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V březnovém čísle:
— Multifunkční centrum
— Byty ve Starém dvoře
— Výtvarná školička
— Jan Sladký
— Sova – ‘Kalous Ušatý
— Běžecké tratě v Lužických

horách
Příloha: Lesy Lužických hor

cena 12 Kã

Jeden svût
mífií popáté
i do Hrádku

Po roce se do Hrádku nad Nisou vrací
mezinárodní festival filmů o lidských prá-
vech Jeden svět. Jedná se již o 5. ročník,
který se bude konat od 23. 3. do 25. 3.
2010 v budově školy ZŠ Lidická. Všechna
filmová představení mají naplánovaný
začátek na 18.30. Festival bude slav-
nostně zahájen v 18.15 dne 23. 3. kul-
turním vystoupením žáků ZŠ Lidická.
Trojice filmů z různých kategorií byla
pečlivě vybrána z více než 101 filmů
festivalové nabídky. Po každém z filmů
bude následovat diskuse s vybranými
hosty, kteří mají osobní zkušenosti s da-
nou problematikou. Vstupné není v žád-
ném případě vysoké. Na místě zaplatíte
50Kč.Programfestivalubudenásledující:

Dne 23. 3. bude uveden film Zprostřed-
kovatel – Fixer ze sekce Panorama a na
diskusi s návštěvníky jsou pozvání vojáci
z chemické brigády v Liberci.

ZZpprroossttřřeeddkkoovvaatteell,,  22000099,,  8844  mmiinn,,  UUSSAA,,
IIaann  OOllddss

Hlavní postavou je mladý novinář 
a překladatel Ajmal Naqshbandi, pova-
žovaný za nejlepšího afghánského „fi-
xera“ – člověka, který dokáže zahranič-
ním novinářům zprostředkovat roz hovory
s bojovníky Tálibánu. Jak nebezpečná je
tato práce, se ukáže ve chvíli, kdy je spo-
lečně s italským reportérem fundamen-
talistickým hnutím zajat. Po několika
dnech je pak Ajmal popraven. Drastické
videozáběry natáčené přímo v zajetí či
impro vizované rozhovory se členy Táli-
bánu, kteří každého novináře podezírají
ze špiónství, jasně dokládají, čím vším
musí váleční zpravodajové v Afghá-
nistánu projít. 

Pokračování na straně 8

O prÛmyslovou zónu má zájem
siln˘ investor

Dobrou zprávou v době stále rostoucí nezaměstnanosti je zájem silného investora o výstavbu výrobní
haly v nové části průmyslové zóny vymezené obchvatem města, novou silnicí k polským hranicím a státními
hranicemi.

Záměr investiční společnosti VGP představil na mimořádném jednání zastupitelstva města 3. března
její zástupce Jan Van Geet. Po krátké diskuzi zastupitelé záměr schválili a pověřili starostu a radu města 
k jednáním vedoucím k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí.

V novém závodě, který se bude zabývat výrobou hygienických potřeb, najde od počátku pracovní místo
150 lidí. V dalších etapách výstavby závodu se počet pracovních míst zvýší až na 400. Společnost VGP se
stavbou závodu započne nejpozději na jaře příštího roku, protože výroba by měla být zahájena na konci
léta. Na sedmihektarovém pozemku bude postupně zastavěno až 35 tisíc m2 plochy. 

Jak zmínil Jan Van Geet při prezentaci záměru využití průmyslové zóny, Hrádek nad Nisou je lokalitou,
která je zajímavá svou polohou i tím, že může nabídnout scelené území průmyslové zóny, se kterým se
počítá v územním plánu. Pokračování na straně 8

Mûsto má splnûn závazek odkanalizování
Díky investičním akcím, které od roku 1990 až do současnosti probíhaly ve městě, má město v současnosti
splněný závazek o odkanalizování, požadovaný Evropskou unií. Podle směrnice Rady EU musejí splnit
všechny aglomerace s více než dvěma tisíci obyvateli podíl 80 % obyvatel napojených na kanalizaci 
a zároveň musejí mít vyřešeno čistění odpadních vod. Česká republika v době před rozšířením Evropské
unie vyjednala přechodné období do konce roku 2010, ve kterém se zavázala tuto směrnici naplnit. Podle 
vyjádření ministerstva zemědělství, které má problematiku na starosti, má Hrádek nad Nisou všechny 
závazky splněny. Pokračování na straně 6



Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
22..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
2. schůze rady města v roce 2009 konaná dne 20. ledna se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila a ustanovila hodnotící komisi pro hodnocení veřejné zakázky

zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: Provedení 
archeologického výzkumu v rámci projektu Revitalizace historického
centra v Hrádku nad Nisou ve složení Josef Horinka, Ilona Lišková, 
Eliška Suchánková, Jaroslav Holata, Vít Štrupl, Václav Krejčík a náhrad-
níky členů komise Martina Půtu, Dušana Kopeckého, Blanku Karlovou, 
Hedviku Zimmermannovou.
Komentář: Pro provedení archeologického výzkumu bylo vybráno 
Severočeské muzeum v Liberci za cenu 4,8 mil. Kč.

— vzala na vědomí zamítnutí žádosti o dotaci na projekt Cyklostezka Nisa,
úsek Dělnický dům – Luční, která byla podána do Grantového fondu
Libereckého kraje – Program č. 26

— vzala na vědomí podané nabídky a vyhodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu Kompletní projektová příprava projektové 
žádosti Zateplení ZŠ T. G. Masaryka. Schválila pro realizaci veřejné 
zakázky vítězného uchazeče Energy Benefit Centre, o. p. s., za celko-
vou cenu 162 000 Kč vč. DPH dle podané nabídky.

— vzala na vědomí podané nabídky a vyhodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu Kompletní projektová příprava projektové 
žádosti Zateplení MŠ Václavice. Schválila pro realizaci veřejné zakázky
vítězného uchazeče Energy Benefit Centre, o. p. s., za celkovou cenu
120 000 Kč vč. DPH dle podané nabídky.
Komentář: Obě žádosti byly úspěšně registrovány a tedy přijaty k dal-
šímu hodnocení. 

— odvolala z názvoslovné komise Ing. Petra Kumpu, Ing. Janu Nygrino-
vou a Ing. Josefa Jíru a jmenovala členem komise Ing. Kateřinu Plicko-
vou, Josefa Olšu a Mgr. Hanu Prchlíkovou. Uložila názvoslovné komisi
připravit návrhy na pojmenování nově vzniklých komunikací a lokalit,
provést revizi stávajícího pojmenování a předložit radě města návrh
změn v pojmenování komunikací v Hrádku nad Nisou a uložila ko-
misi, aby se v termínu do 31. 3. 2010 sešla a projednala návrhy vzešlé
z odboru stavebního a životního prostředí, které se týkají pojmenování 
nových lokalit, popř. řešení změny hranic katastrů a označování budov
čísly popisnými.
Komentář: Kromě nově vzniklých lokalit se bude komise zabývat i do-
sud nepojmenovanými ulicemi a dále lokalitami, kde je označení ulic
nepřehledné – jeden název se používá pro více ulic.

— schválila vypsání výběrového řízení na druhou etapu rekonstrukce 
fasády domu č. p. 71. 
Komentář: Po loňské rekonstrukci fasád domu č. p. 70 na Horním 
náměstí a na Liberecké ulici se bude rekonstruovat fasáda ve dvoře.

— pověřila p. Kopeckého k vypsání výběrového řízení na dodavatele sta-
vebních prací pro stavbu Rekonstrukce mostu U Nývltů

— souhlasila s umístěním fotovoltaické elektrárny žadatele MojeEner-
gie.CZ, s. r. o. na střeše budovy č. p. 305 na p. p. č. 1 291/1 a na 
budově bez č. p., na p. p. č. 1 291/2 v k. ú. Hrádek nad Nisou. Rada
města požaduje předložit projektovou dokumentaci nebo situaci 
umístění zvažované výstavby fotovoltaické elektrárny na p. p. č. 1 294 
v k. ú. Hrádek nad Nisou.
Komentář: Jedná se o výstavbu fotovoltaické elektrárny v objektu bývalé
Kolory.

— schválila pronájem p. p. č. 262/1, ostatní plocha, o výměře 6 240 m2,
k. ú. Hrádek nad Nisou, společnosti Kristýna, a. s., za cenu 6 240 Kč na
rok na dobu neurčitou.
Komentář: Jedná se o pozemek, na kterém je umístěna komunikace
spojující ulici Lidickou (od výměníku) s areálem Kristýna. Město získalo
komunikaci bezúplatně od pozemkového fondu a nyní ji pronajme
společnosti Kristýna s tím, že o ni bude pečovat.

— souhlasila se stavbou kiosku, WC a oplocení na základě žádosti man-
želů Čermákových.
Komentář: Jedná se o objekty pod železničním přejezdem.

— vzala na vědomí informaci odboru investic a správy majetku o záměru
opravy sochy ve Václavské ulici vč. odkupu pozemku

— schválila doplnění skupin Malého trojúhelníku o zástupce města dle
předloženého návrhu:

11..  ŘŘííddiiccíí  sskkuuppiinnaa
Jmenuje – Janu Válkovou, odvolává – Jiřího Timuláka
22..  SSppoolleeččnnýý  rroozzvvoojjoovvýý  pplláánn
Jmenuje – Dušana Kopeckého, odvolává – Janu Válkovou, Ing. Petra

Kumpu
33..  SSppoolluupprrááccee  šškkooll
Jmenuje – Jaroslavu Šalátovou, odvolává – Vladimíru Půtovou
44..  IInnvveessttiiccee – Jmenuje – vedoucí OISM, odvolává – Jiřího Timuláka
55..  DDoopprraavvaa  vv  TTrroojjzzeemmíí
Jmenuje – vedoucí OISM, odvolává – Jiřího Timuláka, Dušana Kopeckého
66..  IInnffoorrmmaaccee,,  pprreezzeennttaaccee
beze změn
77..  KKuullttuurraa
Jmenuje – referent ODK, Mgr. Vít Štrupl, odvolává – Vladimíru Půtovou
88..  SSppoolluupprrááccee  ssppoollkkůů
Jmenuje – referent ODK, Mgr. Vít Štrupl, odvolává – Vladimíru Půtovou
99..  BBeezzppeeččnnoosstt  vv  TTrroojjzzeemmíí
Jmenuje – Robert Petřík, Jaromír Mottl
1100..  RRaaddaa  ssvvaazzkkuu  ttřříí  mměěsstt
beze změn

— schválila objednávku optimalizace veřejného osvětlení, zpracování 
sv. technického projektu a výpočtu intenzit osvětlení za cenu 19 600 Kč
vč. DPH.
Komentář: Optimalizace bude postupně provedena v celém městě
společností EFOS. Podle vzoru sídliště Pod Tratí, Žitavské a Václavské
ulice budou využívány úsporné zářivky i v dalších lokalitách. Při rekon -
strukci Horního náměstí a nejbližších ulic se bude vycházet z návrhů
arch. Černého, autora nové podoby centra města.

33..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
3. schůze rady města v roce 2009 konaná dne 3. února se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila pro realizaci rekonstrukce čekárny v 1. patře zdravotního stře-

diska v Tovární ulici firmu Regionální stavební za cenu 184 993 Kč bez
DPH, 221 992 Kč vč. DPH. Uložila připravit dodatky nájemních smluv
MUDr. Lenkvíkové a MUDr. Janatové s tím, že cílový stav, a to 55 Kč/m2

by měl být dosažen postupným navyšováním během příštích tří let.
— schválila zveřejnění výzvy k podání nabídek v zadávacím řízení pro 

veřejné zakázky malého rozsahu na akci Rekonstrukce parku Dolní 
náměstí, Hrádek nad Nisou

— schválila za projektanta Zastavovací studie včetně komunikací a návrhu
inženýrských sítí na p. p. č. 353, 354/3 v k. ú. Loučná Ing. Jiřího Roz-
kovce.
Komentář: Jde o pozemky v lokalitě u restaurace Koruna, které by měly
být využity jako stavební parcely.

— vzala na vědomí předloženou zprávu o užívání přenosného doprav-
ního značení a uložila odboru stavebnímu a životního prostředí – sil-
niční úřad, k řešení a zahájení správního řízení se stavebními firmami
na investičních akcích Revitalizace historického centra města Hrádek
nad Nisou a Zlepšení dopravní dostupnosti v česko-polském příhraničí
mezi městy Hrádek nad Nisou, Bogatynia a Heřmanice a uložila OISM
informovat technický dozor investora na této stavbě Investing CZ, s. r. o. 
Komentář: Řešeno bude ne vždy vyhovující značení uzavírek a objížděk
v centru města, jejichž počet v jarních měsících ještě vzroste.

— schválila pravidla pro provoz skateparku.
Komentář: Do konce března probíhá zkušební provoz v režimu „samo -
správy“ uživatelů skateparku a namátkových kontrol dodržování pra-
videl. Přístup do skateparku je umožněn těm, kteří mají zakoupenou
permanentku.

— vzala na vědomí dopis společnosti Rubidea ve věci upřesnění a potvr-
zení zájmu o odkoupení pozemků v průmyslové zóně ze dne 3. 5. 2009
a konstatovala, že až do ukončení jednání o zpřístupnění pozemko-
vých parcel v průmyslové zóně nebude město Hrádek n. N. uzavírat
žádné jednání o prodeji dotčených pozemků. 

— vzala na vědomí a schválila předložený seznam žadatelů ve druhém
kole výběru zájemců o kompostéry K390. Rada města uložila OISM 
vyhlásit 3. kolo rozdělení kompostérů v měsíci dubnu 2010.

— vzala na vědomí a povolila stavební úpravy v č. p. 124 Beseda nájemci
American Leasing. Corp v celkové výši 222 184 Kč a pověřila OISM 
provedením zápočtů na nájemné roku 2010. Uložila starostovi města
předložit do zastupitelstva města návrh na úpravu nájemní smlouvy 
s tím, že od 1. 7. 2010 by sál DK Beseda podle tohoto návrhu provozo -
vala o. p. s. Brána Trojzemí. 
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— vzala na vědomí informaci o projektu zateplení MŠ Donín, solárního
systému na ohřev TÚV MŠ Donín a stadion Donín, rekonstrukce stře-
chy nad bytem správce a uložila vedoucímu OISM vypsat veřejnou 
zakázku malého rozsahu na tyto investiční akce s předpokládaným 
termínem plnění v roce 2010

— schválila příspěvek na údržbu běžeckých lyžařských tratí ve výši do 
250 eur dle prokazatelných nákladů z příspěvkového programu města.
Schválila uzavření dohody o provedení práce mezi panem Tomášem
Schreierem a městem Hrádek nad Nisou na obnovu a údržbu běžec-
kých tratí ve výši 10 000 Kč.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
22..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
2. zasedání zastupitelstva města v roce 2010 konané dne 24. února se 
zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo zveřejnění záměru prodeje spoluvlastnického podílu o veli-

kosti 30 % nemovitostí – 27 bytových jednotek ve Starém dvoře a spo-
luvlastnického podílu o velikosti 30 % podílu na společných částech
budov formou přímého prodeje stávajícím nájemcům. Uložilo staro-
stovi města, aby hlasoval na členské schůzi družstva Nové bydlení pro
prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 70 % nemovitosti – bytové
jednotky a spoluvlastnického podílu o velikosti 70 % podílu na spo-
lečných částech budovy č. p. 730 (resp. 731) současným nájemcům
jednotlivých č. p.
Komentář: Více v samostatném článku.

— vzalo na vědomí jednání mezi městem Hrádek nad Nisou a společností
VGP a nabídku VGP na využití části průmyslové zóny Oldřichovská, 
Hrádek nad Nisou. Starosta města v souladu se zákonem o obcích vyhla -
šuje mimořádné zastupitelstvo města na den 3. 3. 2010 od 17 hodin.
Komentář: Společnost VGP má zájem v průmyslové zóně Oldřichovská
(za kruhovým objezdem) vybudovat objekt pro výrobu hygienických
potřeb se 150 pracovními místy. Podrobnosti přineseme po březno-
vém jednání zastupitelstva města.

— schválilo uzavření dodatku č. 2 s firmou SKANSKA k revitalizaci sídliště
Pod Tratí a dále doporučilo zahrnout navýšenou částku ve výši 
419 412,82 Kč vč. DPH do 1. změny rozpočtu města na rok 2010.
Komentář: Dle dodatku byla celková částka za stavbu navýšena 
o 349 511 Kč bez DPH. Nová cena činí 6 383 708 Kč bez DPH. Záro-
veň byl termín stavby prodloužen do 30. 4. 2010. Vícepráce se týkají
chodníku a točny u č. p. 638 a přípojky kanalizace od dolního parko-
viště.

— schválilo návrh rezervační smlouvy se společností Bydlení Šestajovice I,
s. r. o. 
Komentář: Podle rezervační smlouvy město nenabídne objekt do konce
května jinému zájemci, bydlení Šestajovice do konce května městu 
zaplatí za objekt statku ve Starém dvoře, který plánuje zrekonstruovat
na byty.

— schválilo nové zřizovací listiny svých školských zařízení
— schválilo znění Grantového programu města Hrádek nad Nisou na rok

2010 včetně podmínek a postupů pro podávání žádostí o finanční přís-
pěvky do jednotlivých příspěvkových programů. Schválilo obsazení
hodnoticí komise pro hodnocení žádostí v příspěvkovém programu 
na člena, na projekt a zároveň v příspěvkovém školském programu pro
rok 2009, ve složení: 1. Jiří Timulák, 2. Josef Horinka, 3. Mgr. Jaroslav Po-
láček, 4. Mgr. Ladislava Jurková, 5. Rolf Bartosch, 6. Miroslav Řezníček.
Komentář: Více v samostatném článku.

— schválilo postup v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Zhotovitel 
víceprací stavby v rámci projektu Zlepšení dopravní dostupnosti mezi
městy Hrádek nad Nisou (CZ) – Bogatynia (PL) a Heřmanice (CZ) 
v česko-polském příhraničí a na veřejnou zakázku Zhotovitel víceprací
stavby v rámci projektu Revitalizace historického centra v Hrádku nad
Nisou

— schválilo zadat zadávací řízení v režimu jednací řízení bez uveřejnění,
a to v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů.

— schválilo, aby další rozhodování v průběhu následné realizace zadá -
vacího řízení prováděla rada města, která bude schvalovat a prová-
dět další povinnosti zadavatele vyplývající v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Zejména se jedná o uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, zveřej-
nění výsledků zadávacího řízení a jeho ukončení.
Komentář: Vícepráce v případě projektu zlepšení dopravní obslužnosti
se týkají změny veřejného osvětlení, úprav chodníků v Donínské ulici

a rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Žitavská.
— vzalo na vědomí závazek převzetí členského vkladu do družstva Nové

bydlení ve výši 7 680 000 Kč z roku 2000 se zápočtem proti 5 107 281 Kč.
Město Hrádek nad Nisou se zavázalo, že zaplatí z výnosů 30% podílu
vlastnictví na nemovitosti č. p. 730 a č. p. 731 v k. ú. Hrádek nad Nisou
částku 2 572 719 Kč jako vypořádání rozdílů závazků a pohledávek.

— pověřilo hlasováním na členské schůzi valné hromady jako zástupce
města starostu města.
Komentář: Více v samostatném článku.

— jmenovalo členem správní rady fondu rozvoje majetku Bc. Ivu Solna-
řovou k datu 1. 3. 2010. Odvolalo tajemníka správní rady Ing. Anto-
nína Bohatu a jmenovalo p. Veroniku Bačkovskou tajemníkem k datu
1. 3. 2010.

— schválilo platbu předložených investičních akcí města z účtu fondu roz-
voje města k 31. 12. 2009 dle předložené zprávy v částce 6 832 855 Kč

— vzalo na vědomí stanovisko ministerstva zemědělství, odbor vodovodů
a kanalizací o čištění městských odpadních vod, ze kterých vyplývá 
splnění závazku měst vyplývající ze směrnice Rady EU č. 91/271/EHS –
t. j. odkanalizování aglomerací nad 2000 obyvatel do roku 2010.
Komentář: Více v samostatném článku.

— na vědomí vyrozumění z ministerstva vnitra – odbor dozoru a kontroly
veřejné správy ve věci anonymního podnětu k prošetření úmrtí.
Komentář: Na ministerstvo vnitra – odbor dozoru a kontroly bylo uči-
něno anonymní podání ve věci úmrtí v městském parku při větrné bouři
v červenci loňského roku. Ve vyjádření MV se sděluje, že k dané věci
není příslušné přijímat žádná opatření z toho důvodu, že předmětem
podání není záležitost, která je v kontrolní či dozorové působnosti MV,
dále že anonymní pisatelé sdělují jen domněnky, spekulace a neuvá-
dějí věrohodné argumenty a dle pisatelů událost šetřila Policie ČR. 
Anonymní podání je k nahlédnutí na int. stránkách města.

— vzalo na vědomí informaci o založení a zapsání obecně prospěšné 
společnosti Brána Trojzemí, o. p. s., do rejstříku obecně prospěšných
společností.

O pfiíspûvky je moÏné
Ïádat do 22. bfiezna

Na únorovém zasedání zastupitelstva města byl schválen grantový pro-
gram města pro letošní rok. V rozpočtu města je na příspěvky připravena
částka 810 tisíc Kč – stejně jako v loňském roce.

Grantový program je složen z několika příspěvkových programů 
zamě řených na různé oblasti podpory. V letošním roce je možné žádat 
o dotace v těchto programech: 

1) Příspěvkový program na kulturní památky 
2) Příspěvkový program na reprezentaci, propagaci a kulturní akce ve

městě 
3) Příspěvkový školský program 
4) Příspěvkový program na projekt 
5) Příspěvkový program na člena 
6) Program obnovy nemovitého majetku
Žádosti o dotace do programů 3), 4) a 5) je možné předkládat na měst-

ský úřad do 22. března. Program č. 3) je určen pouze pro projekty školských
zařízení a program č. 4) a 5) je určen zejména pro neziskové organizace
(spolky, občanská sdružení, sportovní kluby apod.), které působí na území
našeho města.

Výzva pro program 6) bude vyhlášena ve 2. čtvrtletí. O příspěvek na
programy 1) a 2) je možné žádat průběžně během roku, tyto dva pro-
gramy mají přesně vymezený účel.

Výzvy, včetně zásad a formulářů obsahujících všechny podmínky pro
získání podpory v jednotlivých programech, jsou zveřejněny na interne-
tových stránkách města v sekci Odbor dotací a kultury a jsou i rozeslány
jednotlivým organizacím. Na tomto odboru je možné požádat i o další
informace, případně si vyzvednout žádost v tištěné podobě.

V letošním roce došlo ke změně v rozdělování příspěvků na člena 
(program č. 5). První část příspěvku bude určena počtem oprávněných
žádostí pro příspěvek na člena – dítě a mládež, na které bude poskytnut
příspěvek v pevné výši 200 Kč/člena až do vyčerpání alokace. Pokud 
alokace nebude vyčerpána, bude zbytek volných finančních prostředků
vydělen počtem oprávněných požadavků na příspěvek na dospělého
člena, čímž bude vypočtena jeho výsledná výše.
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Ekonomické okénko
DDaaňňoovvýý  kkaalleennddáářř  ((nneeoobbssaahhuujjee  ddaanněě  ssppoottřřeebbnníí,,  eenneerrggeettiicckkéé  aa  bbiiooppaalliivvaa))
1155..  33.. ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu

– odvod čtvrtletní zálohy na daň
2200..  33.. ssoocciiáállnníí  ppoojjiiššttěěnníí

– odvod zálohy OSVČ za únor 2010
– odvod pojistného za zaměstnance za únor 2010

zzddrraavvoottnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod pojistného za zaměstnance za únor 2010

2222..  33.. ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu
– odvod sražených záloh ze závislé činnosti

2255..  33.. ddaaňň  zz  ppřřiiddaannéé  hhooddnnoottyy
– přiznání + odvod za únor 2010

3311..  33.. ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu
– odvod daně vybírané srážkou za leden 2010
– přiznání + odvod za rok 2009 nebo doložení odkladu (poradce)

88..  44.. zzddrraavvoottnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod zálohy OSVČ za březen 2010

ZZáálloohhyy  nnaa  ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu::
– POZOR! osvobození od záloh na daň z příjmu již pro rok 2010 neplatí

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

neurčitou 

CChhyybbaa  vv  zzáákkoonněě  oo  ppoojjiissttnnéémm  ((vv  rrooccee  22000077))::
– Nejvyšší správní soud rozhodl, že ani kvůli chybě v zákoně nezanikla

v první polovině roku 2007 povinnost platit pojistné na sociální zabe z-
pečení, případem se znovu bude zabývat liberecký krajský soud.

Telefonní ãíslo na lékafiskou
sluÏbu první pomoci

V celoročním kalendáři společenských akcí pro rok 2010 – v seznamu
kontaktů – bylo chybně uvedeno telefonní číslo na lékařskou „pohoto-
vost“ v Nádražní ulici.

Správný kontakt – Ambulance akutní pomoci: 482 723 126

Preventivní vy‰etfiení zraku
pfied‰kolních dûtí 

V prosinci loňského roku se uskutečnila schůzka starosty našeho města 
s místostarostou Doks, senátorem Ing. Kapounem. Výsledkem jejich spo-
lečného jednání bylo mimo jiné i to, že naše město se připojí k obcím,
které se již zapojily do projektu bezplatného terénního vyšetření zraku
dětí předškolního věku. Tento projekt realizuje občanské sdružení Prima
Vizus. Smyslem preventivního vyšetření je včasné odhalení významných
dioptrických vad u dětí, včasné zahájení účinné léčby a tím předcházení
dalšímu zhoršování poškození zraku, zejména vzniku tupozrakosti. 

Důsledkem nesprávného vidění může být zhoršená prostorová orien-
tace, špatná motorika a koordinace pohybů dítěte. Měření zraku se provádí
speciálním přístrojem PlusoptiX přímo v mateřských školách. Samotné 
vyšetření trvá velmi krátce, dítě není vystaveno stresu, neboť se provádí
v jemu známém prostředí. V případě pozitivního nálezu dioptrické vady
je dítě doporučeno k dalšímu vyšetření u očního lékaře. Včasné předepsání
brýlové korekce dává dítěti naději na správnou a účinnou léčbu zjištěné
oční vady, která je úspěšně léčitelná při včasné diagnóze zejména v před-
školním věku dítěte. 

Vyšetření se provádí přístrojem PLUSOPTIX S04 a při jeho použití vyše -
tření dětí v mateřských školách byl zjištěn určitý druh oční vady u cca 6 %
vyšetřované skupiny. 

Městský úřad, ve spolupráci s jednotlivými mateřskými školami, má 
zájem tuto akci uskutečnit počátkem června letošního roku a přispět tak
smysluplnou aktivitou dětem u příležitosti Dne dětí k jejich zdravému 
vývoji. Mgr. Petr Grim, ved. správního a sociálního odb.

Termín dokonãení staveb
se zatím nemûní

Přesto, že větší stavební práce na náměstí začaly teprve v minulých dnech,
termín dokončení rekonstrukce náměstí by měl být dodržen. Ke změnám
pravděpodobně dojde v harmonogramu rekonstrukcí ostatních ulic, 
protože je potřeba zajistit přístup do centra. Spolu se zajištěním rychlého 
postupu prací na Horním náměstí je další prioritou rekonstrukce ulice 
1. máje, která probíhá od její dolní části směrem k náměstí. Nový har-
monogram bude znám zhruba v polovině března a stavbu rozdělí do více
částí, aby byly minimalizovány dopady na život v centru města. Některé
ulice (Školní, Lutherova, Tichá) se tak rekonstrukce dočkají pravděpo-
dobně až v letních měsících.

Zároveň s postupem prací na Horním náměstí se znovu rozjíždí reali-
zace projektu Zlepšení dopravní dostupnosti mezi městy Hrádek nad 
Nisou – Bogatynia (rekonstrukce ulic Žitavská, Václavská). Přibližně od
poloviny března začne rekonstrukce kanalizace a vodovodu v úseku od
Národního domu po Václavskou ulici. V celém úseku bude rekonstruován
vodovod, v části od Národního domu po křižovatku s Anglickou ulicí 
i kana lizace. Materiál a montáž bude hradit SVS, a. s., město zemní práce
a veřejné části přípojek. Projekt zlepšení dopravní dostupnosti by měl být
dokončen do konce května.
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Peãovatelská sluÏba
Byly odevzdány celoroční závěrky, statistiky, rok 2009 je uzavřen. Navzdory
nepříznivé ekonomické situaci a úsporným opatřením ve státním roz -
počtu se podařilo Pečovatelské službě získat dotaci na provoz od minister-
stva práce a sociálních věcí a příspěvek z Grantového fondu Libereckého
kraje. 

Pečovatelská služba se také zapojila s pomocí NADACE Euronisa do sbír-
kové akce, takto získané prostředky poslouží na provoz Klubu důchodců
a k zajištění volnočasových aktivit pro seniory, lidi se zdravotním posti-
žením a klienty Pečovatelské služby. Aktivity pro seniory jsou také hrazeny
z darů od individuálních dárců. Díky získaným prostředkům a příspěvku
od zřizovatele města Hrádku nad Nisou se pak rozsah služby nemusí ome-
zovat, tak jak to někdy slýcháme v médiích o jiných sociálních službách. 

V loňském roce se podařilo uspořádat několik zábavných programů,
asi největší úspěch měla Zahradní slavnost, tradičně pořádaná na zahradě
DPS Nádražní. Za krásného počasí vystoupily hrádecké mažoretky, své
umění předvedl fakír a orientální tanečnice. S moderováním a ozvučením
pomohl pan Václav Havel, ředitel Základní školy praktické, aby měli účast-
níci na čem sedět, zařídila provozovna SKS Hrádek nad Nisou prostřed-
nictvím vedoucího pana Krejčíka.

A že jsou lidé, kteří dokáží pomyslet na to, že i oni se jednou mohou
dostat do situace, kdy budou potřebovat pomoc druhé osoby, svědčí téměř
pravidelné věcné dary ve formě ochranných rukavic od firmy Vulkan 
Medical s ředitelkou paní Lenkou Hochmanovou.

Protože občas dochází k záměně pečovatelské služby za službu osobní
asistence, je vhodné veřejnosti či případným zájemcům tyto služby při-
blížit. Tyto dvě služby, i když podobné, jsou rozdílné nejen co do obsahu
a rozsahu, ale jsou upraveny i zákonem o sociálních službách jako dva
různé typy. 

Pečovatelská služba je definována jako poskytování úkonů potřebným
osobám k zajištění jejich životních potřeb (péče o stravování, domácnost,
hygienu, kontakt se společenským prostředím), tato služba je poskyto-
vána ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních
služeb.

Služba osobní asistence poskytuje kromě pomoci v domácnosti péči 
o stravování a hygienu a také pomoc s výchovnými, vzdělávacími a akti-
vizačními činnostmi, pomáhá při uplatňování oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí uživatelů. Služba osobní asistence se 
poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob.
Tuto službu ve městě Hrádku nad Nisou poskytuje Centrum zdravotně
postižených Libereckého kraje (CZK LK), v zájmu svých občanů jí využívá
řada obcí v Libereckém kraji. Spolupráce Pečovatelské služby a CZP LK je
dlouhodobá a velmi dobrá. Ostatně, tato služba je poskytována několika
našim klientům, kterým vhodně naplňuje větší denní časový úsek. 

Za kolektiv pracovnic PS Dagmar Škublová

Multifunkãní centrum
otevfie za pÛl roku

Čilý stavební ruch, který vládne v hrázděném domě na náměstí, mění 
podobu interiérů domu doslova každým dnem. Pracuje se ve všech po-
dlažích – zatímco v přízemí vzniká informační centrum, v prvním patře
se budují výstavní prostory. V podkroví, kde bude umístěna kancelář
obecně prospěšné společnosti Brána Trojzemí a menší sál, probíhá zate -
plování střešní konstrukce. V těchto dnech v podstatě končí pokládání 
desítek rozvodů.

V domě zároveň probíhá stavebně – historický průzkum, díky kterému
bude možné blíže popsat poměrně složitou historii domu. Výsledky 
průz kumu poslouží mimo jiné pro tvorbu expozice – sám dům se stane
jedním z exponátů a návštěvník bude mít možnost se s jeho historií 
seznámit. Dnes již víme, že dřevěné části hrázdění a krovu vznikly v jedné
etapě, která je díky dendrochronologické analýze datována do roku 1780.
Zděné části domu pocházejí z různých období, patrně nejstarší je zeď
sousedící s domem, ve kterém je prodejna sportovních potřeb.

V březnu se vrátí stavební ruch i do dvora domu, kde se začne s výstav -
bou multifunkčního sálu. Postup prací zatím odpovídá tomu, že celý objekt
bude otevřen v plánovaném termínu v září letošního roku.            Vít Štrupl

Patrně nejstarší část domu se nachází v dřívější prodejně pečiva

Od poloviny loňského roku v Hrádku nad Nisou fungují společné
hlídky hrádeckého obvodního oddělení Policie ČR s policejním 
oddělením v Polsku v Bogatynii a v SRN v Žitavě. Hlídky jsou orga-
nizovány v tomto složení jedenkrát měsíčně. Dále je organizována
rovněž jedenkrát měsíčně společná hlídka s policií v Bogatynii. Tyto
hlídky jsou v období letních měsíců, tedy v období rekreační sezóny,
navýšeny o minimálně jednu hlídku do měsíce. Hlídky jsou obdobně
organizovány i v Žitavě a v Bogatynii.

Z důvodu dohody termínů společných hlídek proběhla 23. 2. 
v Hrádku nad Nisou součinnostní schůzka vedení zmíněných oddě -
lení. Schůzky se kromě vedoucího oddělení Hrádek nad Nisou, zá-
stupce vedoucího policejního revíru Zittau a dále zástupců oddě-
lení spolupráce mezi jednotlivými složkami policie v jednotlivých
státech účastnil jako host i starosta města Hrádek nad Nisou Martin
Půta. 

Na této schůzce bylo provedeno vyhodnocení společných hlídek,
které proběhly do současné doby s tím, že byly potvrzeny termíny
pro další období. 

Schůzky zástupců policejních oddělení řeší i otázky týkající se 
páchaných protiprávních činů, tedy trestních řízení, kdy jsou 
dohodnuty postupy spolupráce i na území druhých států.

Spoleãné hlídky policie v Hrádku nad Nisou
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Projekt výstavby bytů ve Starém dvoře, který vznikl na konci 90. let a u je-
hož zrodu stála kromě města Hrádek nad Nisou také Stavební hrádecká
společnost, má naději na šťastný konec nejenom pro město, ale také pro
nájemníky bytů.

Léta se táhnoucí problémy spojené s fungováním družstva Nové byd-
lení, které je spoluvlastníkem 27 bytů ve Starém dvoře, se nyní město snaží
vyřešit nabídkou k odkoupení těchto bytů jednotlivými nájemníky. Vyře-
šily by se tím jednak vzájemné závazky města a družstva, finanční problémy
družstva a také nemožnost nájemníků s byty volně disponovat. Projekt,
nastavený od počátku jako neziskový, bohužel nepočítal s reálnými pro-
vozními náklady a konkurs uvalený na SHS v roce 2005 znamenal reálné
ohrožení nejenom pro město, které za celý projekt ručilo úvěrem ve výši
19,2 milionů korun, ale také pro nájemníky a budoucí vlastníky, kterým
reálně hrozilo to, že o své vklady přijdou.

Domy ve Starém dvoře, postavené převážně v 1. etapě výstavby, vlastní
ze 30 % město a ze 70 % družstvo Nové bydlení (ve kterém má město 
50% podíl, druhým podílníkem jsou TS, s. r. o.). Vzhledem k tomu, jak
bylo od počátku nastaveno financování družstva, bylo město několikrát 
v průběhu posledních pěti let nuceno platit závazky družstva vůči 
Komerční bance a tím je chránit před pádem do konkurzu. Pohledávky
města vůči družstvu tím přesáhly 5 mil. Kč. Všechny tyto kroky byly ze
strany města vedeny snahou dostát svému slibu z roku 2000, kdy byli 
nájemníci do projektu lákáni hlavně na dobré jméno města.

Po roce jednání na ministerstvu pro místní rozvoj a na ministerstvu 
financí se městu podařilo na podzim loňského roku sejmout zástavní
právo na stavbu, kterým byla po dobu 20 let chráněna státní dotace ve
výši 7,68 milionu korun. Teprve nyní je možné současným nájemníkům
navrhnout koupi bytů do osobního vlastnictví. „Domy nabízíme za cenu,
která umožní zaplatit družstvu Nové bydlení veškeré závazky a zároveň
zkrátí dobu, po kterou měli budoucí vlastníci být jen nájemníky, z dvaceti

na devět let. Cena je vyšší než původně nabízená, nová smlouva ale řeší
všechny problémy stávajících kupních smluv a také majetkový podíl
města. Nižší ceny by znamenaly stav, kdy bydlení pro 27 rodin bude znovu
dotováno ze strany města, a tedy všemi jeho sedmi a půl tisíci obyvatel,“
vysvětluje jeden z důvodů nabídky k prodeji starosta města Martin Půta.
„I při vyšší kupní ceně se měsíční splátky majitelům bytů nakonec sníží.
Individuální úvěry mají nižší úrok a jako majitelé nebudou muset platit
nájem,“ dodává předseda družstva Nové bydlení Jaroslav Poláček.

Zastupitelstvo města v únoru schválilo zveřejnění nabídek ke koupi 
stávajícím nájemcům, a to jak podílu města, tak podílu družstva formou
hlasování starosty města na členské schůzi družstva Nové bydlení pro 
prodej tohoto podílu. Stávající nájemníci budou mít nyní půl roku na roz-
myšlenou. „Pokud nabídku nevyužijí, budou nadále platit smlouvy mezi
městem a družstvem. Nemohu ale vyloučit, že se město v budoucnu 
nezbaví svého podílu v družstvu, protože model, který byl pro družstvo 
v roce 2000 nastaven, je dlouhodobě nefunkční a neudržitelný. Připadá
mi slušné to otevřeně říci,“ říká starosta města. 

„Najít vyřešení celé situace, které by bylo akceptovatelné oběma stra-
nami, nebylo jednoduché. Myslíme si, že tato nabídka je řešením pro
všechny. Stávající nájemníci si budou muset vyřídit vlastní hypotéku, na
druhou stranu budou moci se stavbou sami disponovat,“ vysvětluje sta-
rosta města.

Postupem, který zastupitelé v únoru schválili, by se vyřešily i vzájemné
pohledávky města a družstva. Město se totiž v roce 2000 usnesením za-
stupitelstva zavázalo, že použije státní dotaci ve výši 7,68 mil. Kč jako
vklad do družstva. Město nyní tento závazek uznalo s tím, že proti němu
bude započten dluh družstva vůči městu ve výši 5 107 281 Kč. Zároveň 
se zavázalo, že rozdíl vzniklý vypořádáním závazků ve výši 2 572 719 Kč
zaplatí z výnosů 30% podílu vlastnictví nemovitostí.

Vít Štrupl

Mûsto má splnûn závazek
odkanalizování

Dokončení ze strany 1
Všechny investiční akce, které v uplynulých dvaceti letech ve městě pro-
běhly, pomohly tuto povinnost naplnit, ať už to bylo vybudování čistírny
odpadních vod, páteřní kanalizace v Loučné, kanalizace v Doníně, vHladké
ulici a naposledy kanalizace v Písečné ulici.

Práce na odkanalizování tím ale nekončí. Plánuje se odkanalizování
ulice Souběžná a Dubová. Vedení města v současnosti jedná se Severo-
českou vodárenskou společností o vypracování generelu – plánu lokalit,
které se budou v budoucnu řešit, termínu jejich řešení a způsobu financo -
vání z prostředků SVS, a. s., města či dotací. Generel v hodnotě 1,5 mil. Kč
pravděpodobně zpracuje SVS, a. s., na své náklady. Díky generelu bude
možné efektivně plánovat vynaložené prostředky. Vít Štrupl

Mûsto prodává byty ve Starém dvofie
souãasn˘m nájemníkÛm

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

Nabídka nov˘ch knih 
v mûstské knihovnû

Březen 2010
Bauer, J. – KKaatt  hheejjttmmaannaa  ŽŽiižžkkyy (historický román)
Cordonnier, M. – SSrrddccee  mmeezzii  ttrrnnyy (román pro ženy)
Hartman, J. – ZZaabbiijjuu  ttěě  bbeezzbboolleessttnněě (kriminální román)
Haski, P. – DDeennííkk  ččíínnsskkéé  šškkoollaaččkkyy (příběh pro děti)
Janečková, K. – SSrrddccee  vv  ppíísskkuu (psychologický román)
Kačor, M. – OOssuuddoovvéé  ookkaammžžiikkyy (z české historie)
Kronzek, A. – ŠŠkkoollaa  ččaarroodděějjůů (mytologie,rituály)
Poskitt, K. – ZZlloovvěěssttnnéé  kkrruuhhyy (geometrie pro děti)
Vondruška, V. – LLeettooppiissyy  kkrráálloovvsskkéé  kkoommoorryy  II.. (historický román)
Vondruška, V. – LLeettooppiissyy  kkrráálloovvsskkéé  kkoommoorryy  IIII.. (historický román)
Vosseler, N. – NNeebbee  nnaadd  DDaarrjjeeeelliinnggeemm (společenský román)
Zappa, A. – PPřřííššeerrnnéé  ppaamměěttii  OOddvváážžňňáákkoovvýýcchh (dobrodružné příběhy pro
děti) pracovnice knihovny
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Jeden svût mífií popáté 
i do Hrádku

Dokončení ze strany 1
Dne 24. 3. se budou moci diváci podívat na snímek Nevítaní ze sekce
Český film a diskuse se zúčastní jeden z aktérů filmu, p. Jan Halaburt.

NNeevvííttaanníí,,  22000099,,  9955  mmiinn..  TToommáášš  ŠŠkkrrddllaanntt,,  ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa  
„Ten film je o dobrém životě i se špatnou sudbou. O návratu zpět mezi

lidi, do lidského života se všemi jeho nedokonalostmi,“ říká o svém snímku
režisér Tomáš Škrdlant. Pětici hlavních postav, které se narodily s vážným
postižením a byly rodiči odmítnuty, sledoval neuvěřitelných dvacet let.
Intimní a nesmírně citlivě natočený Škrdlantův dokument rozhodně není
smutnou ukázkou několika nešťastných osudů, ale naopak povzbudivým
svědectvím o tom, co všechno dokáže handicapovaný člověk se silnou vůlí
zvládnout.

Dne 25. 3. se bude promítat film Nenávist v krvi ze sekce Náckové a o své
zkušenosti s nacismem se s vámi podělí pí Marta Kottová, jedna z mála
lidí v ČR, kteří převzali z rukou prezidenta republiky ocenění za činnost
pro svoji vlast.

NNeennáávviisstt  vv  kkrrvvii,,  22000088,,  5511  mmiinn,,  SSrrbbsskkoo,,  MMaarrkkoo  MMaammuuzziicc
Dokument Marka Mamuziče se zabývá alarmujícím nárůstem neona-

cismu a nacionalistických frakcí v Srbsku. Skrze rozhovory se členy různých
srbských neonacistických frakcí a s jejich oponenty se snímek snaží pood-
halit důvody, proč tolik mladých lidí v této zemi propadlo idejím fašismu
a nacionalismu. Dramatické záběry z pouličních bitev s policií během útoku
na americkou ambasádu, napadení účastníků protifašistické demonstrace,
časté útoky na Romy a gaye či vypálení mešity v Běle hradě jasně dokazují,
jak vážný problém neonacismus v Srbsku představuje. 

V průběhu festivalu budete moci podpořit činnost Člověka v tísni (hlavní
pořadatel) v problémových oblastech světa zakoupením ručně vyráběných
výrobků z Namibie. Další podrobnější informace najdete na internetových
stránkách Jeden svět 2010, www.skoly.net nebo stránkách města Hrádku
nad Nisou.

O prÛmyslovou zónu
má zájem siln˘ investor
Dokončení ze strany 1
Negativem je ale absence inženýrských sítí, dopravního napojení lokality 
a existence ochranných pásem ČD a státní hranice. Po jednáních společ-
nosti VGP s vedením města byl zastupitelstvu představen návrh vybudo-
vání potřebné infrastruktury.

Tu by měla vybudovat formou vlastní investice v hodnotě přesahující
26 mil. Kč společnost VGP. Po kolaudaci dopravního napojení, vodovodu,
kanalizace a plynové přípojky bude vybudovaná infrastruktura převedena
do majetku města. Město tím získá pozemky pro další rozvoj průmyslové
zóny, které budou značně zhodnoceny – odhadní cena zasíťovaných 
pozemků v naší lokalitě se pohybuje mezi 300 a 500 Kč/m2, zatímco dnes
činí asi 100 Kč/m2.

Podle dohody ze zasedání zastupitelstva města společnost VGP 
odkoupí od města pozemky pro svoji výrobní halu za 300 Kč/m2 s tím, že
se z ceny odečtou výdaje na vybudování infrastruktury. Na základě kal-
kulace nákladů na infrastrukturu město z každého m2 získá asi 7 Kč. V této
kalkulaci jsou zahrnuty i prostředky na rekonstrukci vodovodu v Husově
ulici a kanalizace u Vulkanu, které jsou pro vybudování průmyslové zóny
nezbytné.

Společnost VGP projektuje, staví a pronajímá logistické areály a semi-
industriální parky ve střední a východní Evropě. V České republice úspěšně
provozuje několik takových parků v 11 lokalitách. Hrádek nad Nisou 
by se měl stát dvanáctou lokalitou. Klient, zabývající se výrobou hygie-
nických potřeb, pro kterého VGP chce v Hrádku stavět, zatím nebyl 
zveřejněn, nicméně podle zástupce společnosti je již smluvně zajištěn
jeho zájem o umístění závodu v České republice i minimální doba 
pronájmu areálu na 15 let. Výrobní areál nezatíží okolí hlukem ani 
zplodinami. Důležitou normou je podle zástupce VGP přístup k životnímu
prostředí: samozřejmostí jsou proto sluneční panely na střechách, 
pokrývající část spotřeby el. energie v závodu, stejně jako šetrné hospo-
daření s vodou.

Vít Štrupl
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Dûtsk˘ ma‰karní karneval
V neděli 14. 2. 2010 pořádalo město Hrádek nad Nisou v sále Dělnického
domu Dětský maškarní karneval. Za veliké účasti dětí, jejich rodičů i pra-
rodičů děti tancovaly a soutěžily v různých hrách, za což byly odměněny
sladkostmi od sponzorů, kterým patří poděkování za věcné i finanční dary.

Sponzoři akce:město Hrádek nad Nisou, drogerie – p. Kubín, Kristýna,
a. s., restaurace Dělnický dům a MOLLA, s. r. o., Liberec, REBYT GROUP,
s. r. o., V. I. P. Hrádek nad Nisou, s. r. o., Donín – p. Uhl, smíšené zboží –
Dana Vojáčková, Loučná, hračky Katka – p. Robová.

Dne 19. bfiezna 2010 oslaví
své 80. narozeniny 

naše drahá maminka, babička, prababička, teta – paní Hildegarda 
Jínová. Do dalších krásných let Ti přejeme stálé, pevné zdraví, pohodu
a optimismus.

Mámě Tě moc a moc rádi: Slávek, Věra, Alena (děti), Roman, Kája,
Danda, Péťa, Andrejka (vnoučata), Mareček a Šimonek (pravnoučata),
Vlaďka (neteř) a všichni ostatní rodinní příslušníci.

Malí, ale ‰ikovní
Necelého půl roku funguje při škole T. G. Masaryka výtvarná školička. Pod
vedením paní učitelky Mlejnecké ji navštěvují především děti z 1.–3. tříd,
chodí do ní ale i předškoláci. Výběrem prací těchto začínajících výtvarníků
a prací starších dětí z výtvarného kroužku p. Mlejnecké vznikla výstava
Malí, ale šikovní.

Vernisáž proběhla ve středu 3. března, obrazy malované a kreslené 
nejrůznějšími technikami ale můžete v galerii v 1. patře na městském
úřadě zhlédnout minimálně do konce března. Nejspíše i vás zaujme, 
kolik se toho již děti naučily a jak moc je znát jejich vedení výtvarnicí.

Vernisáž svým vystoupením podpořili tanečníci break dance ze sou-
boru Mysstery, které vedou sl. Jana Daňová spolu s p. uč. Lenkou Pokor-
nou a břišní tanečnice, členky kroužku ZŠ T. G. Masaryka, vedeného 
p. učitelkou Lenkou Maťkovou. Vít Štrupl

autor fotografií – Vladimír Béreš
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Na Společenský večer města se Jan Sladký jako jedna z oceněných osob-
ností nemohl dostavit, protože byl zrovna v divadle. Což je příznačné.
Právě za divadlo, přesněji režijní vedení souboru Vojan, ocenění dostal.

Jan Sladký st. se narodil v Hrádku, celý život v Hrádku žije, „vychodil“
zde jak národní školu, tak měšťanku. „Pak jsem se vyučil a bylo mi to počí -
táno jako elektrikářská průmyslovka. Po vojně jsem nastoupil v Pragovce
jako provozní elektrikář, pak jsem si udělal kvalifikaci na revizního tech-
nika. Z montážních závodů mě sametová revoluce semlela do funkce 
tajemníka městského úřadu. A odtud jsem šel do důchodu. Doma ale moc
nesedím, podnikám, s elektřinou dělám pořád a navíc poskytuji služby 
v oblasti bezpečnosti práce. Beru to jako tříbení mozku“.

Jak jste se dostal s touto profesí k divadlu?
Protože jsem technický typ, tak jednoho dne v roce 1979 v Pragovce mě
kolega Doležal oslovil, jestli bych nezačal dělat divadlo a nechtěl si za-
hrát v Dalskabátech. Kývnul jsem na to s tím, že si to jednou zkusím a pak
toho nechám. Kolegyně už tenkrát říkaly: „jednou drápkem zasáhneš,
jednou přičichneš ke šminkám, a už toho nikdy nenecháš,“ a měly pravdu.
Od té doby s mírnými přestávkami jsem u divadla a u Vojanu dodnes. 
Vy jste ale řadu her i režíroval. A to je přeci jen něco jiného než
hrát…
K tomu jsem přišel trochu jako slepý k houslím. Přede mnou režíroval hry
Vojanu dr. Kábele, který byl ředitelem liberecké celnice. Asi po čtyřech 
letech, kdy jsem byl v souboru, byl převelen do Prahy. Tudíž nemohl dě-
lat režiséra, protože v Praze přes týden i bydlel. Otázka byla, kdo se role
režiséra ujme po něm. Nikdo se do toho nehrnul, já jsem byl proti těm
starým pardálům kandrdas. Dr. Kábele začal před svým odchodem uva-
žovat o hře Dům na nebesích. Když jsem si ji přečetl, tak jsem při své mla-
dické neznalosti a drzosti hru uchopil a se souborem nazkoušel. Divácký
ohlas tehdy byl, takže to asi tak nějak vyšlo. A jakmile do toho spadnete,
tak je to jako s tím veslem ve Třech zlatých vlasech děda Vševěda. Pádlu-
jete do konce života.

Studoval jste potom nějak režii?
Ne, pouze v literatuře, kurs žádný nemám. Což je, domnívám se, možná
i dobře, protože se na to dívám z pohledu diváka, aby se mu to líbilo, 
a nedělám z toho žádnou vědu.
Předpokládám, že divadlo je poměrně časově náročný koní-
ček…
Pakliže jen hrajete, tak to až tak hrozné není. Musíte se sice hru naučit,
ale pak už to jde. Ve chvíli, kdy máte na starosti režii, je to horší. Jako reži -
sér ochotnického souboru děláte všechno: zajišťujete scénu, osvětlení,
autorské poplatky. Čili dramaturg, producent, scénárista v jedné osobě.
Co obnáší připravit hru?
Vytipovat si zajímavou hru není až takový problém. Problém ale je, že
máte nějaké věkové složení souboru a to musíte nějak s tou hrou popa-
sovat. Aby si pokud možno zahráli všichni, což není vždycky možné. A to
už je obtížné. O to obtížnější, že v dnešní době lidí chtějí téměř výhradně
veselohry. Nejsou ochotni s námi filozofovat o nějakých problémech, byť
bychom hráli sebelíp. 

Po vytipování hry u nás žádná velká demokracie není, že bych se ptal
členů souboru, jestli ji chtějí hrát, to ne. Celou hru musím minimálně pat-
náctkrát přečíst, než s ní předstoupím před lidi, protože musím vědět, co
je potřeba vyškrtnout kvůli jevištním podmínkám a jak ji upravit, aby byla
pochopitelná v dnešní době a dobře se hrála.

Teprve potom se jde s textem před soubor, rozdělí se role, někdy se
přeobsazují, když zjistíme, že je to lepší. To trvá tak měsíc, dalšího půl-
roku se hra nacvičuje dvakrát týdně po třech hodinách zkoušky.
Kolikrát potom hru hrajete?
Myslím, že minimum při té námaze by mělo být desetkrát, ale zatím se
nám daří minimálně patnáctkrát. Navíc ona si ta hra, jak říkáme, sedne
asi tak po šesté repríze a pak se úplně jinak hraje.
Chodí ještě diváci na amatérské divadlo? Řekl bych, že v Hrádku
diváků ubylo, což je vidět i při divadelním podzimu.
Pokud jezdíme na jiné přehlídky, tak je jasné, že domácí soubory mají
nejvíce diváků. Hrádek si nestojí tak špatně. Někdy to vypadá hůře, než
je skutečnost, protože ten velký sál stovka lidí nezaplní. Teď v Tanvaldu
jsme třeba hráli jen pro 35 lidí. Mohli bychom sál naplnit třeba tak, že 
by se lidé oblékli do kostýmů a roznášeli vstupenky po domech. I mě sa-
motnému informace z plakátovacích ploch unikají, pokud mně vyloženě
nepraští do očí. 

Myslím, že lidé na Vojan přijdou, protože vědí, že je nepodvede. 
Kdyby představení nemělo nějakou kvalitu, tak ho na jeviště nepustím.
Neexistuje, že by herci neznali text. Mohou z něj vypadnout, to ano, ale
kdo jde na jeviště bez znalosti textu, ten podle mě uráží diváka. 
Soubor se podařilo po krátké pauze po revoluci obnovit. Nic-
méně pro určité role je potřeba získat nové herce. Jak se vám
daří získávat nováčky?
Nedaří. A myslím, že to souvisí s tím, že v Hrádku chybí střední škola.
Stejná situace je ve sportu. Ti, kteří odejdou na střední školy, mají blíž 
k Liberci nebo městu, kam chodí do školy. Čili noví herci se nám shání těžko. 

Divadlo mi tfiíbí mozek
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polečenskápolečenská
rubrikarubrika
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
únoru 2010 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.

70 let František Honců
80 let Vlasta Valentová, Július Koska,

Rosalie Šimůnková
82 let Emil Braun, Alenka Petráková
83 let Květoslava Reichlová
85 let Jaroslav Řežab, Ladislav Kořínek,

Božena Kožíšková, Marcela Suchánková
87 let Josef Šidlák, Marie Georgievová
89 let Wartanouche Wenigerová
90 let Věra Kynclová
95 let Marie Kabelková

Dne 30. ledna 2010 byli v obřadní síni radnice uvítáni noví hrádečtí 
občánci Tadeáš Vachek, Eva Nedbálková, Martin Dajčar, Josef Povolný,
Lukáš Beneš, Amálie Bérešová, Marek Miroslav Vávro, Jaroslav Machatý,
Filip Hofírek, Michael Čonka.

Marie Zimová, tajemnice SPOZ

Pokud jde o tu dobu po revoluci, pauza byla dána tím, že lidé měli na-
jednou jiné starosti a i mohli dělat něco jiného. Hlad po divadle nebyl ani
u profesionálních divadel. V roce 1993 se sloučily oba soubory (Vojan 
a Kruh 10), protože oba měly sestavu tak na hru Tři na lavičce, a připra-
vili jsme Hubačovu Generálku. Od té doby to opět funguje.
Jak je to s herci, kteří zrovna nehrají? Není jim to líto, neurážejí se?
Ne, tak nikoho takového nemáme. V současné době má soubor 34 členů,
hraje nás asi 8–10. Ostatní jsou buďto bývalými herci, nebo se zapojí do
jiné činnosti, jako je šití kostýmů nebo organizace představení, a někdo 
u toho chce jen být. Letos ale asi dojde k výjimce, protože bude 30. ročník
Hrádeckého divadelního podzimu. Chystám se zapojit i tyto jinak nehra -
jící členy a připravujeme estrádu s pracovním názvem Smějte se s námi.
Letošní ročník divadelního podzimu by měl být prakticky celý obsazen
hrádeckými soubory: Dividýlkem, pohádkou, kterou připravuje Ing. Ho-
rák, veselohrou z prostředí plastické chirurgie s názvem Uděláte mně to
znova? a zmíněnou estrádou. Patrně jediným hostem bude DS Nerato-
vice s veselohrou Sborovna, který má také své pevné místo na HDP.
Co vám práce kolem divadla přináší?
Tříbím si mozek. Znám i texty ostatních kolegů, jsem ve skupině lidí se
stejným souzněním duší jako já. A trochu jsme také exhibicionisty. Za-
plácání diváků nám dělá dobře. I když dřív jsme blbnuli více, teď už tu
potřebu předvádět se v hospodě nemám. Ani nemám potřebu se prát 
o titulní role. Když ale cítíte, že s vámi hlediště dýchá, je to dobrý pocit.
Mnohdy se z her naučíte takové fráze, že se vám pak hodí i v civilním 
životě. Lépe byste je prostě neřekl, takže je pak použijete, když se hodí.
Máte herectví v rodině?
Ne, já ne. Manželka ano, ale u nás nikdo nehrál. Syn hrál jednou, to mu
bylo 15, to jsem ho obsadil do role studenta, a zjistil, že to není to pravé
ořechové. Bylo to v době puberty, takže mi to hodil na hlavu s tím, že to
bylo naposledy. 

Vlastimil Brodský říkal, že herectví je striptýz duše. Co vy na to?
Člověk se musí na jevišti otevřít a divák to musí pocítit. Jinak ho jen 
vyslechne. Když diváka nechytíme do pěti minut, je to ztracené. Proto se
vždycky snažíme vymyslet obzvláště začátek, na diváka vybafnout a tro-
chu ho zmanipulovat. 

Vít Štrupl

Na Z· T. G. Masaryka zapoãalo
druhé kolo projektÛ

Na začátku února jsme odstartovali na naší škole letošní druhé kolo 
projektů. Jde o učební formu, která předpokládá kvalitní plánování, 
nadstandardní spolupráci učitelů a nadrámcovou práci žáků. Šesťáci se
budou po více než dva měsíce věnovat tématu Egypt, sedmé třídy 
Karlu IV., osmáci nejrůznějším živlům.

Dané téma se přímo či nepřímo objeví ve všech vyučovaných před-
mětech. Rodiče našich žáků již vědí, že projektové dny na naší škole 
nejsou dny odpočinku a nicnedělání. Projektové vyučování má u nás svá
jasná specifika. Především jde o práci dlouhodobou. Učíme tím děti 
systematičnosti, cílevědomosti a pracovním návykům. Každý projekt je 
spojen s běžným životem – žáci se v jeho rámci účastní exkurzí, pozná-
vají život v jeho realitě. Učí se vyhledávat a zpracovávat informace, pra-
covat ve skupině, komunikovat spolu, domluvit se, požádat o pomoc 
a sami pomoc nabízet. Celý projekt je (po asi dvou měsících) uzavřen
veřej nou prezentací výsledků.

Hana Prchlíková

Šesťáky čekal těžký úkol: prezentovat svou práci nejen před spolužáky, ale i rodiči
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Jonsdorf je německé lázeňské letovisko, které nabízí ve svém okolí i ve
městě samém spoustu zajímavostí, které by si aktivní turisté neměli 
nechat ujít. Mezi lákadla, která jsou přímo ve městečku, patří především
Motýlí dům. Při jeho návštěvě můžete procházet mezi 30 druhy motýlů
v počtu asi 200 kusů nebo obdivovat třímetrové mořské akvárium. Expo-
zice „téměř v tropech“ byla otevřena v roce 2004 a kromě motýlů jsou zde
k vidění i plazi a pavouci. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin. Vstupné
pro dospělého činí 4,5 eur, pro dítě 3 eur. Celá rodina zaplatí 14 eur. Další 
informace můžete najít na stránkách www.schmetterlingshaus.info, které
jsou k dispozici i v češtině. V Jonsdorfu se do dnešních dnů zachovalo 
také množství původní lidové architektury.

Přímo nad Jonsdorfem se nachází několik skalních měst. Mezi nejzná-
mější patří Jeptišky (Nonnenfelsen), nabízející úžasný výhled na celé 
městečko. Na vrcholovou skálu vede pohodlná turistická cesta, prochá-
zející další zajímavostí – úzkou uličkou, která vznikla vylámáním čedičové

žíly, prostupující na povrch zdejším pískovcem. Dobrodružnější povahy
se mohou nahoru dostat i jinak – vede tam zajištěná cesta (Klettersteig)
přímo po skále. Není extrémně obtížná, přesto je dobré jištění využít 
a vybavit se alespoň základními potřebnými pomůckami.

Další atrakcí v lesích nad Jonsdorfem jsou skalní Varhany. Pískovec je
zde členěn do neobvyklých sloupců, vzhledem připomínajících varhany.
Navíc je odtud výborný výhled zpět na Jeptišky s Luží v pozadí. Cestou 
k Varhanům můžete zapojit fantazii a ve skalách, které zde nabývají 
neuvěřitelných tvarů, najít třeba jezevčíka, čajovou konvičku, bernardýna
nebo nosorožce.

Tip na v˘let – Úzkokolejkou do Jonsdorfu
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Kalous u‰at˘ v na‰ich
zahradách 

O kalousech ušatých je známo, že se nejraději zdržují v lesích a den prospí
vsedě na větvích u kmene stromu. Je tedy těžké je díky zbarvení rozeznat
od spleti větví. A protože na lov drobných živočichů vzlétají především 
v noci, máme jen malou šanci tuto krásnou sovu spatřit.

Přesto se v našem městě, stejně jako v jiných městech, občas objeví.
„K nám ten krásný lovec přilétl a sedl si na lampu terasy u domu. Jeho 
tichý let a velké rozpětí křídel okamžitě upoutaly naši pozornost,“ svěřila
se jedna z obyvatelek Donína. 

„Přes zimu je možné vidět kalouse ušatého ve městech i ve velkém
množství a často jsou aktivní i přes den,“ vysvětlil známý liberecký orni-
tolog a sokolník na zámku Sychrov Mila Straka.

Jak vysvětlují znalci opeřenců, nápadné uši ve skutečnosti nemají se
sluchem nic společného, jsou to jen chomáčky peří tvořící hlavní znak této
sovy. Opravdové uši tvoří dva otvory po stranách hlavy. Kalous ušatý je u
nás dost rozšířený a obývá kromě Evropy také část Severní Ameriky, Asie
i Afriky. Bezhlučný let a dokonalý zrak a sluch mu umožňují, aby našel 
a s jistotou ulovil vyhlédnutou kořist i ve tmě.

Josef Růžička

Místní pískovec se díky své struktuře a pevnosti od roku 1560 těžil 
a používal pro výrobu mlýnských kamenů. Jeden z lomů uprostřed pís-
kovcových skal je dnes zpřístupněn turistům. Ale i v případě, že do skal
vyrazíte v době, kdy nebude expozice přístupná, stojí za to jej zhlédnout.
Přístup úzkou uličkou, vylámanou do skály, a nečekaný pohled na dno
lomu dostatečně vysvětluje jeho název Černá díra. Těžba zde byla ukon-
čena až v roce 1918.

K cestě do Jonsdorfu je možné využít, podobně jako na Oybin, 
úzkokolejnou železnici z Žitavy. Cesta sama o sobě je potom zážitkem.

Úzkokolejná železnice mimo hlavní sezónu jezdí jen v určitých obdobích.
Nyní to je 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). Provozo -
vatel 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. Vít Štrupl

Novû otevfiené kadefinictví
Žitavská ul. (bývalý Květinový dvůr)

tel.: 739 611 410
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Dûlnick˘ dÛm 20. bfiezna 2010

Jistě si vzpomínáte na tu vlnu nadšení po posledním díle akce The Wee-
kend, kdy naši severočeskou základnu navštívila rakouská dvojice Camo
& Krooked. Proto jsme při příležitosti desátých narozenin sdružení Dyna-
mic Line zašli ještě dál.

Je nám ctí oznámit, že hlavním dozorem celého narozeninového mejdanu
bude anglický killer ze stáje Lifted music, talentovaný producent Rob Dic-
kenson alias Apex. 

Rob již nějaký ten pátek přebývá v německém Berlíně a odtamtud 
k nám přijede naservírovat pořádnou porci svého umění. Za posledních
pár měsíců vyšlo nespočet nových realesů včetně nového počinu na 
domovské značce Lifted s pořadovým číslem 08 – Entrapment E. P.

Jeho vybroušený zvuk a perfektní techniku budete moci zhlédnout 
v Dělnickém domě. Připraven je sound systém od Funktion – One a sa-
mozřejmostí se stala vychytaná projekce. 

O support se postará české dnb no. 1, dj X. Morph z brněnské stáje
redrum, dále se můžeme těšit na pražskou dvojici Ark feat Mc Jacob. Svoji
perfetně připravenou show předvedou i liberečtí residenti Skuban & Fi-
reball ve svém společném setu. K akcím Weekend neodmyslitelně patří 
i místní matador Dj Peet a o rozjezd celé party se postarají Zero a také
člen Avantagrads dj Ph8ton.

Vstup na párty je po celý večer pouhých 90 Kč. Pro prvních 50 návš -
těv níků jsou připraveny CD Apex Lifted Promo a spousta dárečků od
www.growshop.cz.

Start celé akce je plánován na 20. hodinu! 
Do klubu je zákaz vnášení vlastního jídla, pití, zbraní, drog a jiných

omamných látek.
www.dynamic-line.com

Odstartovala Hrádecká
bowlingová liga

V nové podobě, která je otevřena všem zájemcům o bowling, odstarto-
val další ročník Hrádecké bowlingové ligy. Potrvá až do 15. 12. letošního
roku a zúčastnit se jí může každý.

Hrací doba je omezena pouze provozní dobou Sportovního centra
North Point. Jednotlivé turnaje si organizují sami hráči – stačí tedy přijít
v minimálním počtu 4 hráčů, výsledky zapsat do tabulky a odevzdat 
ob sluze bowlingu. Jedinou podmínkou, kromě účasti 4–6 hráčů na jedné
dráze, je odehrát alespoň 4 hry v rámci jednoho turnaje. Do celkového
hodnocení budou započteny výsledky osmi nejlepších turnajových 
výsledků.

Hodnotit se bude celkové umístění v Hrádecké bowlingové lize, cel-
kové umístění v kategorii žen a mužů, umístění v Best 12 & 8 a 10 nej-
lepších osobních výkonů z jednotlivých her.

Na 15. prosince je naplánován závěrečný turnaj pro nejlepších 12 hráčů
a 8 hráček z dlouhodobé soutěže Best 12 & 8.

PPrroovvoozznníí  ddoobbaa  SSppoorrttoovvnnííhhoo  cceennttrraa  NNoorrtthh  PPooiinntt::
Úterý–čtvrtek: 11–21 hodin Pátek: 11–23 hodin
Sobota: 10–23 hodin Neděle: 10–21 hodin
Kontakt pro rezervování drah: tel.: +420 773 244 455, 
e-mail: scnorthpoint@email.cz

Úspû‰ní UDG zahrají 
v Hrádku

Po únorovém koncertu Arakainu, kterému sekundovali JoeSatriani revival
a Kanystr a úspěšně naplnili sál Dělnického domu, se ve stejném prostředí
v březnu odehraje další koncert: spolu s UDG vystoupí O5 a Radeček 
a Pankix.

Kapela UDG vznikla v roce 1998 v Ústí nad Labem. Až do roku 2003 to
fungovalo jako stovky jiných podobných kapel, bez výraznějšího úspě-
chu. Ale už první demo, Obsazeno místenkou, ukázalo, že se možná rodí
něco nového. Také jim otevřelo cestu k častějšímu koncertování a všimla
si jich první rádia. Zlomový bod v jejich kariéře přichází v roce 2004 
vítězstvím v Coca-Cola Pop Star. Následovalo natočení prvního CD, Ztra-
ceni v inspiracích, z něhož se vyprofilovali dva první opravdu velké hity
kapely, a to Hvězdář a Motýl, které úspěšně rotovaly mnoha rádii. Od té
doby až do současnosti následuje vzestup kapely, který je podpořen stov-
kami koncertů a mnoha hity. V roce 2007 UDG vydávají mega úspěšné
CD Buď a nebe a písně z tohoto alba bodují v hitparádě Óčka. V pořadí
pátý klip kapely, Kurtizána, je vyzdvihl až do první ligy vedle takových 
kapel jako Wohnout a Divokej Bill, s kterými odjezdili i společné koncerty. 

V současnosti UDG bodují na všech frontách: 1. místo v T music chart
na Evropě 2, Nominace v Žebříku iReportu, kde spolu s Anetou Lange -
rovou patří mezi hlavní favority, a hlavně klip Éterická z nového alba 
Autoportrét bourá všechny možné hitparády. A co dělá muziku UDG tak
výjimečnou? Podle mě je to mix chytlavé melodie a opravdu nadprů-
měrných textů Tomáše „Jugiho“ Staňka. Pokud chcete ochutnat, zveme
vás 12. 3. 2010 na koncert UDG do Dělnického domu.

www.hradekdelnickydum.webnode.cz Standa Dlouhý
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Byl jednou jeden král aneb
pohádkov˘ t˘den ve ‰kolce

Co by to bylo za pohádku bez krále a královny, prince a princezny nebo
rytíře a čtyřhlavého draka. A tak slovo dalo slovo a začali jsme s výstavbou
hradu. Měli jsme štěstí, že nám to netrvalo sto let, ale chvilku… to víte,
kartón je kartón. Kluci si donesli meče, holčičky překrásné šaty a rázem
jsme se ocitli ve středověku, kde nechyběly rytířské souboje, jízda na ko-
ních, tanec a zpěv. V jeskynní sluji se nám usídlil čtyřhlavý drak a chtěl
princeznu za ženu. To byla výzva pro statečné rytíře! Draka však pojala
tíseň a slíbil, že si raději sežene nějakou pěknou dračici a k obědu si dá
párek s křenem. Oslava byla veliká, převeliká. Kuchařka upekla pár kuřátek
a narazila sud sladké medoviny, hudebníci hráli a rytíři tančili s princeznami.
Je krásné prožít pohádku…              Chrabří rytíři a spanilé princezny z MŠ Liberecká

Jak si poradit s financemi?
Je správné se zadlužit? Který nákup je výhodný? Kam výhodně uložit 
peníze, které mám momentálně navíc? Jaká práva mám jako zákazník 
v obchodě? Ze všech stran na nás denně útočí nabídky různých akcí, 
výhodných slev, klientských výhod. Reklamy na každém rohu. Do jaké
míry jim věřit?

To je spousta otázek, na které, přiznejme si, není vždy jednoduchá 
odpověď. Všichni jsme spotřebitelé, role zákazníků a klientů pro nás může
být příjemná, ale i nepříjemná a život komplikující. 

Uvědomujeme si, že ne každý má tu výhodu, že se ke správným infor-
macím dostane. Proto se základní škola T. G. Masaryka připojila k pro-
jektu Rozumíme penězům. Všichni pedagogové absolvovali jednodenní
motivační školení na téma tzv. finanční gramotnosti. Dva z učitelů budou
v dalších měsících podrobně proškoleni tak, aby se mohli stát koordiná-
tory pro své kolegy a spolu s nimi zařadili kapitoly finanční gramotnosti
do výuky. Dít se tak bude formou projektového vyučování.

Zároveň se škola zapojila do soutěže ve finanční gramotnosti, pořádané
ministerstvem školství pro žáky 6.–9. tříd, jejíž výsledky budou známy 
v březnu. Vít Štrupl

Roz‰ífiené tratû v LuÏick˘ch
horách se ujaly 

Už šest let se upravují běžecké tratě na české straně Lužických hor. Zpo-
čátku to byla sousedská výpomoc německého horského spolku v Hainu,
když hrádeckému dobrovolníkovi Tomáši Schreierovi zapůjčovali sněžný
skútr pro vytlačování stop. Dnešní spolupráce je daleko širší a běžkaři se
mohou radovat z více jak dvaceti kilometrů upravených tratí od Dolního
Sedla až za Krompach a na německé straně to je více jak dvojnásobek. 

Lužické hory nejsou bohaté na sníh, ale letošní nadílka umožnila skvělé
lyžování, a tak není divu, že na upravené trasy podél česko-německých
hranic vyráží i běžkaři ze vzdálenějších míst. „Tratě nejsou tolik frekven-
tované, jsou méně náročné délkou i převýšením a určitou výhodou na 
německé straně hor je i parkování zdarma. Pokud ovšem nepřijedete 
v sobotu nebo v neděli po obědě. To jsou parkoviště obvykle zaplněná 
a je třeba buď počkat, nebo si najít parkování někde na silnici,“ svěřila se
Eva Daňková, která jezdí lyžovat do německého Lückendorfu z Liberce. 

Tříkilometrové kolečko u lázeňského Lückendorfu pravidelně navště-
vují i hrádečtí sportovci. „Je to zde ideální pro začínající a rekreační běž-
kaře,“ zhodnotil Pavel Farský, který tam s manželkou trénuje pětiletého
syna Jakuba. 

Nové varianty pro běžkování připravuje Tomáš Schreier ve spolupráci
s českoněmeckým občanským sdružením Jánské kameny – Johannisstein
a hrádeckou radnicí, která přispívá na provoz skútru. Pokud tedy bude
přát počasí i v březnu, je možné si vyzkoušet další trasy vycházející z Krás-
ného dolu, známého také jaké Císařské údolí. Pokud jde o jarní lyžování,
pak nejdéle vydrží sníh v lesní části od parkoviště u Forsthausu (silnice
mezi Žitavou a Lückendorfem). 

Běžkaře však mrzí neuznalost některých lidí, kteří se bezostyšně projí -
ždějí terénními vozidly i po čerstvě upravených stopách. Když je zastaví
a snaží se jim domluvit, obvykle následují výmluvy na krmení zvěře. Je-
nomže to neznají úpravce tratí. V jednom případě se vydal na běžkách
po stopách vozidla mezi Dolním Sedlem a Polesím a nikde nenašel žádné
známky zastavení a nošení zásob ke krmelcům. Snad i tato zmínka při-
pomene myslivcům, že mají domluvit méně ohleduplným kolegům, aby
nedělali dalším uživatelům lesa podobné naschvály. Josef Růžička
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