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V říjnovém čísle:
— Dožínky
— Evropská pouť
— S Pydlou v zádech
— 110. výročí školy
— Obnovený triatlon
Příloha: Skály u Oybina

cena 12 Kã

Multifunkãní
centrum bude
otevfieno za rok

Rekonstrukce historicky cenného domu
a vytvoření kulturního a informačního
centra jsou cílem česko-polského pro-
jektu Multifunkční centrum Trojzemí
Hrádek nad Nisou (CZ) – Bogatynia (PL).
V srpnu byla ve výběrovém řízení vy-
brána firma, která bude stavbu provádět.
Stala se jí Regionální stavební, s. r. o.,
z Prahy, se kterou již byla podepsána
smlouva.

Během roku se promění hrázděný
dům č. p. 71 v multifunkční centrum, ve
kterém budou prostory pro nejrůznější
kulturní a společenské akce. V přízemí
vznikne nové turistické informační cent-
rum, v patře výstavní prostory a v pod-
kroví prostor pro menší společenské akce
či divadelní představení. Dvůr domu
bude zastavěn moderním víceúčelovým
sálem.

V první etapě realizace bude opraven
prostor v sousedním domě, kam se poté
přestěhuje trafika. Zároveň začnou pří-
pravy dvora pro výstavbu nového ob-
jektu. To bude obnášet především vy-
rovnání jeho úrovně a odvoz přebytečné
hmoty. Stavební práce na historickém
objektu se naplno rozběhnou po Novém
roce. V současnosti se dokončuje reali-
zační dokumentace.

Pokračování na straně 4

V fiíjnu budou zahájeny
dal‰í stavby

Stavební ruch, vyšší prašnost, rozkopané povrchy vozovek a s tím spojená dopravní omezení jsou v sou-
časnosti běžnou součástí života hned na několika místech v Hrádku. V říjnu k nim přibudou další. Začne
totiž realizace projektu Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou. Je pravdou, že několik
staveb probíhajících současně bude po nějakou dobu ztěžovat život v centru města, výsledkem by ale
na konci příštího léta měly být kompletně zrekonstruované ulice v centru.

V průběhu prázdnin proběhlo výběrové řízení na zhotovitele staveb v rámci projektu Revitalizace his-
torického centra. To mělo dvě části – vybíral se zhotovitel stavby pro Severočeskou vodárenskou společ-
nost (rekonstrukce sítí) a zhotovitel stavby pro město Hrádek nad Nisou (rekonstrukce vozovek, chodníků
apod.).

Vítězem výběrového řízení pro SVS, a. s., se stala liberecká firma Integra, která nabídla cenu 13 612 990 Kč
vč. DPH. Druhou část výběrového řízení vyhrála firma Metrostav, a. s., s nabídkovou cenou 61 973 448 Kč
vč. DPH. Smlouva s oběma firmami bude podepsána v druhém říjnovém týdnu. Ještě v tomto měsíci
začnou stavební práce. V první etapě se budou týkat ulice 1. máje a Horního náměstí. Na náměstí byl
provoz částečně omezován už v září, kdy zde probíhala pokládka nového plynovodu.

Oprava Žitavské se prodlouží minimálně o půl roku
Dopravní omezení na Žitavské ulici, které mělo původně skončit do konce letošního roku, se bohužel
prodlouží. Poté, co do stavby dodatečně vstoupila plynárenská společnost RWE a začala rekonstruovat
plynovod, se ke stejnému kroku nyní rozhodla i Severočeská vodárenská společnost. To bude znamenat
prodloužení stavby minimálně do června příštího roku. K této nepříjemné situaci došlo přesto, že si město
při tvorbě projektu vyžádalo vyjádření správců sítí k potřebě jejich rekonstrukcí. Stanoviska správců k po-
třebě rekonstrukce plynovodu a kanalizace byla původně taková, že tyto sítě nebude potřeba opravovat.
Po započetí stavby svůj postoj změnila RWE. Pokračování na straně 9
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1155..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
15. schůze rady města v roce 2009 konaná dne 19. srpna se zabývala těmito
záležitostmi:
— vzala na vědomí předloženou žádost o poskytnutí podpory panu 

Danielu Morávkovi zastupujícímu Sdružení Dynamic Line na zajištění 
letních festivalů a akcí v roce 2009. Po projednání příspěvek neschvá-
lila vzhledem k vyčerpanému grantovému programu a vzhledem 
k finanční situaci v příjmové části rozpočtu. 

— schválila převedení rezervy finančních prostředků z rozpočtu OV Old-
řichov na Hranicích ve výši 59 000 Kč na protipovodňová opatření

— vzala na vědomí informaci starosty města o podání žádosti o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na opravu sanktusové věžičky
na kostele sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou.
Komentář: Sanktusová věžička nad lodí kostela byla poškozena v lednu
2007 při orkánu Kyrill. Její vrchní část musela být snesena. Cena opravy
je odhadována na min. 400 tisíc Kč.

— schválila pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Multifunkční
centrum Trojzemí Hrádek n. N. (CZ) – technický dozor investora“ 
vítězného uchazeče (dodavatele) Jakub Valeš, Liberec 1, za celkovou
cenu 355 079 CZK vč. DPH dle podané nabídky

— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
o dotaci na projekt „Stromy v Trojzemí“ o celkovém rozpočtu na čes-
kou část projektu ve výši 17 929,16 eur (cca do 450 000 Kč), z toho vl.
podíl 15 % a dotace 85 %, který je podáván do Fondu malých projektů
Euroregionu Nisa, Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 až 2013.
Komentář: Cílem projektu je obnova dubové aleje na Žitavské ulici od
kruhového objezdu ke státní hranici.

— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
o dotaci na projekt „Společný život v Trojzemí“ o celkovém rozpočtu
na českou část projektu ve výši 17 616 eur (cca do 450 000 Kč), z toho
vl. podíl 15 % a dotace 85 %, který je podáván do Fondu malých pro-
jektů Euroregionu Nisa, Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007
až 2013.
Komentář: Projekt je volným pokračováním projektu Společnou ces-
tou – je zaměřen na podporu spolupráce spolků v Trojzemí.

— schválila rámcové zadávací podmínky a vypsání výběrového řízení 
v rámci projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek
nad Nisou (CZ), Bogatynia (PL) a Heřmanice (CZ) v česko-polském
příhraničí“ na dílčí veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Zajiš-
tění povinné publicity v rámci projektu „Zlepšení dopravní dostup-
nosti mezi městy Hrádek nad Nisou (CZ), Bogatynia (PL) a Heřmanice
(CZ) v česko-polském příhraničí“

— schválila smlouvu o dílo na vypracování žádosti do OPŽP na akci: „Park
v Žitavské ulici“ se zhotovitelem: Ing. Lukáš Lánský za cenu 40 000 Kč
vč. DPH dle podané nabídky

— schválila uzavření smlouvy Příprava projektu do operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost mezi městem Hrádek nad Nisou a firmou
TIMA Liberec, Nové Město nad Metují.
Komentář: Předmětem projektu bude příprava komunitního plánu 
sociálních služeb v Hrádku nad Nisou.

— schválila firmu URBAPLAN, s. r. o., Hradec Králové za zpracovatele stu-
die v rámci projektu Podpora regenerace panelových sídlišť – Rege-
nerace sídliště Liberecká.
Komentář: Jedná se o studii pro 2. etapu regenerace sídliště.

— schválila do funkce technického dozoru investora pro stavbu Regene-
race sídliště Pod Tratí Ing. Petra Šmakala, za cenu 64 260 Kč vč. DPH 

— schválila firmu Zbyněk Nýdrle jako vítěznou firmu na zakázku Autor-
ský dozor při provádění stavebních prací v rámci projektu „Zlepšení
dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou (CZ), Bogatynia
(PL) a Heřmanice (CZ) v česko-polském příhraničí“ na základě nejvý-
hodnější nabídky 119 000 Kč včetně DPH

— schválila firmu Zbyněk Nýdrle jako vítěznou firmu na zakázku „Pro-
jektová dokumentace na zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků
provozu na pozemní komunikaci Liberecká–Hrádek nad Nisou“ na 
základě nejvýhodnější nabídky 95 200 Kč včetně DPH

— schválila firmu Terén Desing Teplice jako vítěznou firmu na zakázku
„Projektová dokumentace na čištění odpadních vod Kopaczow (PL) –
Oldřichov na Hranicích (CZ)“ na základě nejvýhodnější nabídky 
618 800 Kč včetně DPH.

Komentář: Projektová dokumentace bude zhotovena z prostředků
Fondu malých projektů Česko–Polsko. Spoluúčast města je 10 %, zby-
lou část pokryje dotace.

— na základě od obyvatel došlých žádosti o pokácení či posouzení stavu
stromů na městských či jiných veřejných pozemcích, které souvisejí 
s vichřicí v měsíci červenci 2009, uložila OISM a OSŽP posouzení jed-
notlivých žádostí a zhotovení nových dendrologických posudků v pří-
padě, že původní dendrologické posudky již nejsou relevantní (např.
poškození stromu bleskem)

— vzala na vědomí rozhodnutí MŠMT ohledně navýšení počtu žáků 
v DDM Drak.
Komentář: DDM Drak žádal o navýšení počtu žáků z důvodu provo-
zování Klubu mládeže (od listopadu 2008). Od schváleného počtu
žáků se odvíjí financování mezd zaměstnanců, tedy i pracovnice Klubu
mládeže. Protože krajský úřad žádost zamítl, bylo podáno odvolání.
Kapacita byla ministerstvem navýšena, ale pouze o 20 žáků, což jsou
méně než 2 % současného stavu. Způsob dalšího financování se nyní
řeší.

— schválila doplnění jednacího řádu rady města o způsob hlasování per
rollam.
Komentář: Hlasování per rollam (oběžníkem) umožňuje hlasovat ope-
rativně v případě potřeby mezi jednotlivými schůzemi rady města 
e-mailem, případně smskami.

— vzala na vědomí informaci o konání akce Mistrovství psovodů služeb-
ních psů celní správy ČR ve vyhledávání drog, která se uskuteční na
Kristýně ve dnech 5.–9. 10. 2009.

1166..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
16. schůze rady města v roce 2009 konaná dne 2. září se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila poskytnout Libereckému romskému sdružení, o. s., příspěvek

ve výši 3 tis. Kč na činnost spojenou s primární prevencí (realizací vol-
nočasových aktivit dětí) v lokalitě Dolní Suchá.
Komentář: K činnosti je využívána místnost osadního výboru, kromě 
jiných aktivit zde vznikl taneční kroužek.

— souhlasila s návrhem pojmenovat komunikaci navazující na součas-
nou komunikaci Zlatá výšina a sousedící s pozemkem p. Veroňka 
názvem Trnková a doporučuje předložit návrh k projednání zastupi -
telstvu města.
Komentář: Pojmenovány budou dvě komunikace odbočující z komu-
nikace Zlatá výšina. První dostane název Šípková, druhá Trnková. 

— schválila pro výkon technického dozoru investora na akci „Cyklostezka
Dělnický dům – Luční, Hrádek nad Nisou“ pana Ing. Jaroslava Karla za
celkovou smluvní cenu ve výši 43 000 Kč

— schválila uzavření smlouvy o zprostředkování mezi městem Hrádek
nad Nisou, AVK Polypharm Hrádek n. N. a AZ Bydlení Liberec na 
p. p. č. 1789/11, p. p. č. 943/4, p. p. č. 1788/4 a p. p. č. 1789/4.
Komentář: Jedná se o poslední dva pozemky ze sedmi, které byly v loň-
ském roce zasíťovány na Zlaté výšině.

— schválila pro realizaci akce „Oprava fasády a ozdobných hlavic ZŠ Li-
dická“ firmu STAV-AGENCI, s. r. o., za cenu 160 031 Kč vč. DPH a ulo-
žila OISM prostřednictvím pojišťovacího makléře Quatro Finance 
pojistné plnění na základě pojistné smlouvy.
Komentář: Ozdobné prvky poškozené při červencové vichřici se již
opravují.

— schválila navrženou organizační změnu na městském úřadě s účinností
od 1. 10. 2009 a uložila tajemnici tuto změnu začlenit do organizač-
ního řádu: na odboru stavebním a životního prostředí se ruší jedno
místo a na odboru investic a správy majetku se jedno místo vytváří.
Komentář: Zároveň s přesunutím pracovního místa mezi odbory byla
přesunuta agenda odpadů. Bylo tím dokončeno oddělení výkonu
státní správy (odbor stavební) od výkonu samosprávy (odbor inves-
tic). Pod odbor investic a správy majetku přejde také správa městských
bytů, vykonávaná dosud externě. 

— na základě žádosti OV Václavice schválila opravu střechy kabin na fot-
balovém hřišti ve Václavicích firmou Josef Jeník, Václavice za nabídko-
vou cenu 80 000 Kč z rozpočtu OV Václavice 

— vzala na vědomí připomínky k vybudování cesty na Zlaté výšině.
Komentář: Připomínky obyvatel byly projednány na místě a po do-
hodě řešeny úpravami komunikace.

— vzala na vědomí návrh řešení parkování za objektem České spořitelny
s připomínkami využití kolen a vjezdu do lokality.
Komentář: V souvislosti s omezením parkování na Horním náměstí po
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dokončení rekonstrukce vznikne ve dvoře ČS několik parkovacích míst
pro městský úřad a jeho návštěvy. Pozemek ve dvoře je majetkem
města.

— schválila vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci 
na záměr rekonstrukce objektu DK Beseda a výstavbu ubytovací 
kapacity.
Komentář: V DK Beseda (jejímž vlastníkem je město) by v 1. patře 
a v podkroví měl vzniknout penzion, nabízející solidní ubytování.

— schválila prodej použité zámkové dlažby ve vlastnictví města Hrádek
n. N. za cenu 2 Kč/ks s tím, že na prodej bude dlažba až po vyhodno-
cení odborem investic a SM a po nabídce příspěvkovým organizacím
a po akcích města.
Komentář: K prodeji bude po splnění podmínek zámková dlažba 
z chodníků ze Žitavské ulice.

1177..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
17. schůze rady města v roce 2009 konaná dne 16. září se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Organizace 

výběrových řízení na zajištění městských slavností, publicity projektu
a TDI projektu Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou“
vítězného uchazeče (dodavatele): Regioplan, s. r. o., za celkovou cenu
157 080 Kč vč. DPH

— schválila převod 40 000 Kč z rezervního fondu DDM Drak do fondu
odměn DDM Drak a čerpání 13 600 Kč z rezervního fondu na odvody
spojené s výplatou vedoucí Klubu mládeže

— schválila následně uvedený postup pří projednání konečného znění
smlouvy s vítězným uchazečem v rámci výběrových řízení Obsahový
manažer – jednání a Obsahový manažer – koordinace v rámci projektu
„Společný sekretariát svazku měst Malý trojúhelník“. Z důvodů úpravy
rozsahu předmětu projektu dojde k jednání s vítězným uchazečem 
o rozsahu předmětu smlouvy v rámci povolených podmínek poskyto-
vatele dotace, případně dojde ke zrušení výběrového řízení a vyhlá-
šení nového výběrového řízení s upraveným rozsahem.

— vzala na vědomí nabídku Českých drah na odkoupení pozemků a ulo-
žila OISM projednat na zastupitelstvu města.

Komentář: Jedná se o pozemek mezi železnicí a vnitřním obchvatem,
který má město zájem odkoupit a poté jej upravit. ČD ale požadují
cenu neakceptovatelnou městem.

— vzala na vědomí materiál ohledně vyhodnocení výběrového řízení –
„Využití pozemků p. p. č. 1603 a část p. p. č. 1602/1 k. ú. Hrádek nad
Nisou“.
Komentář: Jedná se o pozemky v průmyslové zóně ohraničené kom-
plexem KSM Casting, kotelnou Vulkanu a obchvatem města. Výběrové
řízení vyhrála firma KMI, s. r. o., Jablonec nad Nisou, která bude mít
pozemek na 35 let v pronájmu a postaví zde sluneční elektrárnu. Ná-
jemné bude 225 510 tis. Kč ročně, za prvních 5 let splatné při podpisu
smlouvy.

— schválila změnu termínu dokončení stavby na akci Zlepšení dopravní
dostupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou (CZ) – Bogatynia (PL) 
a Heřmanice (CZ) v česko-polském příhraničí za předpokladu zacho-
vání ceny díla dle smlouvy a doby záruky dle smlouvy a uložila starostovi
města projednat navýšení nákladů na financování projektu „Zlepšení
dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou (CZ) – Bogatynia
(PL) a Heřmanice (CZ) v česko-polském příhraničí“ se společností RWE
Distribuce.
Komentář v samostatném textu.

— souhlasila s dopisem o informaci zvýšení regulovaného nájemného 
a s výpočtem zvýšení nájemného dle tabulkového přehledu. Konsta-
tovala, že v roce 2010 nebude město Hrádek nad Nisou navyšovat
smluvní nájmy v bytových ani v nebytových prostorách.
Komentář v samostatném textu.

— schválila vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektové doku-
mentace na rekonstrukci čekárny MUDr. Janatové a MUDr. Lenkvíkové
v objektu Tovární 225, Hrádek nad Nisou.
Komentář: Po letošní rekonstrukci pohotovosti v Nádražní ulici a reha -
bilitace v Tovární ulici se bude v příštím roce rekonstruovat čekárna 
a sociální zařízení v 1. patře střediska v Tovární ulici.

— uložila OISM zajistit studii využitelnosti objektu bývalé celnice a zpra-
covat odhad nákladů na různé varianty řešení objektu.
Komentář: Vzhledem k tomu, že se dosud nepodařilo najít vhodného
nájemce pro provozování restaurace, bude cílem studie nalezení růz-
ných variant řešení objektu.

Podél vnitfiního obchvatu
vzniká nová cyklostezka

Stezka pro cyklisty, kterou ale rádi využijí i bruslaři, bude spojnicí mezi
Dělnickým domem a Luční ulicí. V rámci záměru Libereckého kraje vybu -
dovat cyklostezku z Liberce do Hrádku n. N., která povede mimo silnice, ji
buduje firma Skanska DS Brno. S nabídkovou cenou 3 014 742 Kč včetně
DPH vyhrála výběrové řízení.

Hrádecký úsek je prvním, který se na celé trase buduje. Má převést sou-
časnou trasu procházející Loučnou do Luční ulice a dále ke Kristýně a Har-
tavě.

Na stavbu cyklostezky získalo město dotaci 1,8 mil. Kč ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Další asi milion korun přidá ze svého rozpočtu
Liberecký kraj. Vít Štrupl
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V Tovární ulici byla otevfiena
nová rehabilitace

V polovině září bylo v Hrádku nad Nisou ve zdravotním středisku v Tovární
ulici otevřeno nové rehabilitační centrum. Vzniklo rekonstrukcí prostor,
kde byla již dříve rehabilitační péče poskytována.

Nové rehabilitační oddělení je jedním z pracovišť Centra léčení po-
ruch pohybového aparátu MUDr. Jiřího Netušila, které sídlí v Liberci.
Jedná se  o společné pracoviště týmu lékaře a fyzioterapeutů, založené
na víceoborové kvalifikaci lékaře (neurologie, fyziatrie, balneologie a lé-
čebná rehabilitace, myoskeletální medicina) a vysoké kvalifikaci všech 
fyzioterapeutů umožňující provádět individuální cvičení na neurofyzio-
logickém podkladě (např. posturální cvičení, spirální dynamika, Brugge-
rův koncept). 

Základem práce s pacientem je doporučení k ergonomické úpravě 
pracoviště a nácvik správného držení trupu při práci v sedu a v předklonu
dle konceptu prof. Bruggera. Pacient je motivován k aktivní spolupráci na
své léčbě – jedná se o edukační formy léčebné tělesné výchovy. 

Prostory pro novou rehabilitaci poskytlo město Hrádek nad Nisou. Na
nezbytnou rekonstrukci těchto prostor uvolnilo ze svého rozpočtu částku
300 tis. Kč, za které bylo vybudováno nové sociální zázemí, zhotoven nový
sádrokartonový strop, opraveny omítky, podlahy, byla provedena nová
elektroinstalace a prostory celé rehabilitace byly nově vymalovány. V mi-
nulém roce byla kompletně vyměněna všechna původní dřevěná okna za
okna plastová. Otevření rehabilitace přímo v Hrádku pomůže především
lidem se sníženou pohyblivostí, kteří museli dosud dojíždět do Liberce.
V letošním roce je po „pohotovosti“ již druhým zrekonstruovaným zdra-
votnickým zařízením. Další rekonstrukce se připravuje na příští rok – bude
se týkat zázemí pro pacienty v 1. patře střediska v Tovární ulici.

Trelleborg pfiedstavuje své
v˘robní plány

Společnosti Trelleborg v Hrádku nad Nisou, která zaměstnává 360 lidí, se
podařilo získat další nové zakázky. Vedle již avizovaných Audi A8 a VW
Polo 1.2 se jedná o vozy Audi Q5 a Q7, VW Sharan, BMW X3 a BMW řady
1 a 3. Náběh výroby těchto dalších zakázek je plánován na první polovinu
roku 2010. Jak už firma informovala letos v červnu, připravuje nábory no-
vých pracovníků a během listopadu a prosince začne pracovat na nových
zakázkách. Do té doby hodlá přijmout až 60 lidí.

Vedení firmy odhaduje, že díky novým zakázkám se po Novém roce opět
dostane na stejnou úroveň měsíční produkce jako loni v září, tedy 1 milion
kusů hadic. V současnosti vývojové oddělení pracuje se zákazníky na 
dalších projektech, které mohou znamenat další zakázky v letech 2011 
a násle dujících. Nové zakázky zajistí výrobní program společnosti na 5 let
dopředu. Výše produkce však závisí na vývoji poptávky po automobilech.
Mezi hlavní modely aut s hadicemi současné i budoucí výroby z Hrádku
nad Nisou patří kromě již uvedených značek i vozy ze skupiny VW s mo-
tory o obsahu 1.2 a 1.4 montovanými do vozů Polo, Golf, Fabia, Yeti, 
Ibiza, Leon apod.

Významné změny v roce 2008
V historii firmy sehrál významnou roli rok 2008, kdy management při -
stou pil k celkové restrukturalizaci. Klíčové pro zákazníky bylo zlepšení 
kvality, zvýšení spolehlivosti dodávek, zkrácení reakční doby a zvýšení
čistoty v pro cesu. To později přispělo k získání nových zakázek v letošním
roce. Vedle toho firma převedla vývojové centrum z Německa do Hrádku,
zavedla nové standardy organizace práce a snížila prostoje.

Firma Trelleborg Hrádek nad Nisou je držitelem certifikátů kvality a EMS.
Letos před prázdninami firma Trelleborg úspěšně obhájila certifikáty

kvality a EMS. EMS je mezinárodně uznávaný certifikát, který vymezuje
požadavky na ochranu životního prostředí. Společnost radikálně snížila
počet vadných výrobků. Tyto hodnoty se uvádí jako „zákaznické PPM“ –
počet vadných kusů na 1 milion výrobků. Letos dosahují v Trelleborgu 
v milionu dodaných výrobků pouze 23 zmetků, tj. zmetkovitost 0,0023 %.

Opravy na sídli‰ti probíhají
podle plánu

Od začátku září je na sídlišti Pod Tratí dočasně komplikovaná situace 
v možnosti parkování, způsobená první částí rekonstrukce parkoviště.
Práce ale pokračují podle harmonogramu, takže parkoviště, rozšířené 
o nová parkovací místa, by mělo být k dispozici v druhé polovině října.
Práce zde probíhají v turnusech, takže pracovníci jsou na stavbě souvisle
10 dní a následně čerpají čtyři dny volna.

Následovat bude úprava parkoviště podél panelových domů. Zároveň
probíhají opravy pojezdových chodníků uvnitř sídliště. Práce na první
etapě revitalizace sídliště Pod Tratí včetně položení nových povrchů budou
dokončeny ještě v letošním roce.

Vít Štrupl

Multifunkãní centrum bude
otevfieno za rok

Dokončení ze strany 1
Polský partner projektu zahájil rekonstrukci lidového domu v části obce
Bogatynia – Markotice, která by měla být dokončena do konce roku. 
Realizaci česko-polského projektu monitorovali 1. října zástupci měst Hrá-
dek nad Nisou a Žitava a koordinátoři projektu obou partnerů.

Přímou návaznost na projekt multifunkčního centra má další projekt
Vzpomínky na společnou budoucnost, realizovaný z česko-saského pro-
gramu Cíl3/Ziel3. Jeho náplní bude vytvoření koncepce výstavních pro-
stor v multifunkčním centru. Na vytváření koncepce se budou podílet od-
borníci z Čech a Německa.

V souvislosti se vznikem Multifunkčního centra Trojzemí schválili v září
zastupitelé založení obecně prospěšné společnosti Brána Trojzemí. Na 
říjnovém zasedání by měli projednat text zakladatelské smlouvy. OPS
Brána Trojzemí bude zajišťovat provoz multifunkčního centra – tedy 
informačního centra, muzea, víceúčelového sálu, výstavních prostor. Pře-
vezme také pořádání kulturních akcí města, provoz knihovny, podporu
cestovního ruchu a vydávání HRÁDECKA. OPS bude financována z pro-
středků, které dosud město vynakládalo na uvedené činnosti. Jako samo -
statný neziskový subjekt bude mít další možnosti na získávání dotací pro
svou činnost. Podobný model funguje v řadě měst velikostí podobných
Hrádku. Vít Štrupl
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Od ledna se zv˘‰í jen regulované
nájemné

O polovinu se město rozhodlo zvýšit regulované nájemné v městských
bytech. Místo dosavadních 22 Kč za m2 budou po novém roce platit 
33 Kč za m2 plochy bytu. I přes toto zvýšení zůstává regulované nájemné
stále na úrovni asi poloviny smluvního nájemného. Výše smluvního 
nájemného ani výše nájemného za nebytové prostory se v příštím roce
měnit nebude.

Město v současnosti vlastní 144 bytů. Pouze v menší části (27 bytů)
platí nájemci regulované nájemné. Ve zbylých 117 bytech je již nájemné
určeno jako smluvní. Veškeré peníze vybrané za nájem bytů jsou využí-
vány pro rekonstrukce těchto objektů.

Silnice pfies Polsko se má
zaãít stavût v fiíjnu

Po nekonečných jednáních a několikanásobném zahajování výstavby 
mezinárodní silnice přes Trojzemí se zdá, že konečně dochází k obratu.
Polský úsek by se měl začít stavět ještě v říjnu. Dolnoslezský úřad pro sil-
nice a železnice oznámil, že byla ve výběrovém řízení vybrána společnost,
která komunikaci přes polské území postaví. Stalo se jí konsorcium firem
Budimex Dromex z Varšavy s nabídkovou cenou téměř 40 mil. zlotých. 
V opakovaném výběrovém řízení bylo dosaženo ceny, která odpovídá
sumě, kterou na stavbu poskytly německá a česká strana.

Cena nezahrnuje hraniční most přes Nisu, jehož stavbu zaplatí Ně-
mecko. Stejně tak není součástí nabídky napojení na český úsek, který byl
dokončen již v loňském roce. 

Nezávisle na stavbě polského úseku pokračuje stavba nové silnice z Bí-
lého Kostela do Hrádku. Řidiči, kteří byli zvyklí využívat silnici z Bílého
Kostela přes Pekařku do Václavic, musí počítat s tím, že bude nejméně na
půl roku uzavřená právě kvůli výstavbě nové silnice.

Vít Štrupl

Do mûsta putují dal‰í dotace
V srpnu a září podávalo město další žádosti o prostředky na realizaci pro-
jektů do několika dotačních programů. U dvou žádostí, které byly podá-
vány do Fondu malých projektů Euroregionu Nisa, Česká republika – Sasko,
je již znám výsledek. Obě žádosti byly úspěšné.

Předmětem projektu Stromy v Trojzemí v hodnotě 17 929 eur (cca
450 tis. Kč) je především údržba dubové aleje na Žitavské ulici od kru-
hového objezdu po státní hranici. Staleté duby budou ještě do konce roku
odborně ošetřeny, především budou zbaveny suchých větví, které ohro-
žují projíždějící vozidla. V místech, kde stromy v současnosti chybí, budou
vysazeny nové.

Druhou úspěšnou žádostí je Společný život v Trojzemí. Hodnota pro-
jektu je prakticky shodná s předchozím. Společný život v Trojzemí nava-
zuje na projekt Společnou cestou – je zaměřen na podporu spolků v Troj-
zemí, především na pokračování jejich tradiční spolupráce a organizaci
společných akcí. 

Na oba projekty bude město čerpat 85 % rozpočtu projektu z dotace
a 15 % bude jeho spoluúčast. Vít Štrupl

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

Finanãní poradenství pro Vás
Oddlužení nemovitosti, exekuce, dražby 
Krátkodobé úvěry na koupi nemovitosti, 

výkup nemovitostí
Koupě a prodej pozemků na FVE, lesů,

ornou půdu – nabídněte
MMoožžnnoosstt  ssppoolluupprrááccee  pprroo  ššiikkoovvnnéé  lliiddiiččkkyy..

Informace nonstop 739 422 138
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Ač se o Hrádku nedá říci, že by byl zemědělským městem, dožínky již 
našly své místo v kalendáři akcí, které se zde konají každým rokem. Jsou
poděkováním zemědělcům, kteří se svou prací podílejí na utváření 
podoby okolní krajiny. Na Hrádecku jsou největšími zemědělskými pod-
niky Agro Chomutice a BRagro farma Václavice. Dožínky jsou ale také 
přehlídkou těch, kteří hospodaří v malém – ať už jsou to chovatelé, či 
pěstitelé.

V teplém slunečném odpoledni snad pouze stánek zahrádkářů plný
barevných plodů a květin naznačoval, že nastává podzim. Králíky a kře-
pelky vystavili hrádečtí chovatelé. Hodně pozornosti lákal stánek včelařů,
ve kterém jeden z hrádeckých majitelů včelstev, Matouš Kirschner z Vác-
lavic, ochotně vysvětloval a odpovídal na dotazy zvídavých návštěvníků.
Stejně tak každoročně láká stánek manželů Hyškových z Bílého Kostela,
kteří ve svém domě shromáždili exponáty spojené s výrobou másla a dal-
ších mléčných výrobků a expozici mají otevřenou jako Minimuzeum
másla. Na dožínkách výrobu předvádějí, a tak je možné na místě ochut-
nat opravdu čerstvé máslo.

O zábavu měly tentokrát postaráno děti. Tradičně láká jízda na koních.
Letos spolu s dožínkami probíhal na Hasičské louce Krajský ekoden, který

spolupořádaly Společnost pro Lužické hory a DDM Drak. Děti vyráběly
různé drobnosti z přírodních materiálů. Taková výroba originálních klo-
bouků z velkého archu balícího papíru přilákala i nejednoho dospělého.

Na druhém konci louky mezitím soutěžili děti i dospělí v pití mléka.
Pokud byste chtěli uspět v příštím roce, můžete trénovat již teď – stačí
vám k tomu půl litru mléka a brčko. Za pravidelný trénink a tím pádem
zvýšený odbyt mléka vám budou vděčni i zemědělci. Vyhrát na dožín-
kách ale vůbec není jednoduché, protože časy pod deset sekund nejsou
výjimkou. Vít Štrupl

Îijme spolu, nejen
vedle sebe

První říjnový víkend patří již osm let Evropské pouti. Pořádají ji společně
města Malého trojúhelníku a obyvatelé Oldřichova a Kopaczówa. Evrop-
ská pouť je příležitostí, jak se v jednom dni v roce setkat se svými sousedy
žijícími na druhé straně státní hranice a s lidmi, kteří v obou částech obce
žili, ale své domovy byli nuceni opustit.

„Projekt Společnou cestou byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím
Euroregionu Nisa – Nysa”. „Překračujeme hranice”

DoÏínky pfiilákaly stovky lidí
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„Projekt Společnou cestou byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím
Euroregionu Nisa – Nysa”. „Překračujeme hranice”

Logopedická poradna
V MŠ na Oldřichovské ulici a na ZŠ Lidická (u nádraží) zahajuje od 5. 10.
2009 opět svou činnost logopedická poradna pro děti s vadami řeči.

Provozní doba: 
Pro předškolní děti v MŠ Oldřichovská každou středu od 14 do 17 hodin,
Pro školní děti na ZŠ Lidická každé pondělí od 13 do 16 hodin.
Informace získáte na tel. číslech: 482 723 154 a 736 753 751.
Projekt probíhá za podpory města Hrádek nad Nisou a Nadace Euronisa.

Hrací automaty zmizí 
z centra mûsta

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 23. 9. 2009 novou obecně
závaznou vyhlášku města, která postupně omezí provozování výherních
automatů v centru města. 

O schválení vyhlášky, která by zakázala provozování výherních auto-
matů v části města, diskutovalo zastupitelstvo již v loňském roce. Teprve
nový postup Státního dozoru Ministerstva financí, který od 1. 9. 2009 ne-
povoluje bez souhlasu obcí a měst loterijní videoterminály, umožnil sku-
tečně omezit provoz všech typů výherních automatů. Obce a města totiž
povolují a mají příjmy pouze z mincovních výherních automatů, povolení
na tzv. videoterminály vydává přímo Státní dozor Ministerstva financí.

Zastupitelstvo města naprostou většinou hlasů schválilo zákaz provozu
výherních hracích přístrojů v městské památkové zóně, ulici 1.máje, na
Dolním náměstí a ulici Generála Svobody. Cílem je nejenom omezení po-
čtu výherních hracích přístrojů ve městě a jeho centru, ale také omezení
jevů, které jsou s nimi spojeny, jako je hraní na dluh a porušování veřej-
ného pořádku v okolí těchto provozoven.

Počet automatů se začne snižovat tak, jak bude končit platnost povolení,
vydaných v minulosti k jejich provozování. Bohužel, k některým videotermi-
nálům, vydalo ministerstvo financí povolení i na více než deset let dopředu.

Obecně závazná vyhláška města
Hrádek nad Nisou

č. 1/2009
O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je pro-

vozování výherních hracích přístrojů zakázáno.

Zastupitelstvo města hrádek nad Nisou podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst.
2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů se usne-
slo dne 23. 9. 2009, usnesením č. 7/249/ZM/09 vydat na základě § 50 odst. 4 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Základní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje dle § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, veřejně přístupná
místa, kde je ve městě Hrádek nad Nisou provozování výherních hracích přístrojů 
zakázáno.

Čl. 2
Určení míst

Výherní hrací přístroje je zakázáno provozovat na těchto veřejně přístupných místech:
Na všech veřejně přístupných místech vymezených územím ohraničeným – za západní
strany hranicí památkové zóny a dále ulicemi a to včetně těchto ulic. Ulicí 1. máje, až
k mostu přes Lužickou Nisu, ulicí Francouzskou, ulicí Jiřího z Poděbrad až na Dolní
náměstí. Dolní náměstí je zahrnuto celé. Z Dolního náměstí pokračuje hranice ulicí
Generála Svobody až k ulici Liberecká, kde se hranice území napojuje na hranici 
památkové zóny. Toto území je zakresleno v mapové příloze této obecně závazné 
vyhlášky.

Čl. 3
Přechodné ustanovení

Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti
této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat dle vydaného povolení na místech uve-
dených v článku 2 nejdéle do doby stanovené povolením.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Josef Horinka – místostarosta Hrádku nad Nisou
Martin Půta – starosta Hrádku nad Nisou

Titulek jsem si vypůjčil z krátkého proslovu starosty Hrádku nad Nisou
Martina Půty, který přednesl na shromáždění před kostelem sv. Josefa 
v Kopaczówě. Krátce vystihuje to, co mnozí obyvatelé obce, ať už bývalí,
nebo současní, cítí. Svědčí o tom i stále se zvětšující počet lidí, kteří na
pouť přicházejí. Po setkání u pomníku smíření v Kopaczówě a ekume-
nické bohoslužbě v kostele se účastníci poutě scházejí na společném 
pikniku v Kopaczówě. I tady se dávají do řeči lidé, kteří se nikdy neviděli, 
a to bez ohledu na to, které jsou národnosti nebo kterého jsou vyznání.
Ti, kteří zažili léta povinného odloučení, si nejvíce a upřímně váží vzá-
jemné tolerance a chuti žít společně.

Při loňské pouti vysadili u pomníku zástupci měst Malého trojúhelníku
jinan dvoulaločný, strom budoucnosti, jehož spojené listy mají symbo -
lizovat vůli lidí žít společně. Letos přivezl zakladatel Evropské poutě, 
dr. Dietmar Brendel, další sazenici jinanu, která má naopak listy rozdělené.
Oba stromy tak společně symbolizují pohnutou historii a víru v dobrou
budoucnost obyvatel Trojzemí. Vít Štrupl
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polečenskápolečenská
rubrikarubrika
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
září 2009 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.

81 let Rudolf Pařík, Eva Větrovská,
Marie Jurčíková

82 let Ema Fléglová, Ludmila Mlčochová
83 let Gašpar Sloboda, Libuše Holečková,

Ladislav Vachek
84 let Anna Šedivá, Libuše Stryová
85 let Zdeňka Roštějnská, Anna Křižanová
88 let Věra Fořtová
89 let Marie Slabá
90 let František Keller, Erna Hescheová

100 let Richard Mareš

V pátek 18. 9. 2009 byli v obřadní síni radnice uvítáni noví hrádečtí 
občánci – Pavel Balog, Simona Grohmannová, Alice Cajthamlová, Hana
Dimtrová, Barbora Novotná, Natálie Fořtová, Matěj Zárybnický, Jiří 
Zárybnický, Karolina Veselá, Valentýna Mikschová, Kristýna Rabanová, 
Tomáš Arteňuk.

Marie Zimová, tajemnice SPOZ

Nejstar‰í obãan Hrádku oslavil
sté narozeniny

Sté narozeniny se v Hrádku příliš často neslaví. Alespoň si při gratulaci
nejstaršímu občanovi Hrádku nikdo nemohl vzpomenout, kdy se zde sla-
vily naposledy. 8. září se dožil sta let pan Richard Mareš. Ke gratulacím
příbuzných se o den později přidali i zástupci města a Pečovatelské
služby. A jak při této příležitosti padlo, kulaté narozeniny oslavila i man-
želka pana Mareše, paní Josefa, které bylo na jaře 95 let. K tomu letos oba
manželé oslavili 75 let od svatby, tedy tzv. korunovou svatbu.

Jak v obřadní síni ukázal pan Mareš, sta let se lze dožít v kondici, kte-
rou mnozí mladší dávno nemají. Sice s pomocí berlí, ale jinak samostatně
pan Mareš chodí. Doma se stará o kuchyni, protože jak potvrdila ředitelka
Pečovatelské služby p. Škublová, dovážené obědy s manželkou odmítají.
Pan Mareš tedy vaří a jako bývalý pekař také peče. Nikdy nekouřil, ale jak
potvrdil, sladké má rád. Přesto byl jedním z dárků poukaz na pečovatel-
ské služby v hodnotě 10 000 Kč, které manželé Marešovi jistě využijí.

Panu Marešovi i jeho paní ještě jednou gratulujeme a přejeme zdraví
a pohodu do dalších let.

Nabídka nov˘ch knih v mûstské
knihovnû

ŘŘííjjeenn  22000099

Brown, S. – OOddkkuudd  vvaannee  kkoouuřř (psychologický román pro ženy)
Brycz, P. – DDěěttsskkýý  zzvvěěřřiinneecc (příběhy z večerníčků)
Brycz, P. – SSvvaattýý  ddéémmoonn (psychologické drama z historie)
Černý, J. – VV  dděějjiinnáácchh  ččeesskkéé  lliinnggvviissttiikkyy (slovník)
Falconer, C. – OOssttrroovvyy  ppřříízzrraakkůů (historický román)
Figesová, K. – AA  ccoo  jjáá?? (vtipný příběh o rodinných vztazích)
Flynn, V. – SSttřřeežžiitt  aa  bbrráánniitt (špionážní román)
Frenchová, J. – HHiittlleerroovvaa  ddcceerraa (příběh pro děti)
Gerritsenová, T. – ZZaahhrraaddaa  kkoossttíí (detektivní román)
Jarošová, J. – VViiaa  lluucciiss (životopisný román)
Lanczová, L. – MMaannžžeellkkyy,,  mmiilleennkkyy,,  zzoouuffaallkkyy (ze života moderní ženy)
Kovář, M. – CCeelleebbrriittyy  vvee  zzvvllááššttnníícchh  sslluužžbbáácchh (osobnosti u zvláštních 
jednotek)
Krolupperová, D. – DDrraakkaa  jjee  lleeppššíí  ppoozzddrraavviitt  aanneebb  OO  eettiikkeettěě (pohádky 
o slušném chování)
Roseová, K. – ZZeemmřřii!! (detektivní román)
Scottová, K. – MMeezzii  nnáámmii  dděěvvččaattyy (humorný příběh pro ženy)
Soukupová, P. – ZZmmiizzeett (povídky)
Ungarová, A. – PPiillaatteess  sspprráávvnnáá  vvoollbbaa (cvičební programy)
Urban, M. – LLoorrdd  MMoorrdd (pražský román)
Vágner, O. – CCeessttaa  bbyyllaa  ddoobbrráá,,  mmííssttyy  ššppaattnnáá (povídky)
Zábranský, D. – ŠŠtteerrnnůůvv  ppookkuuss  mmiilloovvaatt (lázeňská novela)

pracovnice knihovny

V˘let v Praze
Hned druhý týden nového školního roku se celá naše speciální třída vy-
dala na celodenní výlet do pražské ZOO. Jeli jsme vlakem, autobusem 
i metrem. Metrem většina našich dětí jela poprvé. Cestu jsme si ještě
zpestřili plavbou parníkem po Vltavě, kde si děti mohly prohlédnout 
historickou část Prahy a dosyta si užít všech zdymadel. Po výstupu na Cí-
sařském ostrově stačilo přeběhnout lávku a byli jsme v cíli – ZOO Troja.

Během prohlídky jsme tu viděli spoustu zajímavých zvířátek. Nejvíce
nás zaujali bílí medvědi, lachtaní show a gorily. Děti se také svezly vláč-
kem a mohly se vydovádět v dětských koutcích s krásnými dřevěnými prvky.

Během celého výletu nás doprovázelo krásné letní slunečné počasí.
Prostě nádhera. Už se všichni těšíme na další.     Irena Horáčková, Jandalová Eva
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Rodinné t˘my se utkaly ve ãtyfiboji
První neděle v září patřila letos mezi ty chladnější, ale ani to neodradilo
26 dvou až pětičlenných rodinných týmů od toho, aby se mezi sebou ut-
kaly ve čtyřech disciplínách při hrádeckém rodinném čtyřboji. Zápolení,
které probíhá napříč věkovými kategoriemi, připravil DDM Drak spolu 
s dlouhou řadou dobrovolníků.

Nejlepšími se v kategoriích vytvořených podle počtu členů týmu stali
Novákovi, Kotrčovi, Novotní a Slukovi.

Akci podpořili: město Hrádek nad Nisou, MO ODS Hrádek nad Nisou,
SKS Hrádek n. N.

Město Hrádek nad Nisou vás zve na představení

S PYDLOU V ZÁDECH
Hrají:

Josef Dvořák, Markéta Hrubešová
a členové Divadelní společnosti Josefa Dvořáka

23. října 2009 od 19 hodin
v DK Beseda v Hrádku nad Nisou

Vstupné: 200 Kč
Vstupenky v předprodeji v informačním centru od 1. 10. 2009.

Vstupenky jsou číslovány!

Hra S Pydlou v zádech měla svou premiéru v divadle Semafor 4. 6. 1981
a dočkala se téměř 500 repríz. Po mnoha letech se legendární semafor-
ská inscenace vrátila zpět na divadelní prkna...

Postavička prostého lidového chytráka, který se zaplétá v šachové par-
tii mocných, poskytuje vynikajícímu Josefu Dvořákovi prostor pro řadu
brilantních klaunských čísel.

„…Ta snaha neustále předstírat, hrát vždy tu roli, která se právě žádá,
vytěžit z každé situace i něco pro sebe, onen bezpáteřný konjukturalis-
mus, snaha vytvářet i na troskách za každou cenu zdání idylky… není
nám to všechno příliš povědomé?“

Partnerem tohoto i dalších představení v DK Beseda je Střední škola umě-
leckořemeslná a oděvní Liberec, s. r. o., která pro město Hrádek nad 
Nisou zdarma zhotovila číslované návleky na židle.

Studium ve škole je zaměřeno na módu, návrhářství, styling a mode -
ling. Dívky i chlapci se naučí navrhovat oděvy, módní doplňky, celkový
styling osoby a předvádět modely na módních přehlídkách, navštíví
naše i zahraniční galerie a výstavy. Jde
o obor vzdělání s talentovou zkouškou,
přihlášky se podávají ředitelce školy do
15. listopadu 2009. Absolventi mohou
pokračovat ve studiu na VŠ obor Design
oděvů na TU v Liberci, VŠUP v Praze
apod.

V fiíjnu budou zahájeny
dal‰í stavby

Dokončení ze strany 1
Nyní se ale ukázalo, že kanalizace, která byla na Žitavské ulici vybudo-
vána v roce 1905, je místy propadlá a vyžaduje rovněž rekonstrukci. Město
požaduje, aby došlo ke kompletní rekonstrukci v celém úseku od Lido-
vého domu po křižovatku s Václavskou ul. Ta obnáší položení 1,6 km 
nových trubek po obou stranách Žitavské ulice. Dokončení celé stavby se
z toho důvodu posune a s ním potrvají i ztížené podmínky Žitavské ulici.

V rámci projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek
nad Nisou (CZ), Bogatynia (PL) a Heřmanice (CZ) v česko-polském pří-
hraničí“, tedy projektu, z něhož je financována rekonstrukce Žitavské 
a Václavské ulice, dochází také k úpravám křižovatek na obou stranách
mostu přes Nisu.

Vybudováním ostrůvků a „zálivů“ se křižovatky stanou přehlednějšími
a také bezpečnějšími pro chodce, pro které při šířce stávající komunikace
nebylo přecházení jednoduché. Na křižovatce u Dělnického domu dojde
ke změně přednosti v jízdě. Preferován bude vnitřní městský obchvat,
takže jako hlavní bude označena silnice vedoucí z obchvatu na most.

Ještě více nepřehledná byla dosud křižovatka na druhém břehu Nisy.
Ta bude pomocí „zálivů“ rozdělena na dvě: na první křižovatce při pří-
jezdu od města se řidič rozhodne, zda bude pokračovat do Donína, nebo
do Loučné, a pokud pojede do Loučné, přijede ještě na odbočku ke Kor-
tanu (Jižní ul.). Tímto opatřením se odstraní komplikovaná situace v před-
nosti v jízdě při výjezdu z Loučné. Přednost v jízdě ve směru most – Donín
zůstane zachována.

Jak již bylo uvedeno, úprava křižovatek je financována díky podpoře
EU, konkrétně z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika. Pouze povinný podíl nákladů na projekt 
(10 %) hradí partneři projektu. Protože majitelem komunikací u mostu je
Krajská správa silnic, stala se partnerem projektu. V případě obou křižo-
vatek u mostu tak hradí povinný podíl, plynoucí z nákladu na úpravu 
vozovek, zatímco město, jakožto majitel chodníků, hradí pouze podíl 
z nákladů na úpravu chodníků.

1. října proběhl společný monitorovací den česko-polských projektů.
Zúčastnili se ho zástupci měst Hrádek nad Nisou a Bogatynia a koordi-
nátoři projektů. Zatímco na české straně dojde k posunutí termínu do-
končení stavby, polští partneři ji stihnou dokončit do konce října. V rámci
projektu rekonstruují komunikaci k pěšímu hraničnímu přechodu Heř-
manice a budují nové parkoviště. K dokončení akce na polské straně
zbývá položit asi 500 m asfaltových povrchů. Vít Štrupl

Na radnici vystavuje Josef Zíka
Další z libereckých výtvarníků přijal pozvání k vystavení svých děl v gale-
rii v patře městského úřadu. Vernisáž výstavy Obrazy a kresby Josefa Zíky
proběhla 1. října za přítomnosti nejen autora, ale i jeho kolegů z Liberce
a Hrádku nad Nisou.

Josef Zíka se v poslední době věnuje malbě a kresbám postav, na vý-
stavě ale najdete i obrazy krajin. Výstava na městském úřadě potrvá do
10. listopadu.

12. listopadu proběhne vernisáž další výstavy – Ráj zbrocený krví. 
Obrazy vystřídají fotografie Šimona Pikouse z jeho cesty do Gruzie.
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Atletick˘ pûtiboj Z· jiÏ po‰esté
Dne 16. 9. uspořádala ZŠ T. G. Masaryka (u pošty) 6. ročník tradičního
atletického pětiboje Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko pro žáky dru-
hého stupně ZŠ.

Přihlásily se týmy ZŠ T. G. Masaryka Hrádek, ZŠ Lidická Hrádek, 
ZŠ Chrastava a letos poprvé i ZŠ Mníšek.

Závody proběhly v báječné atmosféře na hřišti u pošty. Žáci a žákyně
bojovali za svá družstva do posledních sil, pořadí v každé disciplíně se
bodovalo a vyhrála škola s nejvíce body.

Disciplíny: 60 m, skok daleký, 400 m, hod míčkem (ml. žactvo), vrh
koulí (st. žactvo) a štafeta 4 x 200 m.

VVýýsslleeddkkyy::
MMllaaddššíí  žžááccii:: 1. Chrastava, 2. T. G. Masaryka Hrádek, 3. Lidická, 4. Mníšek
MMllaaddššíí  žžáákkyynněě:: 1. Chrastava, 2. T. G. Masaryka Hrádek, 3. Lidická
SSttaarrššíí  žžááccii:: 1. T. G. Masaryka Hrádek, 2. Mníšek, 3. Lidická, 4. Chrastava
SSttaarrššíí  žžáákkyynněě:: 1. T. G. Masaryka Hrádek, 2. Chrastava, 3. Lidická
Nejlepší mladší žákyní se stala Markéta Hotmarová (7. tř. ZŠ T. G. 

Masaryka), mladším žákem Martin Malý (ZŠ Chrastava), starší žákyní 
Michaela Zvoníčková (9. tř. ZŠ T. G. Masaryka) a starším žákem Martin
Bulíř (9. tř. ZŠ T. G. Masaryka).

Z výborných výsledků vybíráme 510 cm ve skoku do dálky (M. Bulíř, 
T. G. Masaryka), 7,44 m v kouli (M. Zvoníčková, T. G. Masaryka), 8,86 s
na 60 m (V. Yurhel, T. G. Masaryka), 394 cm ve skoku do dálky (M. Zvo-
níčková, T. G. Masaryka), 10,49 m v kouli (Ficenec, Chrastava) či 1.01,81
v běhu na 400 m (M. Bulíř, T. G. Masaryka).

SSoouuppiisskkyy  ZZŠŠ  TT..  GG..  MMaassaarryykkaa  HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu::
MMllaaddššíí  žžááccii:: Asauljak Alexander, Badi Miroslav, Blažek Jan, Bielčík Michal
SSttaarrššíí  žžááccii:: Šašek Daniel, Souček Jan, Zezula Ondřej, Bulíř Martin
MMllaaddššíí  žžáákkyynněě:: Hotmarová Markéta, Fritschová Michaela, Horáková 

Sabina, Šebestová Valerie
SSttaarrššíí  žžáákkyynněě:: Danková Tereza, Yurhel Viktorya, Repyakh Kateřina, Zvo-

níčková Michaela.
Veškeré výsledky najdete na www.zstgm.skoly.net.

Mgr. Tomáš Vávra – učitel Tv

110. v˘roãí ‰koly ve 
Václavicích

Škola ve Václavicích sice už od roku 1982 nefunguje, přesto je však stále
jednou z nejzajímavějších budov v obci, kterou zná velký počet obyvatel
ještě ze svých školních let. 

Letos 10. září uplynulo přesně 110 let od zahájení výuky v této stále 
existující budově, kterou obec nechala na vlastní náklady ve výši 81 000 
rakouských korun vybudovat v roce 1898. Dokončena byla o rok později
a na počest 50. výročí vlády jeho výsosti císaře Františka Josefa I. byla po-
jmenována Jubilejní lidová škola císaře Františka Josefa I. Před ni byla mezi
dva červené buky umístěna busta císaře, která se před tím nacházela na
jiném místě. Buky stále stojí a zdobí areál školy, busta však bohužel zmi-
zela neznámo kam. 

Školství ve Václavicích má dlouhou historii. Prvním známým učitelem
byl v roce 1645 Gabriel Schütz, který musel v souvislosti s protireformací
obec pro svoje evangelické vyznání již o pět let později zase opustit.
Tehdy se škola možná nacházela již v první známé školní budově, v domě
č. 83, v tzv. Anenském dvoře, který dnes již neexistuje. Škola měla statut
farní školy. Prvním katolickým učitelem byl od roku 1651 Mathias Ingnaz
Seydel, který pocházel z Hennersdorfu u Lubaně (Henryków Lubański).

Pro stálý nárůst žáků bylo časem potřeba zajistit vyučování ve větší bu-
dově. Proto obec v roce 1864 koupila dům č. p. 216 (býv. václavický obecní
úřad) stojící u odbočky na Pekařku. O tři roky později je označována za
dvoutřídku. Roku 1869 se škola na základě nových školních zákonů stává
samostatnou obecnou školou. Třetí a čtvrtá třída jsou zřízeny v následu-
jících letech. Další nárůst žáků vedl nakonec k tomu, že od školního roku
1899/1900 byla zavedena i pátá třída. 

Po vzniku Československa v roce 1918 byl ze školní budovy odstraněn
nápis nad hlavním vchodem a busta císaře byla nahrazena bustou Hanse
Kudlicha, osvoboditele rolníků.

Konec vyučování v tenkrát německé škole přišel v květnu 1945 v sou-
vislosti s koncem války a začínajícím odsunem německých obyvatel. Od
listopadu 1945 výuka pokračuje, nyní však již jako ryze česká škola.  

Vyučování, které dlouhá léta řídil známý učitel Josef Klíma, skončilo ve
zdejší škole v roce 1982. Od této doby děti chodí do škol v Chotyni a Hrádku
nad Nisou. Po nějaké době sloužila budova jako ubytovna pro polské bri-
gádníky vypomáhající na statku JZD. Po delším chátrání se do školy na-
stěhovala hrádecká firma Hagal, s. r. o., která zde vyrábí šicí nitě a oděvní
šňůry. Díky majiteli firmy, panu Hanušovi, se sešlá budova dočkala mimo
jiné nové fasády a oken, takže je i dnes, po více než 20 letech od zrušení
školy, opravdu honosnou stavbou.

V souvislosti s výročím školy bylo zvažováno vyjmutí základního ka-
mene s nápisem Plura Intus vedle vchodu. Součástí akce měla být i pro-
hlídka školy. Tuto akci se bohužel nepodařilo organizačně zajistit i přes
podporu ze strany města Hrádku nad Nisou, velký zájem obyvatel Václa-
vic a bývalých německých obyvatel, kteří by rádi po dlouhých letech na-
hlédli do své staré školy. Možná se v budoucnu tuto akci podaří zrealizo-
vat a místní obyvatelé budou mít opět možnost zhlédnout část historie
své obce.

Michael Martin

Pfii premiéfie byli nejúspû‰nûj‰í
Ïáci z Donína

V pátek 18. září jsme pořádali 4. ročník závodu horských kol pro žáky 
a žákyně 4.–9. tříd. Na trať vyrazilo 57 závodníků. K nim se přidalo pou-
hých 14 závodnic. Poprvé jsme mezi účastníky přivítali žáky z donínské
školy.

Jejich premiérová účast na technicky zajímavé trati byla více než vyni-
kající – obsadili první tři příčky ve své kategorii a nechali za sebou i své
vrstevníky, kteří se závodu zúčastnili i v loňském roce.

Vítězi svých kategorií se stali Sára Čermáková a Jan Kučera ze ZŠ Li-
dická, Filip Tůma z Donína, Míša Musilová, Kateřina Repyakh a Jakub Pod-
zimek ze ZŠ T. G. Masaryka.

Závod byl organizován za podpory společnosti Pulsklima, s. r. o. 
Vít Štrupl

NemoÏné na poãkání, zázraky
do tfií dnÛ

Naše velké poděkování míří do Oldřichova k manželům Hojsákovým.
Vzhledem ke stavu, v jakém se nacházel náš školní pozemek, jsme je
požá dali o poskytnutí pomoci při jeho úpravě, a to s využitím těžké tech-
niky, kterou pan Hojsák disponuje. Pomoc nám přislíbili. Naše překvapení
po příchodu do školy po prodlouženém víkendu ale odpovídalo spatření
zázraku. 

Z pozemku byla odstraněna nejen nežádoucí vegetace, ale hlavně byl
srovnán do stavu umožňující jeho údržbu v dalších obdobích. Děkujeme
tedy panu Hojsákovi za poskytnutí stroje i volného času. Zároveň i jeho
manželce, která ve stejné době poskytla své ruce a vytahovala z hromady
zeminy větve, kořeny a kopřivy. Děkujeme za pomoc, v takovém rozsahu
zcela mimořádnou.

Za ZŠ T. G. Masaryka Vít Štrupl
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Do vrchu se závodilo
popáté

Závod do vrchu, při kterém cyklisté překonávají 270 výškových metrů 
do sedla pod Popovou skálou, se letos konal již popáté. Mezi účastníky
letos byl i loňský vítěz Jaroslav Tuž. Ač svůj výkon oproti loňsku vylepšil 
o 15 sekund (do cíle dojel v čase 18.28), na vítězství to nestačilo. Třetím
nejlepším časem za dobu pořádání závodu (18.02) se vítězem stal 
Milan Hrouda. Jedinou závodnicí byla Jana Farská. Sice neměla na startu
soupeřku, ale s nepříjemným stoupáním po šotolinových serpentinách
si poradila za 22 minut a 27 sekund, čímž vylepšila svůj loňský výkon 
o 2,5 minuty.

Za pomoc při zajištění závodu děkujeme hrádecké jednotě Orel a městu
Hrádek nad Nisou.

Vít Štrupl

Úspû‰nû obnoven˘ triatlon
V neděli 6. září se v rekreačním areálu Kristýna uskutečnil 1. ročník Auto
Enge Triatlonu. Organizátoři se rozhodli vrátit k přerušené tradici hrá-
deckých triatlonů. Dlouhodobě pečlivě připravovali každý detail závodu.
Na startu se sešlo 54 jednotlivců a dvě štafety. Vzhledem k tomu, že ne
každý sebere odvahu postavit se na start závodu kombinujícího tři dis-
ciplíny, je účast na prvním ročníku více než slušná. A protože závodníci
vyjadřovali po doběhnutí do cíle spokojenost s organizací i s tratí, mají
organizátoři triatlonu na co navázat v příštím roce.

Stanislav Dvořan, který byl autorem myšlenky vrátit do Hrádku triat-
lon a tím pádem se stal i jeho hlavním pořadatelem, připravil se svým 
týmem trať sestávající z 400 m dlouhého plaveckého úseku na Kristýně,
na který navázala cyklistická část po lesních a lučních cestách Lužických
hor. Po 13 km v sedle kola čekal závodníky ještě 4 km dlouhý běh na Troj-
mezí a zpět na Kristýnu.

Po deštivé sobotě se v neděli počasí alespoň trochu zklidnilo. Vzduch
byl sice chladnější než voda Kristýny (ta měla 17 °C), ale to mohlo vadit
spíše divákům a pořadatelům…

V mužské kategorii zvítězil Jan Novota s časem 49.03. Za sebou nechal
Štěpána Vidnera a Dominika Hyblera. Mezi ženami kralovala Kateřina
Loubková (53.33), druhá skončila Lucie Hrubá a třetí Jana Chocholouš-
ková. U veteránů nakonec vyhrál Pavel Suchý před Frankem Grossem
(GER) a Jaroslavem Tužem. Lepší ze dvou startujících štafet byl tým bicy-
clecafe.cz ve složení Koktová, Podrazil T. a Podrazil J. Jediným juniorem
ve startovním poli byl Lukáš Vaníček. 

Příští ročník se na Kristýně uskuteční dne 5. září 2010.
Další informace a fotografie najdete na www.triatlon-hradek.cz.

Vít Štrupl
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