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cena 12 Kã

Dozvuky pfieshraniãní
spolupráce – aneb

kdyÏ média pomáhají
V prosinci proběhl v rámci projektu Spo-
lečný život v Trojzemí workshop pro děti
s handicapem z polské Bogatyni, českého
Hrádku a německé Žitavy, kde si mohly
všechny vyzkoušet hru na nejrůznější
nástroje z celého světa v obchodě pro-
vozovaném sdružením, které dbá na
spravedlivý obchod a zisk putuje zpět do
zemí třetího světa.

Jak česká, tak německá média o tomto
setkání tehdy informovala, což potěšilo
nejen organizátory, protože byl zviditel-
něn projekt v rámci přeshraniční spolu-
práce, ale především děti, když uviděly
svou fotku v novinách.

Když nás před časem oslovila paní
redaktorka Iva Bernátová z Českého
rozhlasu, zda se nechceme přihlásit do
projektu podpory, kdy chce dárce pod-
pořit některou z aktivit, tak jsem nevá-
hala a přihlásila se s žádostí o podporu
nákupu hudebních nástrojů pro děti
s handicapem ze ZŠ Praktická, které při-
spějí nejen k rozvoji jejich jemné moto-
riky a kulturnímu rozvoji, ale především
jím udělají velikou radost.

Tyto peníze však pomůžou i na druhé
straně, protože zisk z prodeje podpoří
projekty v zemi, kde byly tyto nástroje
vyrobeny.

Pokračování na straně 9

V˘sledky práce archeologÛ pfiepisují
historická data

Mrazivé dny sice na několik dnů přerušily práce archeologů, ale i tak se za leden nashromáždila řada
informací, které zaujmou nejen zájemce o historii. Výkopové práce pokračovaly podél západní strany
náměstí směrem k restauraci Jelen.

V místech, kde stával morový sloup, byly postupně odkrývány další vrstvy. Situace je zde poněkud
nepřehledná, k čemuž přispívá i to, že v těsné blízkosti bývalé ozdoby náměstí vede hned několik kana-
lizačních přípojek. Při jejich budování se v minulosti dělníkům podařilo poškodit i části pískovcového pod-
stavce sloupu. K datování dlažby nalezené v zemi ale přispěje nalezení části jednoho ze čtyř sloupků, které
kdysi tvořily okolo morového sloupu spolu s řetězy čtverec tvořící ochranu nejbližšího prostoru. Zbylé tři
sloupky byly patrně odstraněny již při dřívějších pracích na náměstí – ostatně i z jediného zachovaného
byla nalezena jen jeho nejspodnější část.

Pokračování na straně 10

Dolní námûstí bude opraveno letos
Projektem roku byla v loňském roce vyhlášena revitalizace Dolního náměstí, která měla změnit vzhled
jeho středové části, obnovit zeleň, cesty a osvětlení. Realizace byla nakonec z důvodu nižších daňových
příjmů města odložena na letošní rok. Městu se navíc podařilo na základě podané žádosti získat na tento
záměr dotaci ve výši 624 tis. Kč. Prostřednictvím Místní akční skupiny Podještědí bude poskytnuta z Pro-
gramu rozvoje venkova Leader, administrovaného Státním intervenčním zemědělským fondem Hradec
Králové. Díky takto získaným prostředkům se celý projekt pro město zlevní. Získanou dotaci lze využít
pouze na některé konkrétní prvky projektu, jako je revitalizace zeleně, instalace nového městského
mobiliáře a oprava stávajících pěších komunikací vnitřní parkové části Dolního náměstí.

Vzhledem k současné realitě, vyplývající z ekonomické situace nejen našeho města, se prozatím upustí
od instalace vodního prvku uprostřed náměstí s tím, že podobu středu náměstí navrhnou obyvatelé
v anketě. Součástí vodního prvku měl být i dominantní kámen zachycující historický vývoj jednotlivých
názvů Dolního náměstí, což by mohlo být i jedním z návrhů řešení středové plochy tohoto prostoru.

Nynější podoba náměstí pochází z šedesátých let minulého století. Z plochy náměstí bude vykácena
většina stromů – javory po
obvodu už mají svá nejlepší
léta za sebou, podobně
i tůje a keře. Zůstanou zde
pouze tři vzrostlé smrky
a dvě třešně. Po obvodu
náměstí bude vysazeno
15 alejových dekorativních
slivoní třešňových,vzniknou
tři keřové záhony. Chodníky
mezi novými trávníky bu-
dou mít povrch z keramické
dlažby, přibudou lavičky,
odpadkové koše a nové
osvětlení.

Odhadované náklady na
celou akci převyšují jeden
milion korun, větší část
investice by měla být po-
kryta získanou dotací, zbylou část uhradí rozpočet města. Konkrétní finanční částka bude známa po ukon-
čení a vyhodnocení výběrového řízení, které se v tuto chvíli připravuje.

Josef Horinka, místostarosta města



Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
11..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
1. schůze rady města v roce 2009 konaná dne 6. ledna se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila záměr užívání celého prostranství Hasičské louky za účelem

hostování lunaparku p. Josefu Novotnému na akci Hrádecké slavnosti
a Bartolomějská pouť v roce 2010 při vlastním zajištění všech potřebných
záležitostí

— vzala na vědomí podané nabídky a vyhodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu Zpracovatel žádosti o dotaci pro projekt 
Lužická cyklostezka. Schválila pro realizaci veřejné zakázky vítězného
uchazeče Regioplan, s. r. o., Liberec za celkovou cenu 184 450 Kč vč.
DPH.
Komentář: Projektovaná cyklostezka zahrnuje rekonstrukci povrchu
Turistické ulice, zpevnění navazující turistické cesty na Dolní Sedlo,
opravu povrchu navazující komunikace na Dolním Sedle a proznačení
pokračování cyklostezky po vrstevnicové cestě až na začátek údolí 
Bílého potoka na česko-německé hranici.

— schválila pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Zpracovatel 
žádosti o dotaci pro projekt Územní plán města Hrádek nad Nisou 
vítězného uchazeče Regioplan, s. r. o., Liberec 5, za celkovou cenu 
220 150 Kč vč. DPH.
Komentář: Do roku 2015 je potřeba vytvořit nový územní plán města
(stávající je z roku 1998). Jeho tvorba by měla být jednou z priorit 
příštího zastupitelstva města. Na tvorbu územního plánu bude město
žádat o dotaci z integrovaného operačního programu ministerstva
vnitra, přičemž dotace je ve výši 100 % uznatelných nákladů.

— schválila jako realizátora veřejné zakázky malého rozsahu Obsahový
manažer – příprava a realizace workshopů, konferencí a zpracování 
výstupů v rámci projektu Vzpomínka na společnou budoucnost – 
Koordinační a výstavní centrum oblasti muzeí Trojzemí CZ – D – PL 
vítězného uchazeče Ing. Romanu Cermanovou za celkovou cenu 
198 960 Kč vč. DPH

— nedoporučila zastupitelstvu města schválení pokračování hodnocení
žádosti o dotaci projektu Společná péče o seniory v české a německé
části regionu Trojzemí a vydání oficiálního vyjádření pro příslušný 
odbor Krajského úřadu Libereckého kraje, který je příslušným admi-
nistrativním místem projektu.
Komentář: Projekt řeší financování přízemí plánovaného DPS v Ko -
men ského ulici. V přízemí by mělo vzniknout zázemí a společné 
prostory pro vlastní byty umístěné v dalších podlažích. Rozhodnutí
znamená stažení hodnocené žádosti dokud nebude vyřešeno finan-
cování bytů. 

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby s názvem: Zajištění zadávacího řízení na pořízení hasičské
techniky, které je vypsáno v rámci realizace projektu Optimalizace 
přeshraniční spolupráce hasičů v městě Hrádku nad Nisou a Žitavě.
Schválila předpokládanou hodnotu zakázky ve výši cca 66 500 Kč.
Komentář: Předmětem bude organizace dvou zadávacích řízení: na
opravu hasičského vozu AZ 30 a na pořízení hasičského vozu CAS.

— vzala na vědomí vyjádření pana PaedDr. Josefa Čadíka zastupujícího
společnost Kinematograf bratří Čadíků, s. r. o., k termínu konání 
letního promítání v Hrádku nad Nisou ve dnech 23. až 25. srpna 2010
včetně akceptace možného náhradního promítacího místa 

— schválila předložený výsledek závěrečného vyhodnocení akce Výstavba
36 b. j. v ulici 1. máje. Dle rozhodnutí ředitele SFRB nebylo shledáno
porušení podmínek poskytnutí dotace a Státní fond rozvoje bydlení na
základě závěrečného vyhodnocení přiznal městu Hrádek nad Nisou
poskytnutou dotaci v plné výši 22 680 000 Kč.

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby s názvem: Kompletní projektová příprava projektové
žádosti – Zateplení ZŠ TGM, pro získání finančních prostředků 
z příslušné výzvy Operačního programu životní prostředí. Schválila
předpokládanou hodnotu zakázky ve výši cca 130–140 tis. Kč bez 
DPH.

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu na služby s názvem: Kompletní projektová příprava projektové
žádosti – Zateplení MŠ Václavice, pro získání finančních prostředků 
z příslušné výzvy Operačního programu životní prostředí. Schválila

předpokládanou hodnotu zakázky ve výši cca 100–105 tis. Kč bez DPH.
Komentář: Předmětem plnění je v obou případech kromě zpracování
vlastní žádosti rovněž příprava všech potřebných podkladů (tepelný
audit, resp. jeho kontrola) a zpracování projektové dokumentace – 
návrh opatření.

— schválila uzavření dohody o realizaci přeshraniční nabídky zimních
sportů mezi městem Hrádek nad Nisou a Podpůrným spolkem pro pře-
shraniční zážitkový a zdravotní sport Oybin s příspěvkem 250 eur.
Komentář: Podpůrný spolek za tento příspěvek udržuje lyžařské 
běžecké trati v Lužických horách v oblasti Hrádecka.

— schválila realizaci plošného vyšetření zraku dětí umístěných v před-
školních zařízeních města Hrádek nad Nisou v roce 2010, a to formou
financování z výtěžku akce Dětský den 2010.
Komentář: Podle tohoto návrhu by v průběhu června měly být ve škol-
kách vyšetřeny plošně všechny děti k odhalení případných očních vad.
Doplatek, který by rodiče běžně v ordinaci platili ze svého, by měl být
zaplacen z výtěžku Dětského dne.

— schválila za člena dopravní komise pana Ladislava Sulke.
Komentář: L. Sulke nahradil v dopravní komisi p. Postla.

— vzala na vědomí zápis z komise životního prostředí a uložila paní 
Bačkovské svolat jednání s obyvateli Oldřichova – Fibychu a definitivně
dořešit uvedenou lokalitu v rámci svozu komunálního odpadu

— vzala na vědomí a souhlasí s návrhem optimalizace odpadkových košů
a pověřila Veroniku Bačkovskou k předložení této optimalizace svozové
firmě a uložila komisi životního prostředí ve spolupráci s osadními 
výbory projednat případné nové náměty na rozšíření sítě odpadkových
košů ve městě a v okrajových částech do konce 1. čtvrtletí 2010

— schválila nájemní smlouvu na nebytový prostor v č. p. 70 o výměře
52,36 m2 mezi městem Hrádek nad Nisou a „sdružením Trafika“ –
M. Urbánkovou a Ladislavem Urbánkem, nájemné 7 845 Kč + DPH na
dobu určitou do 31. 12. 2015

— vzala na vědomí dohodu podílových spoluvlastníků o hospodaření se
společnou věcí bytových domů č. p. 716, 718 v ul. 1. máje Hrádek nad
Nisou.
Komentář: Dohoda určuje pravidla hospodaření (domy z r. 1998 
v ul. 1. máje), jejichž spoluvlastníky jsou CIB Flats P10, a. s., a město
Hrádek nad Nisou.

— vzala na vědomí informaci o změně nařízení vlády č. 258/1995 Sb. 
ze dne 1. 6. 2009, s účinností od 1. 1. 2010 ve věci „drobných” oprav 
v nájem ních bytech.
Komentář: Od 1. ledna bylo zpřesněno a „modernizováno“ vymezení
„drobných“ oprav v nájemních bytech, které si nájemníci hradí sami.
Kromě výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zdrojů světla apod. sem patří
výměny sifonů, opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, opravy
měřičů tepla a teplé vody, dále opravy podlahových krytin, prahů, částí
oken, dveří včetně zámků, kování, klik, rolet a žaluzií. Od 1. ledna se
zároveň zvýšil limit, do kterého si nájemníci opravy hradí sami, a to 
z 300 na 500 Kč. Novinkou je zavedení ročního stropu pro drobné
opravy, který činí 70 Kč na 1 m2 podlahové plochy bytu. Do tohoto 
limitu se nepočítá běžná údržba (úklid, malování, tapetování apod.).
Do ročního limitu se naopak započítávají náklady na dopravu a další
výdaje, pokud jsou uvedeny na daňovém dokladu za provedení
opravy.

— schválila za realizátora výběrového řízení na pořizovatele územního
plánu města Hrádek nad Nisou f. Regioplan, s. r. o., Liberec za cenu
59 500 Kč včetně DPH

— souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy se společností OMAR na část
p. p. č. 1 395 v k. ú. Hrádek nad Nisou v Tovární ulici za cenu 3 000 Kč/rok
plus DPH za účelem zhotovení parkoviště pro pacienty lékařů v Tovární
ulici

— vzala na vědomí informaci firmy Eurogreen týkající se reklamace na
travnaté hřiště v Hrádku nad Nisou na stadionu v Doníně 

— vzala na vědomí podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libe-
reckého kraje na rok 2010 na rekonstrukci mostu u Nývltů

— vzala na vědomí nabídku na zpracování projektové dokumentace –
studie obnovy a využití objektu Azyl v Hrádku nad Nisou

— vzala na vědomí informaci místostarosty města o ukončení pracovního
poměru ve funkci ředitelky ZŠ Donín Mgr. Brandové k 31. 7. 2010 
z důvodu dosažení důchodového věku 

— vyhlásila konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní škola
Hrádek nad Nisou – Donín s předpokládaným nástupem do funkce od
1. července 2010. Přihlášky uchazeči zašlou v zalepené obálce nejpo-
zději do 12. února 2010 do 14 hodin.
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— jmenovala složení konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení
funkce ředitele Základní školy Hrádek nad Nisou – Donín, takto:
Josef Horinka – zástupce zřizovatele
Mgr. Jaroslav Poláček – zástupce zřizovatele
JUDr. Helena Vašková – zástupce KÚ LK
Aleš Trpišovský, ředitel Základní školy Chrastava – odborník v oblasti

státní správy v oblasti školství
Kamila Řezníčková – zástupce pedagogických pracovníků školy
Mgr. Karel Bárta – zástupce České školní inspekce Liberec
Petr Dlouhý – zástupce školské rady ZŠ Donín
Jaroslava Šalátová – tajemník konkurzní komise
Předsedou konkurzní komise rada města jmenovala Josefa Horinku

— vzala na vědomí předloženou cenovou nabídku na pořízení přenosného
ultrasonografu pro potřeby ortopedie za nabídkovou cenu 154 000 Kč.

11..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
1. mimořádná schůze rady města v roce 2009 konaná dne 11. ledna se
zabývala těmito záležitostmi:
— odvolala Aleše Neuwirtha z funkce vedoucího odboru investic a správy

majetku. Pověřila řízením odboru tajemnici úřadu do doby nástupu
nového vedoucího. Pověřila tajemnici městského úřadu vypsáním 
výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
11..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
1. zasedání zastupitelstva města v roce 2010 konané dne 27. ledna se 
zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo doplnění Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví města Hrádek

nad Nisou v bodě 3. – Podmínky pro uzavření kupní smlouvy.
Komentář: do podmínek byly doplněny sankce pro případ prodlení
kupujícího s úhradou kupní ceny.

— schválilo zvolení Mgr. Marie Mayerové a Mgr. Ladislavy Jurkové do funkce
přísedící Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2010–2014

— neschválilo zadání upravené změny územního plánu Hrádek nad 
Nisouč. 13 a ukončilo pořizování změny č. 13.
Komentář: Změna ÚZ č. 13 se týkala vilového parku na Kristýně, který
zde před lety chtěl vybudovat holandský investor. Protože vypršela
smluvní lhůta, ustoupilo město od pořízení změny ÚP.

— schválilo pořízení nového územního plánu Hrádek nad Nisou a pově-
řilo starostu města k provedení výběrového řízení na pořizovatele 
nového územního plánu Hrádek nad Nisou

— schválilo pořízení změn územního plánu Hrádek nad Nisou č. 15 a po-
věřilo vedoucího OSŽP k vypsání výběrového řízení na pořizovatele
změny č. 15.
Komentář: Navrhované změny zahrnují žádosti podané do konce 
r. 2009.

— souhlasilo s přestavbou objektu bývalého statku Starý dvůr dle před-
loženého návrhu spol. Bydlení Šestajovice

— vzalo na vědomí uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci pro-
jektu v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 uzavřenou mezi poskytovatelem
dotace Sachsische AufbauBank a Leadpartnerem – městem Zittau na
projekt Optimalizace přeshraniční spolupráce hasičů v městě Hrádku
nad Nisou a Žitavě a dále schválilo realizaci tohoto projektu v souladu
s touto smlouvou

— schválilo nepokračování v hodnocení žádosti o dotaci projektu Spo-
lečná péče o seniory v české a německé části regionu Trojzemí, tzn. 
odstoupení od projektu z důvodů nezajištěného kofinancování celého
projektu respektive jeho části určené pro bydlení a schválilo vydání 
oficiálního vyjádření města v tomto smyslu pro příslušný odbor Kraj-
ského úřadu Libereckého kraje, který je příslušným administrativním
místem projektu. Dále schválilo, že v případě, že by se podařilo zajistit
kofinancování s partnerem projektu, bude v přípravě projektu a žádání
o finanční podporu pokračováno.

— schválilo projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
o dotaci na projekt Zateplení ZŠ T. G. Masaryka do Operačního 
programu životní prostředí, kde je žadatelem město Hrádek nad 
Nisou, při předpokládané realizaci až od roku 2011, kdy bude žádáno
až o 90 % dotace a vlastní podíl bude ve výši 10 % z uznatelných 
nákladů

— schválilo projekt Regenerace panelového sídliště Liberecká v Hrádku
nad Nisou, resp. jeho druhou etapu: RPS – Hrádek nad Nisou, 
Sídliště Liberecká II a schválilo předložení projektové žádosti do 
podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2010 
v termínu do 1. 2. 2010. Schválilo závazek předpokládaného spolufi-
nancování daného projektu z vlastních prostředků žadatele, který je ve
výši min. 30 % rozpočtových nákladů akce.

— schválilo projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
o dotaci na projekt Zateplení MŠ Václavice do Operačního programu
životní prostředí, kde je žadatelem město Hrádek nad Nisou, při před-
pokládané realizaci od roku 2011, kdy bude žádáno až o 90 % dotace
a vlastní podíl bude ve výši 10 % z uznatelných nákladů

— schválilo projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
o dotaci na projekt Rekonstrukce mostu U Nývltů do programu č. 99
Libereckého kraje, kde je žadatelem město Hrádek nad Nisou, při před-
pokládané realizaci od roku 2010 a rozsahu projektu do 2 866 000 Kč,
kdy bude žádáno až o 69,78 % dotace (2 mil. Kč) a vlastní podíl bude
ve výši 30,22 % (866 tis. Kč) z uznatelných nákladů

— schválilo projektový záměr Základní školy Lidická Hrádek nad Nisou 
a podání žádosti o dotaci na projekt Schkola eko?logicky/Schkola
eko?logisch, kde je žadatelem Základní škola Lidická. Předpokládaná
realizace projektu je období 2010–2013 a rozsah projektu je do 
132 838 eur (cca 3,321 mil. Kč). Požadavek na rozpočet města by 
v případě přidělení dotace byl cca do 40 tis. Kč ročně.

— schválilo žádost o připojení města Hrádek nad Nisou k mezinárodní
kampani Vlajka pro Tibet, která proběhne dne 10. 3. 2010

— schválilo v souladu s hodnocením hodnoticí komise výběr nejvhod-
nější nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Provedení 
archeologického výzkumu v rámci projektu Revitalizace historického
centra v Hrádku nad Nisou, zadanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení, kterou je nabídka uchazeče Severočeské muzeum v Liberci, přís-
pěvková organizace, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu, a to 
4 786 900 Kč vč. DPH

— vzalo na vědomí zprávu o současné situaci na Dolní Suché, o činnosti
terénních sociálních pracovníků a městské policie v lokalitě Dolní 
Suchá a uložilo vedoucímu odboru správního a sociálního předložit
další zprávu o situaci na Dolní Suché na jednání zastupitelstva města
v dubnu 2010, t. j. po 1. čtvrtletí

— vzalo na vědomí informaci ohledně odvedeného pojistného na sociální
zabezpečení za období 1. 1.–30. 6. 2007 a uložilo starostovi města před-
ložit návrh dalšího jednání na zastupitelstvo města po rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu v této kauze.
Komentář: Díky chybě v zákoně existuje teoretická možnost vrácení
odvedeného pojistného za uvedené období, kterou podle médií chtějí
některé firmy a města využít. Hrádek nad Nisou vyčká podle rozhod-
nutí zastupitelstva města na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
v této kauze.

— vzalo na vědomí zápis z kontrolního výboru konaného 25. 1. 2010 
ke kontrole čerpání reprefondu. Uložilo kontrolnímu výboru prověřit
čerpání reprefondu za rok 2009 dle doporučeného návrhu a výsledek
kontroly předložit na příštím jednání zastupitelstva města.

SvÛj bytov˘ a nebytov˘
fond spravuje mûsto

Správu domů a bytů v majetku města Hrádek nad Nisou vykonávala 
na základě mandátní smlouvy pro město Hrádek nad Nisou firma Reality
KK, s. r. o., zastoupená paní Ing. Martinou Kmínkovou. Rada města na
svém zasedání dne 24. 6. 2009 rozhodla o výpovědi z této mandátní
smlouvy.

Spolupráce s firmou Reality KK, s. r. o., byla ukončena 31. 12. 2009. Od
1. 1. 2010 spravuje bytový a nebytový fond v majetku města Hrádek nad
Nisou Odbor investic a správy majetku na Městském úřadu v Hrádku nad
Nisou – budova úřadu, 2. patro, č. dveří 39.

V důsledku této změny došlo k tomu, že nebyly zadány na SIPO platby
za nájem na leden 2010. Přestože město tuto situaci nezavinilo, ještě jed-
nou se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Ing. Blanka Karlová,
tajemnice MěÚ Hrádek nad Nisou
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Mûsto Hrádek nad Nisou
Oznámení o vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení

Tajemnice Městského úřadu Hrádek nad Nisou vyhlašuje dle zákona
312/2002 Sb. výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního
poměru vedoucího úředníka

vedoucí Odboru investic a správy majetku
Městského úřadu Hrádek nad Nisou

MMííssttoo  vvýýkkoonnuu  pprrááccee:: Hrádek nad Nisou – Městský úřad Hrádek n. Nisou
PPllaattoovvéé  zzaařřaazzeenníí:: 10. platová třída
CChhaarraakktteerriissttiikkaa  vvyykkoonnáávvaannéé  ččiinnnnoossttii::
– řízení odboru investic a správy majetku
– nakládání s majetkem města
– zajišťování a realizace investičních a neinvestičních akcí
– zpracovávání a aktualizace plánů investiční výstavby a přehledů reali-

zace těchto akcí
– vedení agendy veřejných zakázek
ZZáákkoonnnnéé  ppřřeeddppookkllaaddyy::
– dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících, v platném znění
– dle § 5 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících, v platném znění
KKvvaalliiffiikkaaččnníí  ppřřeeddppookkllaaddyy::
vysokoškolské, popř. středoškolské vzdělání – technického směru výho-
dou
JJiinnéé  ppoožžaaddaavvkkyy::
– praxe v investiční výstavbě výhodou
– zkušenosti s veřejnými zakázkami výhodou
– zkušenosti s vedením kolektivu 
– dobrá znalost práce na počítači – MS Office, Windows, Internet
– schopnost analyticky a koncepčně myslet
– samostatnost a flexibilita
– organizační a komunikační schopnosti
– zkušenosti s řízením kolektivu
– jazyková vybavenost
– řidičský průkaz skupiny B
UUcchhaazzeeččii  ppřřeeddlloožžíí  ppíísseemmnnoouu  ppřřiihhlláášškkuu,,  kktteerráá  mmuussíí  oobbssaahhoovvaatt  ttyyttoo  nnáálleežžii--
ttoossttii::
– přesné označení výběrového řízení
– jméno, příjmení a titul uchazeče
– datum a místo narození uchazeče
– státní příslušnost uchazeče
– místo trvalého pobytu uchazeče
– číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li 

o cizího státního občana
– datum a podpis uchazeče
VVýýččeett  ddookkllaaddůů,,  kktteerréé  zzáájjeemmccee  ppřřiippoojjíí  kk  ppřřiihhllááššccee::
– strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních

zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
– ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
PPrraaccoovvnníí  ppoomměěrr:: doba neurčitá
PPřřeeddppookkllááddaannýý  tteerrmmíínn  nnáássttuuppuu:: dle dohody
LLhhůůttaa  pprroo  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy:: 19. 2. 2010 do 12.00 hodin
ZZppůůssoobb  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy::
– písemně poštou na adresu: Městský úřad Hrádek nad Nisou, Ing. Blanka

Karlová – tajemnice, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
– osobně v podatelně Městského úřadu v Hrádku nad Nisou
– obálku označte textem: Výběrové řízení na místo vedoucího odboru

investic a správy majetku.

Mûsto Hrádek nad Nisou
Vyhlá‰ení vefiejné v˘zvy

Tajemnice Městského úřadu Hrádek nad Nisou vyhlašuje dle zákona
312/2002 Sb. veřejnou výzvu, která je podmínkou pro vznik pracovního
poměru úředníka

referent Odboru dotací a kultury 
Městského úřadu Hrádek nad Nisou

MMííssttoo  vvýýkkoonnuu  pprrááccee:: Hrádek nad Nisou – Městský úřad Hrádek n. Nisou
NNááppllňň  pprrááccee:: organizace kulturních a společenských akcí, práce v knihovně,
v informačním a výstavním centru, v muzeu 
PPllaattoovvéé  zzaařřaazzeenníí:: 7. platová třída 
ZZáákkoonnnnéé  ppřřeeddppookkllaaddyy::
dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících, v platném znění
KKvvaalliiffiikkaaččnníí  ppřřeeddppookkllaaddyy::
úplné středoškolské vzdělání 
JJiinnéé  ppoožžaaddaavvkkyy::
– zkušenosti s organizací kulturních a společenských akcí – výhodou
– dobrá znalost práce na počítači – MS Office, Windows, Internet
– jazyková vybavenost
– organizační a komunikační schopnosti
– schopnost řešit problémy a kreativita
– schopnost analyticky a koncepčně myslet
– samostatnost a flexibilita
– řidičský průkaz skupiny B
UUcchhaazzeeččii  ppřřeeddlloožžíí  ppíísseemmnnoouu  ppřřiihhlláášškkuu,,  kktteerráá  mmuussíí  oobbssaahhoovvaatt  ttyyttoo  nnáálleežžii--
ttoossttii::
– jméno, příjmení a titul uchazeče
– datum a místo narození uchazeče
– státní příslušnost uchazeče
– místo trvalého pobytu uchazeče
– číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li 

o cizího státního občana
– datum a podpis uchazeče
VVýýččeett  ddookkllaaddůů,,  kktteerréé  zzáájjeemmccee  ppřřiippoojjíí  kk  ppřřiihhllááššccee::
– strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních

zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
– ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
PPrraaccoovvnníí  ppoomměěrr::  
– doba určitá od 1. 4. 2010–30. 6. 2010 – zaměstnavatel město Hrádek

nad Nisou
– doba neurčitá od 1. 7. 2010 – zaměstnavatel obecně prospěšná spo-

lečnost Brána Trojzemí, o. p. s.
PPřřeeddppookkllááddaannýý  tteerrmmíínn  nnáássttuuppuu:: 1. 4. 2010
LLhhůůttaa  pprroo  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy:: 22. 2. 2010 do 14 hodin
ZZppůůssoobb  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy::
– písemně poštou na adresu: Městský úřad Hrádek nad Nisou, Ing. Blanka

Karlová – tajemnice, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
– osobně v podatelně Městského úřadu v Hrádku nad Nisou
– obálku označte textem: Veřejná výzva na místo referenta odboru dotací

a kultury.

Ubytování v cel˘ch Krkono‰ích 
Chaty a chalupy, penziony, apartmány, hotely,

skupinové slevy
www.ubytovani-krkonossko.info

TTeell::  660055  331144  119900

Zápis do matefisk˘ch ‰kol
PPoozzvváánnkkaa  nnaa  ddeenn  ootteevvřřeennýýcchh  ddvveeřříí  vv  mmaatteeřřsskkýýcchh  šškkoolláácchh  DDoonníínn,,  
LLiibbeerreecckkáá,,  LLoouuččnnáá

Kdy: 9. března 2010 od 9 do 16 hodin.
Rodiče v tento den obdrží žádost o přijetí a evidenční list.
Den pro podání žádosti o přijetí: 16. března 2010 od 9 do 11 a od 13

do 15 hodin.
Pozor! Na pozdější předání žádosti se nebere ohled.

V mateřské škole Václavice proběhne tento den 10. března od 9 do 
15 hodin.

Den pro podání žádosti o přijetí je 17. března 2010 od 13 do 15.30 hod.



5

V lednu došlo na Dolním Sedle k pohřešování osoby, hledaná obyvatelka
byla bohužel nalezena už mrtvá. K celé události byl vznesen dotaz na jed-
nání zastupitelstva města. Rád bych Vás proto informoval o stanovisku
Městské policie a města Hrádek nad Nisou k celé smutné a nešťastné udá-
losti.

Obyvatelka Dolního Sedla paní Z. R. byla pohřešována dne 12. 1. 2010
a 13. 1. 2010. 

O zahájení potřebných úkonů v souvislosti s přijatým oznámením 
o pohřešování osoby rozhoduje Policie ČR a sama také vyhlašuje a řídí
průběh celé pátrací akce. V její pravomoci je i vyžádání potřebné spolu-
práce dalších složek Policie ČR, např. psovoda, vrtulníku s termovizí, ale
i spolupráce s dalšími složkami integrovaného záchranného systému, jako
je městská policie, hasiči a rychlá záchranná služba. 

Vzhledem k tomu, že v noci z 12. ledna na 13. ledna 2010 Městská 
policie v Hrádku nad Nisou nesloužila a ani následující den nebyla požá -
dána o součinnost, nemohla se do pátrací akce organizované Policií ČR
nijak zapojit. Městská policie nebyla vyzvána k součinnosti ani k další 
pomoci. O pomoc nebyly požádány ani další složky, jako jsou hasiči, ať
už se jedná o výjezdovou jednotku SDH Hrádek, nebo o jednotku SDH
Dolní Sedlo. O použití infokanálu bylo město požádáno ráno 13. 1. 2010
a 13. 1. 2010 v 8.56 byla SMS rozeslána. 

Protože je smutná událost z ledna letošního roku čerstvou a tragickou
zkušeností, domnívám se, že je zároveň příležitostí k poučení a využití
všech možností, jak riziko podobného případu zmenšit. Město Hrádek
nad Nisou nabízí v takovýchto situacích i možnost využití informačního
SMS kanálu, který má v tuto chvíli registrovaných přes 1 800 registrova-
ných odběratelů informačních zpráv. Tito občané mohou pomoci neje-
nom informací, ale také jako dobrovolníci při případné pátrací akci. Tuto
možnost a také připomenutí klasických možností pomoci nabídnu a při-
pomenu také oficiálním dopisem řediteli Krajského ředitelství Policie
České republiky v Liberci panu plk. Mgr. Milanovi Frankovi a nabízím ji také
Vám, obyvatelům a návštěvníkům města Hrádek nad Nisou. 

V krizových situacích volejte městskou policii, sekretariát nebo přímo
na můj mobil. Žádost o pomoc bude během několika minut zveřejněna
prostřednictvím SMS infokanálu, po dohodě s Policií České republiky
může starosta města zapojit do případné pátrací akce všechny členy měst-
ské policie a případně všechny tři výjezdové jednotky hasičů (SDH 
Hrádek, SDH Dolní Sedlo, SDH Václavice).

Martin Půta

V případě nutnosti nebo potřeby využijte následující kontakty: 
– kontakt na SMS infokanál – 482 411 400
– kontakt na městskou policii – 602 345 966 
– kontakt na kancelář úřadu – 602 305 715

V roce 2009 městská policie řešila celkem 1 837 událostí (telefonické nebo
osobní oznámení občanů, osobní zjištění strážníkem, asistence, zákroky
na zvíře apod.).

Celkem městská policie řešila 532 přestupků, kdy 266 přestupků bylo
řešeno domluvou, 216 přestupků bylo řešeno v blokovém řízení v celkové
výši 135 900 Kč. 87 přestupků bylo řešeno blokovou pokutou na místě 
nezaplacenou v celkové výši 75 000 Kč a 50 přestupků bylo písemně 
zpracováno a postoupeno k dalšímu projednání příslušným správním 
orgánům.

Městská policie vyjela v průběhu roku ke 116 zákrokům na zvíře – v 79
případech se jednalo o odchyt volně pobíhajících psů, koček a také 1 kuny. 

Během kontrol bylo zjištěno 10 odstavených vraků vozidel, kdy po pro-
vedeném šetření ke zjištění majitelů vraků a jejich upozornění ze strany
městské policie byly tyto vraky odstraněny.

Na Ztráty a nálezy při městském úřadu bylo předáno 22 nalezených
nebo předaných věcí, zejména se jednalo o jízdní kola a osobní doklady,
a ve 14 dalších případech byly nalezené věci vráceny zpět majitelům.

V měsíci září byla provedena kontrola přihlášených psů v lokalitě 
Dolní Suchá, kdy ve 4 případech byly zjištěny nedostatky, které byly po
upozornění odstraněny. V těchto kontrolách se bude nadále pokračovat
v dalších lokalitách. Stejně tak byla prováděna kontrola volně pobíhají-
cích psů po celém katastru města.

Na odbor investic a správy majetku a odbor stavebního a životního
prostředí městského úřadu bylo oznámeno 54 zjištěných závad na komu -
nikacích, chodnících, dopravním značení, na majetku města, černé skládky,
spadlé stromy apod. V jednom případě hlídka městské policie vypátrala
pachatele založení černé skládky, který byl následně přistižen při jejím 
odstraňování, a věc byla předána na příslušný odbor městského úřadu,
stejně jako ve třech dalších případech, kdy byly zjištěny osoby podezřelé
ze založení černých skládek.

Během roku bylo provedeno 13 fyzických kontrol barů a heren se 

zaměřením na podávání alkoholu mladistvým a hraní nezletilé mládeže
na automatech, během kterých bylo zkontrolováno celkem 38 podniků,
z čehož samozřejmě některé opakovaně.

V rámci programu prevence kriminality mládeže městská policie orga -
nizovala 13 besed na základních a mateřských školkách, zaměřených na
prevenci kriminality mládeže, bezpečnost silničního provozu, chování ke
zvířatům apod. 

V mimopracovní době městská policie ve spolupráci s DDM Drak 
a ostatními organizacemi ve městě pořádala 6 společných akcí pro mládež
ve městě a dále pořádala již XI. ročník mezinárodního turnaje v halové
kopané O putovní pohár starosty města Hrádek n. N.

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

Městská policie v průběhu roku asistuje nebo spolupracuje s řadou
dalších subjektů. Během této spolupráce byla Obvodnímu oddělení 
Policie ČR v Hrádku nad Nisou poskytnuta asistence při 81 událostech
(zajištění místa činu, zajištění místa dopravní nehody a regulace dopravy,
řešení oznámení a zjištěných přestupků apod.). V 17 případech hlídka
městské policie vyjížděla na žádost Policie ČR, hlídkou MP byly zjištěny 
4 osoby podezřelé z trestného činu a tyto byly předány Policii ČR k dalším
úkonům. F. Elmar bylo oznámeno 16 závad na veřejném osvětlení. Na
SČVaK byly oznámeny 4 závady na vodovodním řádu. Spolu se sbory 
dobrovolných hasičů bylo řešeno 29 událostí (regulace dopravy během
požárů, při dopravních nehodách a během likvidace následků živelních
událostí). Se záchrannou službou Libereckého kraje bylo řešeno 5 udá-
lostí, kdy se jednalo o pomoc s přepravou nemohoucích pacientů. Měst-
ská policie vyjela celkem k 19 případům nahlášených alarmů o narušení
různých objektů.

Průběžně docházelo a stále dochází ke zvýšení profesionalizace stráž-
níků městské policie – tělesná a taktická příprava a školení odborné 
způsobilosti. Robert Petřík, velitel městské policie

Z ãinnosti mûstské policie v roce 2009

Stanovisko mûsta k hledání pohfie‰ované osoby 
v lednu 2010

Nabídka nov˘ch knih v mûstské
knihovnû

ÚÚnnoorr  22001100
Bauer, J. – ZZááhhaaddaa  kkaammeennee  mmuuddrrccůů (historický román)
Carlyne, L. – OOppoovvrrhhoovvaannáá (román pro ženy)
Humphreys, C. C. – PPrrookklleettáá  ppoouuttaa (historický román)
Hyde, C. R. – LLáásskkaa  vv  ččaassee  ppřřííttoommnnéémm (psychologický román)
Chlevňuk, O. V. – HHiissttoorriiee  GGUULLAAGGUU (koncentrační tábory)
Jaroš, L. – VVoojjttííššeekk (pohádky)
Karnezis, P. – MMaalléé  hhaanneebbnnoossttii (řecké povídky)
McKinley, T. – PPoosslleeddnníí  vvaallččííkk (román z australského venkova)
Sutcliffe, K. – PPoosseeddlloosstt (román pro ženy)
Tomiak, K. – VVee  ssttíínnuu  ttoouuhhyy (historický román)
Vandenberg, O. – TTaajjeemmssttvvíí  vvěěššttíírreenn (záhady, tajemno)

pracovnice knihovny
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Pfiíprava rozvoje vodárenské 
infrastruktury ve mûstû 

pokraãuje
Na podzim loňského roku se podařilo úspěšně dokončit výstavbu kana-
lizace v ulici Písečná, kterou po několika jednáních a následující písemné
dohodě investovala SVS, a. s. Teplice. Město hradilo veřejné částí do-
movních přípojek v částce asi 0,5 milionu korun a zavázalo se k opravě 
živičného krytu dotčené komunikace v odhadované částce 0,9 mil. Kč.

Souběžně s touto výstavbou probíhala intenzivní jednání o pokračo-
vání výstavby vodárenské infrastruktury i v dalších částech města, které
zatím marně na výstavbu kanalizace či vodovodu čekají. Konkrétním cílem
vedení města je nyní realizace vodovodu a kanalizace v ul. Souběžná 
v Doníně. V létě loňského roku tehdejší ekonomická situace naznačovala,
že tato investice získá ze strany SVS, a. s., podporu. Nicméně v lednu 
letošního roku je vše jinak, a na posledním jednání s vedením SVS, a. s.,
se zástupci města seznámili s aktuálním plánem investic pro letošní rok,
kde je nyní prioritou dokončení všech rozestavěných akcí na celém území
severních Čech a až poté příprava nových investic. 

Na tomto jednání nám rovněž bylo doporučeno, aby město z vlastních
prostředků pokračovalo ve všech nezbytných krocích směřujících k vydání
stavebního povolení. Jedná se především o přípravu a realizaci projektové
dokumentace pro stavební povolení (v případě ul. Písečná tuto již hradila
SVS, a. s., coby investor celé stavby). 

Z tohoto důvodu rada města na svém jednání dne 20. 1. 2010 schvá-
lila vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro
stavební povolení a pokračování všech nezbytných kroků přípravy této 
investice tak, abychom byli připraveni i nadále jednat o zařazení našeho
záměru do nového plánu investic SVS, a. s., Teplice ve 2. pololetí letoš-
ního roku, kam bychom výstavbu vodovodu a kanalizace v ul. Souběžná
rádi prosadili.   Josef Horinka, místostarosta města

Ekonomické okénko
DDaaňňoovvýý  kkaalleennddáářř  ((nneeoobbssaahhuujjee  ddaanněě  ssppoottřřeebbnníí,,  eenneerrggeettiicckkéé  aa  bbiiooppaalliivvaa))
11..  22.. ddaaňň  zz  nneemmoovviittoossttii

– přiznání na rok 2010 (úplné nebo dílčí)
1155..  22.. ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu

– podpis prohlášení zaměstnance na 2010 a k zúčtování za 2009
– žádost o provedení ročního zúčtování správcem daně

2200..  22.. ssoocciiáállnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod zálohy OSVČ za leden 2010
– odvod pojistného za zaměstnance za leden 2010
– zdravotní pojištění
– odvod pojistného za zaměstnance za leden 2010

2222..  22.. ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu
– odvod sražených záloh ze závislé činnosti
– vyúčtování daně ze závislé činnosti za 2009

2255..  22.. ddaaňň  zz  ppřřiiddaannéé  hhooddnnoottyy
– přiznání + odvod za leden 2010

11..  33.. ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu
– odvod daně vybírané srážkou za leden 2010

22..  33.. ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu
– vyúčtování srážkové daně za 2009

88..  33.. zzddrraavvoottnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod zálohy OSVČ za únor 2010

NNoovvéé  rroozzhhooddnnuuttíí  nneejjvvyyššššííhhoo  ssoouudduu::
– kdo nasedne do auta s opilým řidičem, je spoluodpovědný za případný

následek na svém zdraví

ZZaamměěssttnnáávváánníí  ddůůcchhooddccůů  oodd  11..  lleeddnnaa  22001100::
– s pracujícími důchodci se mohou uzavírat pracovní smlouvy na dobu

neurčitou

DDM Drak připravil spolu se strážníky městské policie další ročník závodů
v bruslení, který proběhl poslední lednovou sobotu na kluzišti v areálu
Orel. A jak to dopadlo? Přišlo celkem 54 závodníků.

NNaa  pprrvvnníícchh  mmíísstteecchh  sskkoonnččiillii  vvee  ssvvéé  kkaatteeggoorriiii::
MŠ Viktorka Gottsteinová a Jakub Farský
1.–3. třída Katka Černohorská a Jan Šrajbr
4.–6. třída Zdena Mrvová a Adam Gottstein
7.–9. třída Lucie Palasová a Lukáš Vinš
Ženy Iva Kurešová
Muži Petr Grof
Velké díky patří všem, co nám opět přišli pomoci – A. Vinšové, děvčatům

z Draka, V. Krejčíkovi, V. Řípovi, P. Farskému, městské policii, J. Palasovi,
p. Kolenové – zdravotnici, Nadě Faltusové, která celou akci moderovala.

Akci sponzorovali: p. R. Veselý, Bílí tygři, MěP, DDM Drak s městem
Hrádek nad Nisou, SKS, Orel.

Velké díky patří panu Jiřímu Kurešovi, který nám krásně připravil klu-
ziště. Ještě den předtím to vypadalo, že budeme muset akci kvůli roztek-
lému ledu zrušit. Díky moc, Jirko.

L. Jurková

V bruslení závodily v‰echny generace
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Jednou z osobností města oceněných při letošním Společenském večeru
byl pan Jaroslav Postl mladší, kterého určitě znají především obyvatelé
Dolního Sedla, kde se narodil a do svých 18 let bydlel. Posléze sice bydlel
v Hrádku a nedávno se odstěhoval do Chotyně, přesto jej stále s Dolním
Sedlem pojí silné pouto. Před pár dny předal pozici starosty sedelských
dobrovolných hasičů svému nástupci, protože, jak říká, „nejsem přímo 
v centru dění, což ten starosta musí být, aby s lidmi byl v dennodenním
kontaktu a řešil problémy“.

Je to spíš taková rodinná záležitost. Podle kroniky někdy od roku 1921. 

Jak jste se dostal k hasičství?
U hasičů jsem od mala, od šesti let registrovaný. Otec byl vždycky hasič,
i jeho děd, a na vesnici to byla jedna z mála možností, jak něco organi-
zovaně pořádat. Podle kroniky byla naše rodina u hasičů někdy od roku
1921. Když jsem byl dítě, nemuseli jsme tam mít ani Pionýra, protože 
hasiči byla organizovaná složka. To bylo pro nás dobré. A bylo to pro nás
samozřejmě zajímavější. Práce u hasičů je vlastně dovednostní záležitost,
takže pro kluky z vesnice úplně ideální, když se dělá spousta zajímavých
věcí, od uzlování přes požární útok. Takže jsme stříkali, absolvovali branné
závody, kde jsme běhali po lese a plnili různé úkoly, a to nás hrozně 
bavilo. 
Jak se to dělá, když chcete přivést děti k hasičům?
Pokud máte povědomost, že hasiči jsou, tak na vesnici je běžné, že se
znáte s vedoucím mládeže a děti tam dovedete. A samozřejmě hasiči 
dělají i nábory na školách, to znamená, že je nějaký den otevřených dveří,
kde si rodiče řeknou, že pro dítě je to vhodné, a tím pádem si to zkusí. Je
lepší, když rodiče o tom něco vědí nebo jsou sami hasiči, ale běžně máme
spoustu dětí, které nemají rodiče u hasičů. Na Dolním Sedle je to unikum,
protože neznám tam nikoho, kdo by si to nezkusil minimálně na jednu
sezónu. V tuhle chvíli je tam kolem 30 dětí.
Jezdí sedelští hasiči na výjezdy?
Jako starosta sboru jsem měl na starost takovou tu organizační složku.
Jsme dobrovolný spolek, který má desítky členů. Z toho spolku vyrůstá
zásahová jednotka, kterou jmenuje a určuje obecní úřad. Každý z členů
výjezdové jednotky, která má kolem deseti členů, má určitou kvalifikaci.
Každý hasič má nějaké obecné dovednosti a znalosti a pak může mít další
specializaci – jsou mezi nimi nositelé dýchací techniky, velitel, strojník
atd. Máme asi 10 výjezdů za rok. Samozřejmě že sbory v okrajových 
částech jsou určené hlavně jako pomoc ať profesionálním, či polopro -
fesionálním hasičům. To znamená zajištění dopravy vody, zařizování 
u vodního zdroje, plnění cisteren, u požáru v lese je to hlavně dohašo-
vání a přípravné a pomocné práce při vlastním požáru. Pokud jde o požáry
lokální, hoří třeba auto nebo něco takového, tak většinou není potřeba
vyjíždět. My jsme určeni k větším pohromám – požárům, povodním atd.
Třeba celý rok není nic a pak je najednou povodeň, tak si zase dost uži-
jeme. 
Je něco, čím se sedelští hasiči mohou pochlubit? Třeba z čin-
nosti obce?
Už za dob minulých i v současnosti jsou takovou hybnou silou obce. 
Hasiči jsou u všech kulturně společenských záležitostí, ať jsou to čaroděj-
nice, dětský den, mikuláš, různá utkání. Vesnice žije akcemi a prakticky

vždycky jsou u toho hasiči. Pak je to zásahová činnost při obci, to zna-
mená čistí se příkopy, čistí se rybník, poskytuje se různá pomoc třeba při
kácení stromů u vedení vysokého napětí. De facto ten dennodenní chod
obce je organizovaný hasiči. Když je potřeba cokoli, třeba městská 
policie hledá psa, nebo se něco stane, tak ví, že ve vesnici je někdo, kdo
tu obec zná – místopis, obyvatele, čísla popisná atd.
Jak dlouho jste dělal starostu sedelským hasičům?
7 let. A převzal jsem to po panu Richardu Vietzem.
Jak to bude se sedelskými hasiči dál?
Zůstávám nadále členem sboru a funkci starosty přebírá Mirek Hochman
mladší. Je dlouholetým členem výboru a má zkušenosti. Ta parta lidí se
de facto nemění. Ti nejaktivnější jsou ve výboru a starají se o to, aby
všechny akce byly organizované co nejlépe.
Máte pocit, že se za těch 7 let něco změnilo, nejen u hasičů, ale
i na Sedle?
Myslím si, že se změnil trochu přístup a organizace určitých věcí. Hlavně
se nám za tu dobu podařilo vybudovat hřiště, které jsme si vlastně udě-
lali svépomocí. To byla taková naše hlavní náplň a do toho jsme šli, jak
osadní výbor, tak hasiči, ruku v ruce. I když někteří obyvatelé říkají, že by
se ty peníze daly využít i jinak. Hřiště je ale přes léto dennodenně obsa-
zené nejen dětmi. Je u něj parkoviště, ohniště, slouží všem, což byl náš
záměr. Také se podařilo zrekonstruovat hasičskou zbrojnici. Ta je využita
prakticky každý den nejen hasiči. Chodí tam cvičit seniorky, jiný den se
scházejí šipkaři, hraje se tam kulečník. Je v ní veřejný přístup k počítači 
s internetem.
Máte nějaké místo v okolí Sedla, které je pro vás srdeční zále-
žitostí?
Určitě je to Sedlecký Špičák, kde jsme jako kluci trávili hodně času. Za dob
socialismu to byl okraj státu a dál se nesmělo. A nás kluky lákaly skály.
Když bylo počasí, tak jsme čas trávili někde v lese. Přímo v obci je to pak
sedelský rybník. Vít Štrupl

Hasiãi jsou hybnou silou obce
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V sobotu 30. ledna přivítal v DK Beseda starosta města Martin Půta spolu
s místostarostou Josefem Horinkou už poosmé hosty Společenského 
večera. Společenský večer je uprostřed plesové sezóny samozřejmě pří-
ležitostí k tanci a příjemnému posezení, ale od plesů se liší svým progra-
mem.

V první části večera jím bylo fotografické ohlédnutí za uplynulým 
rokem. Tradičně ke Společenskému večeru patří ocenění několika občanů
Hrádku nad Nisou za mimořádnou činnost a práci pro město v uplynulém
roce a také vyhlášení sportovců roku.

Společenský večer je zároveň poděkováním pozvaným hostům: zástup-
cům neziskových, sportovních a společenských organizací, podnikate-
lům, zástupcům hrádeckých podniků, sponzorům akcí ve městě. 

Program doplnily krátkými vstupy hrádecké mažoretky a chlapecký
soubor vystupující pod názvem Mysstery, věnující se stylu break dance.
Oba soubory sklidily zasloužený potlesk – mažoretky se kromě jiného
představily s novou sestavou evokující cirkus, hoši překvapili svou mršt-
ností a vytrvalostí.ý
Výroční ceny za rok 2009 obdrželi:
– pan Jaroslav Postl ml. – za dlouholetou činnost nejen v SHD Dolní

Sedlo, ale i za práci pro město. 
– pan Jan Sladký – za obnovení aktivní činnosti divadelního souboru 

Vojan Hrádek nad Nisou a za dlouholetou práci v oživení kulturního
života ve městě, kdy vystupoval nejenom jako dlouholetý herec, ale
také jako aktivní režisér DS Vojan. 

– paní Jana Moravcová – za vedení Klubu důchodců, pomoc při organi-
zaci přeshraniční spolupráce, ale i při mnoha kulturních akcích města.

– pan Jiří Kureš ml. – za záchranu života a téměř profesionální pomoc
při těžké autonehodě. Jako první profesionální řidič převzal ocenění
Český šofér od České spořitelny a sdružení ČESMAD, které organizuje
silniční dopravce.

Ocenění Sportovec roku 2009 převzali:
– Radek Kundrík – za dosažené sportovní výsledky v kategorii mladšího

dorostu ve sportovním odvětví sportovní kulturistika (1. místo na mist-
rovství České republiky a 6. místo na mistrovství Čech v kategorii nad
65 kg ).

– Pavel Motl junior – za dosažené sportovní výsledky v reprezentaci
České republiky jako člen Czech skibob teamu v jízdě na skibobu ve
slalomu, obřím slalomu a super – G. (např. světový pohár v rakous-
kém Kirchbergu – 3. místo v obřím slalomu, celkově ve Světovém 
poháru 9. místo, Mistrovství České republiky v Jablonci nad Jizerou –
3. místo v super – G.). Vít Štrupl

Teãku za uplynul˘m rokem udûlal
Spoleãensk˘ veãer

Hrádecké mažoretky a jejich Cirkus

Paní Jana Moravcová Mysstery – tanečníci break dance

Pan Pavel Motl ml.

Pan Jiří Kureš ml.
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Podûkování
Děkuji všem, kteří se přišli 18. ledna 2010 rozloučit s mým zesnulým
manželem p. Ing. Milanem Kozlem.

Děkuji také všem, kteří mi pomohli uskutečnit důstojné rozloučení 
a zajistit veškeré přípravy s tím spojené. Ať při odklízení sněhu (p. Peci -
nová s kolektivem), nebo při přípravě pohoštění (spolucvičenky 
ze Sedla), a především našemu společnému kamarádovi Pepovi za 
poslední zazpívání.

Panu Rolfu Bartoschovi vyslovuji poděkování celé rodiny za zajištění
pohřbu na vysoké úrovni. Marie Kozlová

Tak jako každým rokem se i letos v lednu setkaly děti ze svazku měst Malý
trojúhelník Bogatynia – Hrádek nad Nisou – Zittau se starosty těchto měst.
Toto novoroční setkání probíhá již tradičně na radnici v Žitavě a pro děti
jsou připraveny soutěže a doprovodný program. I letos se vypravilo 
30 dětí z hrádeckých škol, aby se potkaly a utkaly v soutěžích s 30 dětmi 
z Bogatyni a 30 dětmi z Žitavy. 

Letošní téma Dát dětem sílu se odráželo v mnoha soutěžích, kde 
musely prokázat silnou mysl, silné nervy i silné znalosti. K zajímavým 
disciplínám patřilo složení rozkrojené brambory, která vlastně vytvořila
prostorové puzzle, nebo udržení kuličky ve dlouhém žlábku, který ale spo-
číval na prstech třech členů týmu. 

Soutěže probíhaly v mezinárodních družstvech určených losem. Bylo
proto zajímavé vidět, jak se i ti nejmenší dorozumí, i když cizí jazyk jistou

bariéru tvoří. Místostarosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka popřál dětem,
aby měly vždy kolem sebe dostatek lidí, kteří jim pomůžou na jejich cestě
životem, a vyslovil přání, aby měly stejnou touhu po setkávání s přáteli 
z druhé strany hranic i v době, kdy už budou dospělé. 

Občerstvení připravili pro děti zástupci Nadace pro děti v Zittau, kteří
upekli i koláče, které proměnili pomocí marcipánu a barviv ve vlajky zemí
z Trojzemí. Děti budou mít příležitost setkat se během roku i na několika
dalších společných akcích, třeba v červnu v Hrádku na Slavnostech Troj-
zemí. ThMgr. Hedvika Zimmermannová

Dozvuky pfieshraniãní spolupráce –
aneb kdyÏ media pomáhají

Dokončení ze strany 1
A tak jsme za 5 000 Kč, což je přibližně 191 Eur, koupili společně s paní
redaktorkou Ivou Bernátovou a panem Václavem Havlem (ředitelem 
ZŠ Praktické v Hrádku nad Nisou) dětem velký buben, chrastidlo z kaktusu
a dřevěnou žábu, která vydává neuvěřitelné zvuky, když přejíždíte dřív-
kem po jejím hrbolatém hřbetě.

Naše díky patří nejen dárkyni, ale i pracovníkům médií, kteří otevřeli
tuto cestu, kterou se dostaly hudební nástroje k dětem. Děti plánují vy-
robit ještě další nástroje a uspořádat koncert, na který jste všichni srdečně
zvaní. 

ThMgr. Hedvika Zimmermannová

Mûstská knihovna v roce 2009
V tomto roce bylo evidováno 574 čtenářů, z toho 219 dětí, knihovnu nav-
štívilo 10 764 návštěvníků a čtenářů a knihovní fond byl navýšen o 578
nových titulů.

Podáním žádosti u ministerstva kultury v programu VISK3 pro rok 2009
získala knihovna dotaci v částce 100 000 Kč na realizaci projektu Přechod
knihovního systému LANius na systém Clavius. Díky této částce a s finan -
ční spoluúčastí města Hrádek nad Nisou byl zakoupen nový knihovní systém
Clavius. 

Na internetových stránkách knihovny byl zpřístupněn on-line katalog
pro veřejnost, který návštěvníka informuje o nových knihách, čtenář si
může vyhledat knihy z fondu knihovny a knihu zarezervovat, případně
zjistit, zda je momentálně vypůjčená nebo k dispozici v knihovně.

Naše knihovna se v tomto roce zapojila i do celostátní akce Kniha mého
srdce, která byla prezentována i v médiích. Cílem nebylo pouze najít nej-
oblíbenější knihu obyvatel České republiky, ale popularizovat četbu, lite-
raturu, vydávání knih i činnost knihoven. Propagací této akce knihovna
pomáhala získávat zájem o hlasování mezi čtenáři.

UUppoozzoorrňňuujjeemmee  nnáávvššttěěvvnnííkkyy  aa  ččtteennáářřee  nnaa  zzmměěnnuu  pprroovvoozznníí  ddoobbyy::  
Pondělí, středa 9–19 hodin 
Úterý, čtvrtek 9–15 hodin 
Pátek pro veřejnost zavřeno
Motto: „Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí

číst.“ (Goldoni)

Evropská unie

Novoroãní setkání dûtí se starosty mûst
Malého trojúhelníku
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Dokončení ze strany 1
Pískovcový podstavec morového sloupu by měl být na náměstí zachován.
Je technickou otázkou, jak to provést, protože v místech, kde se nyní 
nachází, má hluboko v zemi vést kanalizace.

V jedné ze sond, které byly zkoumány výše směrem k restauraci Jelen,
byl 22. ledna objeven soubor renesančního nádobí, které je díky obdobným
nálezům z Modlibohova u Českého Dubu poměrně dobře dato vatelné.
Ač tak nalezený malovaný talíř ani miska na první pohled nevypadají,
protože působí poněkud novodobě, pocházejí z konce 16. století. 
V objektu č. p. 71 pokračuje budování multifunkčního centra Brána
Trojzemí a archeo  logický výzkum zde v lednu neprobíhal. Po odkrytí omí-
tek zde ale bylo nalezeno několik nových, dříve nepopsaných prvků. Proto
bude v průběhu února proveden stavebně historický průzkum stavby,
který zpřesní a popíše to, co dosud o domu nebylo známo. Nejzajíma-
vější prvky budou v nových prostorách prezentovány jako dokumenty 
o stavebním vývoji domu a stanou se součástí expozice nových výstav-
ních prostor.

Zajímavé překvapení skrýval prostor ve sklepě domu. V železobetonové
podlaze se totiž nachází studna. Její stáří je v tuto chvíli těžké odhadnout,
protože to mohou být čtyři, ale také sedm století. Studny bývají často zdro-
jem řady nálezů a doufejme, že více bude známo po jejím prozkoumání.

Patrně nejzajímavější zpráva přišla od archeologa Petra Brestovan-
ského 4. února. Dřevěnou konstrukci, která byla v objektu nalezena v roce
1959 a o které jsme psali před dvěma měsíci, se totiž podařilo datovat.
Jak se ukázalo při prostudování zápisu z tehdejšího archeologického 
výzkumu dr. Kavana, konstrukce nebyla nalezena v objektu domu č. p. 71,
ale v jeho dvoře v místech, kde byla budována jímka pro prodejnu 
potravin. To ale znamená, že trám, kde zde byl objeven při současném
výzkumu, byl součástí této obdélníkové konstrukce. Stáří tohoto trámu se
nyní podařilo zjistit v laboratoři dendrochronologickou analýzou, což je
metoda pracující na úrovni jednotlivých roků. Podle závěrů analýzy 
pochází konstrukce nejpozději z roku 1235. Ve dvoře domu č. p. 71 tedy
byly objeveny základy patrně nejstarší stavby ve městě. Jen pro úplnost –
první písemná zmínka o městě pochází až z roku 1288.

Na zpracovatele pokračování záchranného archeologického průzkumu
v centru města bylo vypsáno výběrové řízení. Do něj se přihlásil jediný
zájemce: Severočeské muzeum v Liberci s částkou bezmála 4,8 mil. Kč.
Tato částka by měla být konečná a zahrnuje nejen vlastní průzkum, ale 
i jeho zpracování. Vít Štrupl

V˘sledky práce archeologÛ pfiepisují historická data

Trám, objevený v listopadu loňského roku, datovaný 1235 Podstavec někdejšího morového sloupu

Renesanční talíř nalezený před hotelem Jelen

Odkrytá studna ve sklepě domu č. p. 71
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Tak, jak postupuje stavba multifunkčního centra v domě č. p. 71, nově
nazývaného Brána Trojzemí, začala naplno realizace projektu „Vzpo-
mínka na společnou budoucnost – Koordinační a výstavní centrum 
oblasti muzeí regionu Trojzemí CZ-D-PL“. V rámci tohoto projektu má
nejprve vzniknout koncepce objektu výstavního, společenského a koor-
dinačního centra. Její tvorba probíhá v několika etapách. 

První představy, týkající se především výstavních prostor, formulovala
skupina odborníků, pracovníků muzeí z Žitavy a České Lípy. Celý objekt
má ale sloužit nejen jako prostor pro výstavy, ale také prostor pro setká-
vání obyvatel města, obyvatel Trojzemí a má se stát rovněž koordinačním
centrem pracovníků muzeí z Euroregionu Nisa.

Právě zájmy a představy obyvatel města o fungování a možných 
činnostech v objektu, jsou v tuto chvíli nejdůležitější. První workshop, 
zjišťující představy občanů, proběhl 4. února. Potvrdily se při něm některé
myšlenky, které již v koncepci jsou zapracovány a padla také řada nových
námětů.

Další workshop, otevřený pro nejširší veřejnost, proběhne 25. února
od 16 hodin ve velké zasedací síni městského úřadu v rámci Dne starosty.
Pokud chcete ovlivnit náplň vznikajícího výstavního, společenského 
a koordinačního centra Brána Trojzemí, jste srdečně zváni.

Vít Štrupl

Na vzniku koncepce v˘stavního centra se podílejí
i obyvatelé

Už tradičně se druhou lednovou sobotu na hrádecké Kristýně setkalo 
dvacet přátel ze tří států česko-německo-polského Trojzemí k neformální
diskusi o spolupráci ve výchově a vzdělávání v této oblasti. Novoroční 
přípitek přednesl již tradičně starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta. 
Následovala neformální přátelská debata o vzdělávání a přeshraniční spo-
lupráci ve vzdělávání v Malém trojúhelníku měst Bogatynia – Hrádek nad
Nisou – Žitava a v rámci Libereckého kraje. Organizátorem setkání a ini-
ciátorem setkávání je Dr. Jiří Týř.

Hrádecký starosta Martin Půta se ve svém projevu zmínil o pokračující
spolupráci měst v malém Trojzemí. Pokračují nejen projekty investující
do věcí. Investuje se i do spolupráce mezi lidmi Trojzemí. Jaroslav Polá-
ček, ředitel hrádecké základní školy, která pod jeho vedením jako jedna
z prvních v kraji a republice spolupracuje již více než 15 let s partnerskými 
školami v Německu a Polsku, ocenil, jak se v posledních letech zlepšily
podmínky pro tuto spolupráci. Patří sem nejen možnost účasti v evropských
projektech. Vznikly i instituce, například Mezinárodní dětský parlament
nebo vzdělávací agentura Pontes v německém Marienthalu, které přes -
hraniční spolupráci ve výchově a vzdělávání usnadňují.

Regina Gellrich, ředitelka vzdělávací agentury Pontes (v překladu
Mosty), sídlící v blízkém klášteře St. Marienthal, ocenila výsledky přes -
hraniční spolupráce ve vzdělávání v Trojzemí. Uvedla například, že čtyř-
jazyčná hra Hledání pokladu, při které děti poznávají nejen jazyk přátel,
ale i historické památky Trojzemí Nisa, získala loni jednu ze čtyř evrop-
ských cen určených pro úspěšné vzdělávací projekty. Ocenila i přínos 

novoročních setkání na Kristýně k tomu, že se partneři lépe poznávají. 
Po loňském novoročním setkání započala například i bližší spolupráce 
Pontes a Centra vzdělanosti Libereckého kraje. Pozvala také přítomné na
Festival vzdělávání, který proběhne v Žitavě 12. září 2010.

Chotyňský patriot Luděk Vele seznámil přítomné s tím, že prostory
Grabštejna byly právě zkolaudovány pro konání kulturně společenských
akcí. Nadchází období, kdy je potřebné nalézt důstojné uplatnění hradu
Grabštejn ve společensko kulturním dění v Trojzemí.

Michael Canov a Miloslav Pilař, starosta a místostarosta Chrastavy, 
poukázali ve svých vystoupeních na význam osobních kontaktů lidí z růz-
ných částí Trojzemí. Již dlouho spolupracují různé organizace, ale jed-
notliví lidé se zatím dost málo poznávají. 

Organizátor setkání Jiří Týř také vzpomněl na některé projekty vzešlé
ze setkání. Na Kristýně se v roce 2002 poprvé setkali učitelé čtyř okresů
Libereckého kraje se zahraničními přáteli. Na vícedenním semináři se za-
bývali prevencí sociálně patologických jevů. V roce 2003 se opět na Kris-
týně setkali přátelé Lužických Srbů se členy českého Parlamentu a z jejich
setkání vzešla nová přátelství žáků i dospělých.

V dalších přátelských diskusích došli účastníci setkání k potvrzení 
závěru, že je potřebné dál pomáhat navazování osobních kontaktů nejen
mezi představiteli organizací, ale především mezi lidmi společných 
zájmů. Nikoli zájmy organizací, ale zájmy lidí lidi opravdu sbližují a tomu
je stále potřebné vytvářet další možnosti. Autor fotografií: Jiří Týř

O vzdûlávání v Trojzemí uÏ podesáté

Regina Gellrich hovoří o spolupráci Pontes a CVLK

Robert Gamba přijel z Liberce na jízdním kole
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Teplomilní tvorové se nejspíše zarazí – v těchto dnech je na žádný výlet 
nikdo nikam nedostane. Dnešní tip ale mohou využít klidně na jaře nebo
v létě. Městečko Oybin a okolní vyhlídky mají své kouzlo za každého 
počasí.

Oybin je hojně vyhledávaným cílem návštěv. Zvláště v sezóně je proto
potřeba se připravit na spoustu turistů. Možná i proto je výhodné využít
období, kdy řada lidí raději sedí doma. Dominantou obce jsou roman-
tické zříceniny hradu, umě postaveného na pískovcové skále, připomí-
nající stolovou horu. Stál zde už ve 13. století, ale svůj nesmazatelný otisk
zde zanechal Karel IV., který jej významně rozšířil. Zříceniny gotického
kostela budou všímavým povědomé – nesou charakteristické znaky hutě
Petra Parléře. Až budete stoupat na hrad, nezapomeňte cestou alespoň
nakouknout do unikátního kostelíka.

Hrad je otevřen celoročně. Od listopadu do konce března od 10 do 
16 hodin, od dubna do října od 9 do 18 hodin. Vstupné je pro dospělého
4 eur, pro dítě polovina. Je možné využít i rodinné vstupné ve výši 10 eur.
Hrad i obec pod ním jsou dějištěm mnoha kulturních akcí. Aktuální 
program lze najít na www.oybin.com nebo přímo na stránkách hradu
www.burgundkloster-oybin.de.

Pokud vám zbyde čas, můžete jej využít k cestě na některou z vyhlídek,
které ční z pískovcových skal nad hradem. Nejznámější (a i z Hrádku díky
svému tvaru nepřehlédnutelná), je skála Scharfenstein. Nahoru vedou 
kovové schody, po jejichž vystoupání vás čeká panoramatický rozhled.

Pokud k Scharfensteinu půjdete Velkou skalní uličkou, objevíte nějakou
vyhlídku do údolí co půl kilometru. Poněkud opomíjená je krásná Luisina
vyhlídka. Výhled z ní směrem k Oybinu je podobný jako z Scharfenste-
inu, nachází se v jeho těsném sousedství. Nabízí ale i něco víc – cesta na
ni byla nedávno opravena a pohled na Scharfenstein v pozadí s Hvozdem
je neopakovatelný.

K cestě na Oybin doporučuji využít úzkokolejnou železnici z Žitavy.
Cesta sama o sobě je potom zážitkem. Můžete jí jet samozřejmě i zpátky.
Pokud jste ale vystoupali i na oybínské vyhlídky, můžete dojít zpět do
Hrádku i pěšky a vzít to třeba přes Böhmische Aussicht, ze které se na-
skýtá pohled na Hrádek nad Nisou s Jizerskými horami v pozadí.

Úzkokolejná železnice mimo hlavní sezónu jezdí jen v určitých obdo-
bích. Nyní to bude od 22. 2. do 26. 3. a od 12. 4. do 23. 4. Hlavní sezóna,
kdy vlaky jezdí každý den, začíná 24. 4. a trvá do konce října. Jízdenka je
poměrně drahá, protože vyjde na 8 eur pro jednu cestu (zpáteční 13 eur).
Provozovatel železnice je ale členem dopravního svazu ZVON a tak lze
pro cestu využít i českou síťovou jízdenku LIBNET+. Ta stojí 160 Kč a platí
po celý den. Pokud vás na výlet pojede více, může se stát cesta ještě 
výhodnější. Stejná jízdenka pro až 5 lidí bez ohledu na věk stojí 320 Kč.
Jízdní řády úzkokolejky hledejte na www.soeg-zittau.de.

Tip na v˘let – Úzkokolejkou na Oybin
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polečenskápolečenská
rubrikarubrika
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
lednu 2010 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.

80 let Jaroslava Kolářová
82 let Emilie Rumlová
83 let Miloslav Kolouch, Erika Urbanová
84 let Josef Maděra
85 let Zděnka Koldovská
86 let Emilie Kopejsková
87 let Josef Štekr, Jaroslav Valeš
88 let Ervín Scholze, Miroslav Prošek
89 let Jaroslav Krejčí
90 let Hedvika Suchardová

Marie Zimová, tajemnice SPOZ

Úspûchy maÏoretek
16. ledna 2010 reprezentovali Vojta Slezák a Denisa Fejksová naše město
v Nymburku na mistrovství republiky v twirlingu – akrobacii s mažoret-
kovou hůlkou. Vojta jako jediný chlapec mezi děvčaty postoupil rovnou
do finále.

Nakonec mu porota udělila samostatné 1. místo i s medailí. Denisa, která
bohužel ve své kategorii juniorek starších má velmi silnou konkurenci,
skončila na krásném 8. místě. A nyní už se připravují další děvčata na mist-
rovství Čech v klasické mažoretce, které se koná v dubnu v Klatovech. Tak
jim držte palce.
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Dalším koncertem, který pro hudební fanoušky přichystal tým Pavla Mol-
nára a Standy Dlouhého, bude koncert kapely Arakain, který se v Dělnic-
kém domě koná už 19. února. Heavymetalovou kapelu netřeba poslu-
chačům nijak moc představovat. Jen pro připomenutí – 20 let v ní působil
Aleš Brichta, další tři roky Petr Kolář. V samotných počátcích s kapelou
zpívala tehdy neznámá Lucie Bílá. V řadě vydaných alb se vyjímají čtyři,
které díky přízni posluchačů vynesly kapele zlatou desku. Záznam kon-
certu Arakainu s Plzeňskou filharmonií z r. 2007 byl oceněn dokonce mul-
tiplatinovou deskou.

Frontman kapely Jiří Urban poskytl při příležitosti blížícího se koncertu
pro HRÁDECKO následující rozhovor:

Opravdu to „začalo v pátek, jako správnej fór“? Nebo to je jenom
jeden z vašich prvních fláků?
Ona je to skladba z roku 1986, to už Arakain nějakou dobu fungoval, 
a protože od začátku stavěl na vlastní tvorbě, tedy jedna z prvních není.
Ale je jedna z prvních v éteru veřejného média a dokonce úplně první
skladba Arakainu vydaná na oficiálním nosiči (rocková kompilace teh-
dejšího rozhlasového pořadu Posloucháte Větrník).

Kdysi jsem někde četl, že slovo Arakain nemá v žádném jazyce
žádný význam. Koho z vás název vůbec napadl a jak je to s tím
významem? 
Význam to nemá – je to zkomolenina názvu léku Nerakain obsahujícího
DDT a přišel s tím jednou náš první bubeník Mirek Nedvěd a už to 
prostě nějak zůstalo. Asi jsme seděli u piva, protože jinak si to neumím
vysvětlit. Nicméně v pozdějších letech komunistického režimu se název
osvědčil právě svou nesrozumitelností a bezvýznamností a dnes už nad
tím nikdo nekoumá…

Jak se za ta desetiletí, co hrajete, změnilo publikum? Předpoklá-
dám, že většinu tvoříme my, „čtyřicátníci“, ale co mladý koně –

jsou, nebo nejsou? 
Tak to předpokládáš špatně, protože vás, čtyřicátníků, je tam menšina!
Už s příchodem Petra Koláře v roce 2002 se začalo stahovat mladý pub-
likum, a jak už to u zpěváků s pěkným hlasem bývá, navíc i holky! Což se
s nástu pem mladého a svobodného Honzy Toužimského ještě zvýraznilo!
:-) Takže se dá říct, že veleještěr Arakain má hodně mladý publikum 
a stále přibývá! 

S rockovou muzikou, kterou hrajete je spojen také životní styl.
Arakain přeci jen na hudební scéně už nějakou tu dobu působí.
Jak je to s tím životním stylem? 
Inu, životní styl vždy tak nějak souvisí s oborem. Je to dáno jak pracovní
dobou, pracovním místem, spolupracovníky, odměnou za práci – tedy
muzikant žije většinou v noci, hraje tam, kde je alkohol a jeho požívání 
je standardem, spí v hotelových pokojích, placen je někdy lépe, někdy
vůbec, stravuje se po restauracích a putykách. Občas také snídá nebo 
večeří na pumpách. Z toho vyplývá, že zdravý styl to není, ale dokud
zdraví slouží, málokdo na něm chce něco měnit, protože ta muzika za to
stojí.  

S jakým programem do Hrádku přijedete? 
Přijedeme s novým programem, který nejen dál propaguje poslední desku
Restart, ale obrací se na všechna novější alba, protože jsme si řekli, že
jsme z nich toho ještě spoustu neobehráli a že je škoda jich nevyužít na
rozdíl od těch starých, které se hrají 25 let a jsou notoricky známé. Ale sa-
mozřejmě i stálice zazní…�

Jak dlouho jste hledali Hrádek nad Nisou na mapě? 
Díky serveru mapy.cz jen chvilku! :-) I když já jsem do nedalekého Mníšku,
resp. Fojtky spoustu let jezdil na chalupu. Po dálnici je to z Prahy cobydup!
:-)

Vít Štrupl, Pavel Molnár, Standa Dlouhý

Arakain pfiiveze do Hrádku nov˘ program
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Rosniãky v muzeu
Někdo si myslí, že když je venku mráz a klouže to, je nejlepší sedět doma
pěkně v teple. Jenomže my děti to dlouho nevydržíme, a tak když máme
příležitost vyrazit na pěkný výlet, jásáme radostí. Ve čtvrtek 21. nás pozvali
kamarádi z partnerské školky v Hartavě na výlet autobusem do sousední

Žitavy, kde jsme navštívili městské muzeum a společně si prohlédli výstavu
starodávných hraček. I přesto, že máme své nynější moderní hračky moc
rádi, obdivovali jsme vláčky, panenky, dřevěné kuchyňky, autodráhy,
loutky a plyšáky, se kterými si hrály naše prababičky.

Jak je možné, že se ty hračky vůbec neponičily? A ty mlíčka a ovoce se
z obchodů nepoztrácely? A jak se ovládá ten vláček, když není na baterie?
Babi, dědo, vyprávěj mi o tom, prosím!

Děti z Donína a p. učitelka Hanka Vlachová

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

Budoucí prvÀáci mají zápis
za sebou

Zatímco školáci si domů odnášeli pololetní vysvědčení, učitelé ze tříd 
prvního stupně hrádeckých škol se sešli v ZŠ Lidická, kde odpoledne 
probíhal zápis do prvních tříd. Dostavilo se k němu bezmála sto dětí. Ve
škole je čekalo plnění úkolů v šesti učebnách, jejichž dočasné pojmeno-
vání napovídalo, jaké dovednosti budou paní učitelky (a také jeden pan
učitel) prověřovat. V Kreslíkově, Poználkově, Počítálkově, Hopsálkově,
Puclíkově a Povídálkově se zatím udělovaly jen barevné body, ale do září,
kdy si prvňáci budou domů odnášet první známky, to uteče velice rychle. 

Přesto, že v letošním roce mířilo k zápisu hodně dětí, do prvních tříd
jich nakonec nejspíše nenastoupí o moc více než v loňském roce. Více než
28 % rodičů žádá pro své dítě odklad školní docházky. Svoji žádost musí
podložit vyšetřením lékaře, případně pracovníků pedagogicko-psycho-
logické poradny, proto je nyní konečný počet žáků prvních tříd nejistý.
Naopak rodiče dvou dětí chtějí využít nové možnosti dané legislativní 
novelou a uvést své dítě do školních lavic ještě před dovršením šesti let. 

Do ZŠ Lidická přihlásilo své děti 44 rodičů, 13 z nich žádá odklad školní
docházky. Na ZŠ T. G. Masaryka se hlásí 27 dětí (5 s žádostí o odklad),
do ZŠ Donín 25 dětí (9 s žádostí o odklad). Vít Štrupl
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