít můžete i e-mailovou
adresu zstgm@skoly.net. 

Výuka bude probíhat v Základní škole T. G. Masaryka a povede ji 
sl. Dita Mlejnecká. Termín zahájení výuky bude upřesněn po dohodě 
s přihlášenými zájemci.

Sportovní klub kulturistiky Hrádek
nad Nisou v roce 2009

Sportovní klub kulturistiky v Hrádku nad Nisou má za sebou více než pat-
náct let úspěšné činnosti. Oddíl se zaměřil především na přípravu mla-
dých kulturistů v kategorii mladšího a staršího dorostu. Systematická práce
s mladými kulturisty, která se po letech projevila ve skvělých výsledcích,
byla oceněna v letech 2004–2005 Svazem kulturistiky a fitness České repu -
bliky – SKK Hrádek nad Nisou byl vyhlášen nejlepším oddílem v doro-
stenecké kategorii v ČR. 

V letošním roce bylo v přípravě na soutěže dvanáct dorostenců. První
soutěžní vystoupení dorostenců v této sezoně se uskutečnilo 13. června
v Čelákovicích. Mladší dorostenci se v přípravě na mistrovství ČR zúčast-
nili mistrovství Čech v kategorii staršího dorostu. V kategorii staršího 
dorostu do 65 kg obsadil David Varga 5. a Radek Kundrik 6. místo. 
Vrcholem sezony byla účast na mistrovství ČR v kulturistice mladšího do-
rostu. M ČR se konalo 20 a 21. června v Odrách. Oba borci si vedli skvěle –
Radek Kundrik se stal mistrem ČR a David Varga byl druhý v kategorii nad
65 kg.

Ukončení docházky na základní škole a začátek studia na střední škole
znamená pro většinu úspěšných mladších dorostenců ukončení soutěžní
přípravy. Proto jsme v letošním roce neměli zastoupení v kategorii star-
ších dorostenců. Obávali jsme se, že v posilovně budou chybět začínají-
cím kulturistům vzory. To se ale nestalo. 

Luděk Pflegr úspěšně repre -
zentoval klub na mistrovství Čech 
v kulturistice v kategorii juniorů do
70 kg a obsadil pěkné 6. místo. 

Nejprestižnější soutěží je vždy
mistrovství Čech a ČR v kategorii
mužů. Náš klub zde reprezentoval
Petr Chalupný. Na Mistrovství
Čech 9. května v Rumburku obsa-
dil v kategorii nad 90 kg 1. místo 
a byl vyhlášen absolutním vítě-
zem. Mistrovství ČR se konalo 16.
a 17. května v Jihlavě a Petr Cha-
lupný zde obsadil v kategorii nad
90 kg 3. místo.

Na vybavení a údržbě posi-
lovny a přípravě mladých členů
sportovního klubu se podílí vět-
šina členů. Největší dík ale patří za-
kládajícím členům klubu – panu
Karlu Fejksovi a trenérovi mládeže
Janu Bílému.

J. Poláček, předseda klubu

Finanãní poradenství pro Vás
Oddlužení nemovitosti, exekuce, dražby 

Krátkodobé úvěry na koupi nemovitosti, výkup nemovitostí
Koupě a prodej pozemků na FVE, lesů, orné půdy – nabídněte

Možnost spolupráce pro šikovné lidičky

IInnffoorrmmaaccee  nnoonnssttoopp  773399  442222  113388

Podûkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat rychlé záchranné službě 
v Hrádku nad Nisou, zejména panu Ladislavu Doležalovi a Lucii Smo-
luchové, za rychlou a odbornou pomoc při záchraně života pana Miro-
slava Novotného. Zásluhou jich a následné péče kardiologického centra
Krajské nemocnice Liberec můžeme vítat nové dny společně jako celá
rodina.

Společné díky za rodinu Marie Novotná
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Na konci srpna dokončila polská firma Zaklad Uslug Remontowo Budo -
wlanych Kaminski Bogatynia první etapu opravy hřbitova na Liberecké
ulici. Týkala se především kolumbária a přilehlých prostor. 

V levé i pravé lodi byla zcela vyměněna dlažba, byly vymalovány stěny
a bylo obnoveno odvodnění, zasypané při předchozí rekonstrukci. V obou
lodích byly vyzděny nové prostory pro uložení uren, které byly opatřeny
nerezovými uzamykatelnými boxy. Nyní je na hřbitově k dispozici 140 
boxů pro uložení jedné urny a 40 boxů pro dvě urny.

Na začátku září byly do nových prostor přestěhovány urny ze starého
kolumbária. Pronajímatelé boxů budou v těchto dnech osloveni osobním
dopisem, aby si převzali klíče.

V místech původního kolumbária by v budoucnu mohla vzniknout
místnost pro správce hřbitova. To si ale vyžádá poměrně velkou investici,
protože bude potřeba vyměnit krov i střešní krytinu nad objektem, vy -
mě nit schodiště, okna, dveře i podlahy, případně zavést vodu k umyva-
dlu. Chystá se také oprava obvodové zdi hřbitova v místech, kde se již
zdivo rozpadá.

Vít Štrupl

Posedmnácté připravil Luděk Vele a celý tým organizátorů benefiční kon-
cert na Grabštejně. Scénické provedení Donizettiho opery Don Pasquale
přilákalo do hlediště 850 diváků. Díky divákům a sponzorům benefice při-
bylo na bankovním účtu sdružení 170 tisíc korun. 

Poprvé byla při koncertu udělována Cena Eduarda Hakena pro 
vý znam nou osobnost z regionálních divadel. První držitelkou se stala 

pětaosmdesátiletá pěvkyně Marie Rathouská-Málková, která působila 
desetiletí v libereckém divadle.

Příznivci opery a hradu Grabštejna se už mohou těšit na příští rok – pro-
gramem 18. benefičního koncertu bude Smetanova opera Hubička. 

Peníze získané při benefičních koncertech budou věnovány na opravu
jedinečného kladívkového klavíru z roku 1806 a také na vrácení sgrafit do

fasády hradu. Ta už jsou nyní k vidění na fasádě v západní
stěně hradu těsně pod střešní římsou. Část zachovalých or-
namentálních sgrafit byla sejmuta před dvaceti lety s cílem
zachránit alespoň to cennější, co na tehdy zdevastovaném
hradě bylo. V letošním roce byla asi čtvrtina z nich při opravě
fasády vrácena na původní místo.

Týden před letošním benefičním koncertem bylo po více
než roce rozebráno lešení v kapli sv. Barbory. Zrestauro-
vána byla nástropní freska, práce v kapli ale ještě zdaleka
nekončí. 

Hradu Grabštejn a těm, kteří se o něj starají, se daří při-
lákat každým rokem více návštěvníků. Ani letošní rok, ve kte-
rém si mnozí správci památek stěžují na úbytek turistů, ne-
byl pro Grabštejn výjimkou. Zásluhu na tom mají i kulturní
akce, pořádané hlavně v průběhu léta, např. grabštejnské
Létohrádky. Velký úspěch i přes nepříznivé počasí měl kon-
cert folkové legendy Pavla Žalmana Lohonky.

Vít Štrupl

První etapa opravy hfibitova byla ukonãena

Benefice vynesla 170 tisíc korun


