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V květnovém čísle:
— Ulice Generála Svobody
— Protidrogová politika
— Výstavní centrum
— Hrádecké rockové léto
— Tip na výlet
— Společnou cestou
— Základní škola T. G. M.
— Kulturistika

Příloha: Za zemskou hranicí

cena 12 Kã

Grab‰tejn nabízí
náv‰tûvníkÛm
nové prostory

Státní hrad, nacházející se před dvaceti
lety téměř v rozvalinách, má za sebou
několik etap rekonstrukcí. Ta poslední za
více než padesát miliónů korun byla
ukončena na konci roku. V současné době
je celý objekt hradu zrekonstruován.
V loňském roce byla na celém objektu
nahrazena lepenková střešní krytina
taškami bobrovkami, opraveno bylo vý-
chodní křídlo hradu a hlavně byla dokon-
čena rekonstrukce unikátní renesanční
kaple sv. Barbory. Lešení bylo sundáno
po více než roce ještě před prosincovým
svátkem sv. Barbory.

Před zahájením letošní turistické se-
zóny byla kaple slavnostně otevřena
a stala se opět součástí prohlídkového
okruhu. Návštěvníci mají možnost vidět
překrásné malby, které byly po celá sta-
letí ukryty pod přemalbami. Hlavní mo-
tivy tvoří cyklus Umučení Páně s ústřed-
ním výjevem Posledního soudu. Po
obvodu kaple jsou postavy 12 apoštolů
a na empoře byly při rekonstrukci odkryty
medailony čtyř evangelistů.

Pokračování na straně 8

Zb˘vající budova Starého dvora
bude zbourána

Poslední část bývalého statku ve Starém dvoře bude nejspíše ještě letos zbourána. Tři křídla původního
obdélníkového objektu byla postupně demolována v minulých desetiletích kvůli špatnému stavebnímu
stavu. Největší z budov s klenutým přízemím se město několikrát bez úspěchu snažilo prodat a tím zachrá-
nit. Poslední vážný zájemce, společnost Bydlení Šestajovice, s. r. o., nyní po podrobném posouzení stavu
budovy požádalo město o změnu záměru – z původně zamýšlené rekonstrukce na demolici a následnou
výstavbu nového objektu.

Jednání se společností Bydlení Šestajovice o prodeji objektu Starého dvora probíhají od loňského roku.
Podle původních plánů měla být budova zachráněna přestavbou. Po konzultacích se stavebními statiky
nechala nakonec společnost zpracovat statický posudek. Z něj vyplývá, že původní zamýšlená přestavba
by si vyžádala extrémní náklady, protože stávající konstrukce jsou již silně narušené.

Na dubnovém zasedání zastupitelstva města přišla společnost Bydlení Šestajovice s novým investičním
záměrem spočívajícím v demolici zbylé části statku a následnou výstavbou zcela nového objektu. Ten by
navíc měl v půdoryse tvar „L“ – k budově nahrazující jižní křídlo bude připojeno ještě západní křídlo. Po
vysvětlení situace a zodpovězení řady otázek nakonec zastupitelé schválili záměr společnosti. Objekt Sta-
rého dvora bude zbourán a následně bude postavena nová budova respektující velikost i výšku současné
budovy.

Nová budova, jejíž vizuální
podobu zástupci Bydlení Šesta-
jovice na zasedání zastupitel-
stva města představili, bude mít
přízemí a tři podlaží. V přízemí
bude umístěno 36 komerčně
využitelných prostor pro občan-
skou vybavenost. Počítá se zde
třeba s ordinacemi lékařů a pro-
vozovnami veřejně prospěš-
ných institucí. V každém dalším
nadzemním podlaží bude umís-
těno 45 ateliérů nebo bytů o ve-
likosti 1 + kk nebo 2 + kk. Jak
zástupkyně společnosti vysvětlila, prostory, které budou prodávány do osobního vlastnictví, jsou konci-
povány tak, aby je bylo možné podle přání klientů spojovat do větších celků.

Záměrem společnosti je začít co nejdříve stavět. Stavba by měla proběhnout ve třech etapách. První
z nich by měla být v hrubé stavbě dokončena ještě před letošní zimou, aby se v zimních měsících mohla
dokončovat uvnitř. Zájemcům by byla k dispozici v březnu příštího roku. Zároveň by se stavěly zbývající
dvě etapy.

Nejpalčivější otázkou, na kterou zastupitelé chtěli slyšet odpověď, je zajištění dostatečného počtu
parkovacích míst. Ta budou potřeba nejen k bytům, ale i pro komerční prostory. Jednání o umístění par-
kovacích míst proto bude předmětem stavebního řízení, jak si město vymínilo. Vít Štrupl

Sídli‰tû Liberecká ãeká druhá etapa revitalizace
Před více než rokem byla dokončena první etapa revitalizace sídliště Liberecká. Město ji realizovalo s pod-
porou ministerstva pro místní rozvoj. Nyní se podařilo získat dotaci na druhou etapu revitalizace, která
proběhne ještě letos.

Zatímco v rámci první etapy byla budována především nová parkovací místa a veřejné osvětlení,
hlavním cílem druhé etapy je rekonstrukce povrchů vozovek a chodníků. Stejně jako v první etapě ale
přibudou na sídlišti i nové herní prvky a drobný mobiliář – lavičky a odpadkové koše.

Pokračování na straně 6



Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
77..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
7. schůze rady města v roce 2010 konaná dne 31. března se zabývala těmito
záležitostmi:
— vzala na vědomí předloženou žádost o poskytnutí finančního přís-

pěvku na festival Worldfest – Grabštejn 2010 pořádaný Kulturní agen-
turou ŠtěK. Schválila příspěvek ve výši 15 000 Kč, který bude hrazen 
z kapitoly Podpora hudebních festivalů. Schválila bezúplatné zapůj-
čení a převoz městského pódia na festival Worldfest 2010.

— vzala na vědomí zápis z jednání hodnotící komise příspěvkového 
programu města ze dne 29. 3. 2010, schválila finanční příspěvky 
z Příspěvkového programu města Hrádek nad Nisou v oblasti Příspě-
vek na člena a Příspěvek na projekt pro rok 2010, schválila finanční 
příspěvky z Příspěvkového programu města Hrádek nad Nisou pro
Školský program

— schválila dotace z příspěvkového programu na reprezentaci, propa-
gaci a kulturní akce ve městě pro: 
– sportovní klub kulturistiky ve výši 15 000 Kč na pořádání Mistrovství

Čech mužů a žen v kulturistice, bodyfitness a klasické kulturistice
– na přípravu na sezonu 2010 v cyklistice panu Jiřímu Novákovi ve výši

10 000 Kč
– na akci The Weekend – 10 let výročí pořádanou Sdružením Dynamic

Line ve výši 3 000 Kč 
– na sportovní činnost a přípravu na sezonu 2010 v motocyklovém

sportu panu Pavlu Boumovi ve výši 5 000 Kč
– na reprezentaci města na mistrovství světa v kulturistice na Maltě 

a v Thajsku Sportovnímu klubu kulturistiky ve výši 10 000 Kč
– na reprezentaci města na závodech v biketrialu a speedtrialu panu

Janu Sladkému ve výši 5 000 Kč.
— schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí, na
projekt Obnova historické aleje.
Komentář: Smlouva se uzavírá dodatečně poté, kdy je projekt řádně
vyúčtován. Akce proběhla v loňském roce.

— vzala na vědomí informaci o spolupráci základních škol v Hrádku nad
Nisou s obecně prospěšnou společností MAJÁK.
Komentář: Jedná se o spolupráci při zajišťování prevence před škodli-
vými jevy.

— schválila pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Komunikace 
a inženýrské sítě pro výstavbu tří rodinných domů v Doníně, ul. Sou-
sedská, vítězného uchazeče firmu Jostav, s. r. o., za nabídkovou cenu
986 637 Kč včetně DPH

— vzala na vědomí a souhlasí s rozšířením záměru pro pronájem neby-
tového prostoru, případně celé nemovitosti č. p. 271, Žitavská (bývalá
celnice) za účelem komerčního, sportovního a zábavního využití to-
hoto objektu a takto jej nabízet případným zájemcům. Pověřila odbor
investic a správy majetku zveřejněním této skutečnosti i v zahraničním
tisku.

— vzala na vědomí vyhodnocení nabídek a schválila na základě nabídek
v obálkové metodě nájemcem restaurace Lidový dům Ingid Hrozovou,
Liberec za nabídkovou cenu 300 000 Kč/rok vč. DPH

— schválila trasu Rally Lužické hory 2010 pořádanou dne 30. 4–1. 5. 2010
dle požadavků a uložila pořadateli předložit návrh trasy na r. 2011

— vzala na vědomí zápis z veřejného projednání problematiky Rally 2010
ze dne 23. 3. 2010

— schválila na akci Rally 2010 bezplatné zapůjčení místností v budově
městského úřadu v Hrádku nad Nisou, stoly a lavice dle dohody v rámci
nefinančního plnění podpory neziskových organizací ve městě 

— schválila pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Písečná – po-
vrchy jako vítězného uchazeče firmu TSML, a. s., Liberec. Nabídková
cena je 796 256,30 Kč včetně DPH

— vzala na vědomí předložený návrh oprav komunikací pro rok 2010 dle
předloženého finančního rozboru a uložila odboru investic a správy
majetku předložit nabídku na opravu komunikací Jiřího z Poděbrad,
Krátká a Kamenná

— souhlasila se stavbou mostu a úpravou komunikace III/2 719 dle při-
loženého návrhu.
Komentář: Jde o mostek v Oldřichově na Hranicích spojující Oldřichov
s Kopaczówem.

— souhlasila s předloženým návrhem cen a provozem Skateparku Cihelna
1. 4.–31. 12. 2010

— vzala na vědomí žádost firmy Czeko Holzpellets, s. r. o., zabývající 
se výrobou dřevěných peletek, o pronájem pozemku v průmyslové
zóně a uložila odboru investic a správy majetku seznámit s vyjádřením
správce jednotlivých sítí a předložit k dalšímu projednání na zastupitel-
stvu města

— vzala na vědomí protokol o provedené průběžné kontrole zaměřené
na dodržování závazně stanovených parametrů a podmínek čerpání
výdajů státního rozpočtu podle Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu
na financování akce Revitalizace panelového sídliště – Hrádek nad 
Nisou, sídliště Pod Tratí, provedené dne 26. 3. 2010.
Komentář: Kontrola proběhla bez závad.

— na základě konkurzního řízení jmenovala s účinností od 1. 8. 2010 do
funkce ředitele Základní školy, Hrádek nad Nisou – Donín p. Mgr. Olgu
Marešovou

— vzala na vědomí nápravná opatření v případě porušení zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Komentář: Jedná se o neoprávněné uvedení osobních údajů soukro-
mých osob v materiálech zastupitelstva města, které jsou veřejně pří-
stupné na internetu. Podle přijatého opatření budou osobní údaje ve
zveřejňovaných dokumentech začerňovány tak, aby bylo zamezeno
jejich přečtení.

— vzala na vědomí informaci ohledně pokácení stromů a dřevin na
pozem cích p. p. č. 1 602/1, p. p. č. 1 603 a p. p. č. 1 602/28 v k. ú. 
Hrádek nad Nisou.
Komentář: K neoprávněnému kácení došlo v oblasti průmyslové zóny
pod areálem společnosti KSM. Pozemky zde má pronajaté firma KMI
pro výstavbu sluneční elektrárny. Podle nájemní smlouvy měla firma
na své náklady provést i mýcení dřevin, což ale provedla bez dodržení
podmínek stanovených pro kácení, tedy bez souhlasu města jakožto
vlastníka pozemků. Případ řeší ČIŽP.

— bere na vědomí oznámení Nemocnice Frýdlant, s. r. o., o ukončení 
interní a chirurgické ambulance v Hrádku nad Nisou.
Komentář: V současné době interní a chirurgická ambulance v Hrádku
nad Nisou nefunguje. Probíhají jednání s ředitelem liberecké pobočky
VZP o převzetí ambulance Lázněmi Kundratice, které v těchto prosto-
rách ve večerních hodinách provozují „pohotovost“.

— schválila podání žádosti na Hasičský záchranný sbor LK o náhradu 
nákladů na odbornou přípravu a zásah jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce mimo její územní obvod ve výši 53 190 Kč

— souhlasila se snížením těžební báze v dobývacích prostorech Grab-
štejn, Václavice a pískovna Oldřichov I. – III. etapa za stanovených pod-
mínek – monitoring pěti studní vytipovaných ve spolupráci s osadním
výborem a společností Prospekta, Liberec.
Komentář: Podrobný článek byl otištěn v minulém čísle.

— vzala na vědomí informaci o záměru Výstavba větrné elektrárny Turow
– EWT Bogatynia (52 VTE).
Komentář: Na výsypkách polských hnědouhelných dolů v oblasti 
u obce Višňová by mělo být postaveno 52 větrných elektráren.

— schválila vyplacení částky ve výši 25 000 Kč Ing. Hronovi za podání 
daňového přiznání za město Hrádek nad Nisou.

88..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
8. schůze rady města v roce 2010 konaná dne 14. dubna se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z Grantového fondu 

Libereckého kraje na rok 2010, programu G – 24 Podpora prevence 
kriminality, pro projekt Informativní prevence rodičů žáků základních
škol s tím, že vlastní povinná spoluúčast činí 20 %, tj. 3 600 Kč 

— vzala na vědomí žádost ze dne 19. 3. 2010 Pekařství Šumava group, 
a. s., o snížení nájemného a souhlasila se snížením nájemného o 50 %. 
Komentář: Jedná se o snížení z důvodu omezení přístupu do prodejny
v ulici 1. máje.

— vzala na vědomí předloženou žádost o poskytnutí příspěvku Klubu 
horolezců Hrádek nad Nisou na provozní opravu vyhlídky Popova
skála, po projednání schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
7 000 Kč, který bude hrazen z Grantového programu města pro rok
2010, kapitola Příspěvkový program na kulturní památky

— vzala na vědomí předloženou žádost o spolupráci při akci Grabštejn-
ské čarodějnice 30. dubna 2010 pořádanou Kulturní agenturou ŠtěK,
po projednání schválila bezúplatné zapůjčení městského podia a 4 ks
pivních setů
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— vzala na vědomí žádost manželů Legros o zavedení víkendového klidu
a postoupila rozhodnutí Zastupitelstvu města Hrádek nad Nisou

— uložila vedoucímu odboru investic a správy majetku předložit do 
30. 9. 2010 kontrolu využití dotací a půjček poskytnutých z fondu 
rozvoje města za období od r. 2006

— schválila firmu KANSPO Kroměříž – Vážany jako zpracovatele projek-
tové dokumentace na vodovod a kanalizaci ulic Souběžná – Dubová 
v k. ú. Donín u Hrádku nad Nisou za cenu 110 000 Kč bez DPH, 
(132 000 Kč vč. DPH). Doporučila zastupitelstvu města, aby tato pro-
jektová dokumentace byla financována z finančních prostředků, které
jsou k dispozici na fondu rozvoje města.

— schválila firmu Zbyněk Nýdrle, Liberec jako zpracovatele projektové
dokumentace pro IN-LINE dráhu za cenu 48 000 Kč vč. DPH

— schválila firmu Michal Raichl, Hrádek nad Nisou k realizaci akce oprava
střechy nad bytem domovníka Slovan za cenu 144 639,88 Kč vč. DPH.
Uložila odboru investic zahrnout částku do rozpočtové změny č. 1 –
navýšení kapitoly Údržba stadionu v Doníně ze 100 tis.Kč na 150 tis.Kč.

— schválila firmu Ing. Nýdrle, Liberec jako zpracovatele projektové doku -
mentace Komunikace a IS pro 4 RD Zlatá výšina v Hrádku nad Nisou
za cenu 51 600 Kč vč. DPH 

— schválila firmu Technické služby města Liberec k realizaci stavby 
Rekonstrukce parku na Dolním náměstí za cenu 872 468,24 vč. DPH 

— vzala na vědomí cenovou nabídku a schválila k realizaci opravy fasády
č. p. 70 (ve dvoře) firmu Regionální stavební za cenu 415 153,20 Kč vč.
DPH 

— schválila provedení oprav komunikací dle předloženého návrhu. Sou-
hlasila s uvedeným návrhem oprav komunikací mimo plán (Jiřího 
z Poděbrad, Krátká, Kamenná) a uložila náklady zahrnout do změny
rozpočtu č. 1. 

22..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
2. mimořádná schůze rady města v roce 2010 konaná dne 24. března se
zabývala těmito záležitostmi:
— schválila uzavření smlouvy na kontejnery na zpětný odběr elektroza-

řízení 
— schválila dočasnou úpravu otevírací doby knihovny dle předloženého

materiálu.
Komentář: Otevírací doba knihovny se změnila tak, že přibyla polední
přestávka od 12 do 13 hodin. 

— schválila vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve zjednodu-
šeném podlimitním řízení s názvem: Výběr dodavatele služeb na za-
jištění generální opravy a rekonstrukci hasičského vozu AZ 30 v rámci
projektu Optimalizace přeshraniční spolupráce hasičů v městě Hrádku
nad Nisou a Žitavě. Schválila hodnotící komisi ve složení: Martin Půta,
Jana Válková, Bc. Iva Solnařová, Bc. Jaromír Mottl, Petr Kudláček.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
44..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
4. zasedání zastupitelstva města v roce 2010 konané dne 21. dubna se 
zabývalo těmito záležitostmi:
— vzalo na vědomí informaci o jmenování nové ředitelky ZŠ Donín 

p. Mgr. Olgy Marešové 
— schválilo záměr firmy Bydlení Šestajovice I., s. r. o., a souhlasilo s de-

molicí objektu statku Starý dvůr s následnou výstavbou nového byto-
vého domu při zachování hmoty a výšky stavební budovy. V územním,
resp. stavebním řízení bude město Hrádek nad Nisou požadovat zří-
zení dostatečného množství parkovacích míst.

— schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Hrádek nad Nisou a KMI, s. r. o., odpovídající právu spočívajícím v po-
vinnosti strpět stavbu a provoz fotovoltaické elektrárny na pozemcích
p. p. č. 1 603 a části 1 602/1 v k. ú. Hrádek nad Nisou. 
Komentář: Jedná se o pozemky v průmyslové zóně mezi železniční 
tratí, obchvatem města a areálem firmy KSM.

— schválilo návrh změny pravidel fondu rozvoje města poskytovat do-
tace na projekty Zelená úsporám do výše 10 000 Kč a dotace na záso-
bování pitnou vodou v odůvodněných případech ve výši 20 000 Kč

— schválilo tři žádosti o dotaci a jednu žádost o půjčku z Fondu rozvoje
majetku

— schválilo vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu na stavební práce s názvem: „Zateplení Mateřské školy Donín“,
která je provedena v rámci projektu Zateplení MŠ Donín a podpořena
z OPŽP. Schválilo a pověřilo provedením zadávacího řízení a komplexní
administrací dotace externí subjekt Energy Benefit Centre, o. p. s., za

celkovou cenu 48 000 Kč vč. DPH a dále zajištění technického dozoru
investora ve výši 36 000 Kč vč. DPH. 

— schválilo vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce s názvem: Instalace solárních soustav na ob-
jektu MŠ a šaten fotbalového hřiště, která je provedena v rámci pro-
jektu Instalace solárních soustav na objektu MŠ a šaten fotbalového
hřiště MŠ Donín a podpořena z OPŽP. Schválilo a pověřilo provede-
ním zadávacího řízení a komplexní administrací dotace externí subjekt
Energy Benefit Centre, o. p. s., za celkovou cenu 46 800 Kč vč. DPH dle
podané nabídky, dále zajištění administrace dotace ve výši 9 600 Kč
vč. DPH a technický dozor investora ve výši 48 000 Kč vč. DPH.

— vzalo na vědomí nabídky podané v rámci zadávacího řízení na veřej-
nou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení – Výběr dodava-
tele služeb na zajištění generální opravy a rekonstrukce hasičského
vozu AZ 30 v rámci projektu Optimalizace přeshraniční spolupráce 
hasičů v městě Hrádku nad Nisou a Žitavě. Schválilo v souladu s hod-
nocením hodnotící komise vyloučení uchazeče č. 2 RLS, spol. s r. o.,
Bzenec. Schválilo v souladu s hodnocením hodnotící komise jako
nejvhod nější nabídku č. 1 Bohuslav Kolář - KOV Velim, a to z důvodu
ekonomické výhodnosti, která je v ceně 3 694 185,60 Kč vč. DPH dle
podané nabídky.

— vzalo na vědomí realizaci projektu Historie a archeologie Trojzemí 
v textu a obrazech společností Brána Trojzemí, o. p. s.

— schválilo smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje na projekt Hrádecký divadelní podzim 2010

— vzalo na vědomí předloženou zprávu o situaci v části města Hrádek
nad Nisou – Dolní Suchá. Do konce června 2010 budou předloženy
následující informace:
– zpráva o opatřeních včetně upřesnění práce terénních pracovníků
– návrh členů koordinační skupiny včetně návrhu termínu 1. schůzky
– o přípravách na kamerový systém na Dolní Suché
– o stanovení místního občana na veřejně prospěšné práce na Dolní

Suché
– o možnosti získání peněz z Libereckého kraje.

— uložilo vedoucímu správního a sociálního odboru do konce května svo-
lat schůzku s vlastníkem jednotek k řešení problematiky této lokality.

— schválilo uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obsluž-
nosti Libereckého kraje mezi městem Hrádek nad Nisou a Libereckým
krajem s tím, že se město Hrádek nad Nisou zavazuje zaplatit na za -
jištění dopravní obslužnosti částku 681 660 Kč, t. j. 90 Kč x 7 574 oby-
vatel 

— požádalo Všeobecnou zdravotní pojišťovnu v Liberci o převod služeb
chirurgické ambulance, které provozovala Nemocnice Frýdlant, s. r. o.,
v rozsahu jednoho pracovního dne v týdnu na jiný zdravotnický sub-
jekt, který tento rozsah poskytované zdravotní péče pro obyvatele
města Hrádek nad Nisou zajistí i nadále.

Do oprav komunikací jdou
2 miliony korun

Letošní nebývale dlouhá a bílá zima napáchala také nebývalé škody na
městských komunikacích. V rozpočtu města je na jejich opravy vyčleněno
2,4 mil. Kč. Větší část oprav probíhá v těchto dnech. V dubnu a květnu
byly nebo budou opraveny tyto komunikace:

Úseky v Nové Loučné 240 tis. Kč
Nová Loučná – Na Hrázi 220 tis. Kč
Loučná – Spojovací ul. 146 tis. Kč
Donín – Příčná 208 tis. Kč
Dolní Sedlo – u Matoušků 111 tis. Kč
Jiřího z Poděbrad vč. chodníků 292 tis. Kč
Krátká vč. chodníků 356 tis. Kč
Kamenná vč. chodníků 481 tis. Kč
Opravy výtluků a prasklin: Kančí rokle, K Bytovkám, Lipová, Soused-

ská, Strmá.
Ve druhé etapě oprav, která proběhne v srpnu a září, bude opravena

komunikace ve Václavicích pod školkou.
Zima podobná té letošní je také pohromou pro rozpočty obcí. Zimní

údržba stála v Hrádku nad Nisou o 1 mil. Kč více, než kolik bylo v rozpo-
čtu města vyčleněno. Přesto proběhnou opravy v původně plánovaném
rozsahu a financování bude řešeno při první změně rozpočtu města.

Vít Štrupl
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Zemfiel zastupitel Karel Dajãar
Dne 29. dubna 2010 zemřel náš dlouholetý spolupracovník, pan Karel
Dajčar. 

V roce 1998 byl zvolen do Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou jako
kandidát Komunistické strany Čech a Moravy. Znovu byl zvolen za tuto
stranu i v letech 2002 a 2006. Kromě práce v zastupitelstvu pracoval ještě
jako člen komise Rady města Hrádek nad Nisou pro dopravu a bezpečnost.

Pan Karel Dajčar léta pracoval u dopravní policie. Býval také výborným
fotbalistou, hrával za Slovan Hrádek nad Nisou.

Podle výsledků voleb v roce 2006 by se měl stát náhradníkem za pana
Dajčara v zastupitelstvu města Mgr. Vladimír Béreš.

Ulice Generála Svobody – jak
opravit cestu, která není na‰e?

Stav ulice Generála Svobody v Hrádku nad Nisou se začíná blížit kata -
strofě. Oprava povrchu po rekonstrukci kanalizace před 4 lety v této ulici
se vyloženě nepovedla a výsledkem je jedna díra vedle druhé. Obyvatelé
města jsou (a právem) se stavem ulice nespokojeni. A co pro zlepšení 
tohoto neutěšeného stavu dělá město?

Ulice Generála Svobody je historicky silnicí 3. třídy a pozemkově je ve
vlastnictví Libereckého kraje a Krajské správy silnic Libereckého kraje, přís-
pěvkové organizace. Již několik let probíhají jednání o převodu této 
komunikace na město Hrádek nad Nisou formou směny pozemků za 
pozemky pod vnitřním městským obchvatem, Liberecký kraj mezitím 
vyřadil tuto komunikaci ze silniční sítě. 

Město Hrádek nad Nisou má pro směnu pozemků jednu hlavní a zá-
sadní podmínku. Převeďte nám tu silnici opravenou a s novým asfaltovým
povrchem, protože my vám za ni budeme převádět vnitřní obchvat města,
který je také nový. Město prostě jen nechce a nebude přebírat darem něco,
co nefunguje. 

Tento postoj naposledy zopakovalo zastupitelstvo města na svém jed-
nání dne 24. února roku 2010 a dne 2. března 2010 jsem o tom informo-
val dopisem ředitele KSS LK Ing. Tomáše Jakubala. Dopis dostal na vědomí
také náměstek hejtmana pan Martin Sepp, který odpovídá za resort do-
pravy. Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Hrádku
nad Nisou upozornil vlastníka komunikace na stav, který ohrožuje životy
a majetek občanů, dopisem ze dne 2. dubna 2010. Výsledkem tohoto po-
stupu zatím není nic konkrétního, město Hrádek nad Nisou ani stavební
úřad městského úřadu se nedočkaly žádné odpovědi na své dopisy, a už
vůbec se vlastník (tedy Liberecký kraj) nezačal o svůj majetek starat. Proto
jsme na jednání rady města dospěli k názoru, že na uvedené komunikaci
město umístí informaci o tom, že správcem komunikace je Krajská správa
silnic Libereckého kraje. Bohužel nic jiného než činit poněkud nestan-
dardní kroky nám nezbývá. 

A co tahle opravit majetek jiného vlastníka? To město opravdu nemůže,
bylo by to nejenom porušení zákona o obcích, ale také popření základ-
ních principů logického uvažování a selského rozumu. Takže budeme 
pokračovat v tlaku na vlastníka a v případě potřeby celou záležitost 
i medializovat.

Martin Půta

Ekonomické okénko
DDaaňňoovvýý  kkaalleennddáářř  ((nneeoobbssaahhuujjee  ddaanněě  ssppoottřřeebbnníí,,  eenneerrggeettiicckkéé  aa  bbiiooppaalliivvaa))
2200..  55.. ssoocciiáállnníí  ppoojjiiššttěěnníí

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

zzddrraavvoottnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod pojistného za zaměstnance za duben 2010

ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu
– odvod sražených záloh ze závislé činnosti

2255..  55.. ddaaňň  zz  ppřřiiddaannéé  hhooddnnoottyy
– přiznání + odvod za duben 2010

3311..  55.. ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu
– odvod daně vybírané srážkou za duben 2010

ddaaňň  zz  nneemmoovviittoossttii
– odvod daně za rok 2010

88..  66.. zzddrraavvoottnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod zálohy OSVČ za květen 2010

PPééččee  oo  kkoommíínn::
– v dubnu vyšlo nové nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti

při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nové nařízení 
určuje termíny, ve kterých má být provedena kontrola nebo čištění, 
a stanovuje, kdo tyto činnosti může provádět. Nařízení začne platit 
od 1. 1. 2011.
MMiimmoořřááddnnéé  ooddppiissyy::

– ještě stále můžete využít daňovou výhodu mimořádného odpisu 
u hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 1 a 2, a to pokud
tento majetek pořídíte do 30. června 2010.

Brána Trojzemí, o. p. s.
Vyhla‰uje konkurz na obsazení pozice
pracovníka informaãního centra

MMííssttoo  vvýýkkoonnuu  pprrááccee:: Hrádek nad Nisou
NNááppllňň  pprrááccee:: pracovník informačního centra, práce v městské knihovně,
pomoc při organizaci kulturních a společenských akcí 
PPllaattoovvéé  zzaařřaazzeenníí:: na úrovni 7. platové třídy 
KKvvaalliiffiikkaaččnníí  ppřřeeddppookkllaaddyy:: úplné středoškolské vzdělání 
DDaallššíí  ppoožžaaddaavvkkyy::
– dobrá znalost práce na počítači – kancelářské programy, internet
– jazyková vybavenost, především Nj
– dobré komunikační schopnosti
– samostatnost a flexibilita
– řidičský průkaz skupiny B
– obecný přehled o dění v regionu Trojzemí
– zkušenosti s organizací kulturních a společenských akcí výhodou
UUcchhaazzeeččii  ppřřeeddlloožžíí  ppíísseemmnnoouu  ppřřiihhlláášškkuu,,  kktteerráá  mmuussíí  oobbssaahhoovvaatt  ttyyttoo  nnáállee  --
žžiittoossttii::
– 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, odborných znalostech a dovednostech a popis plnění
dalších požadavků

– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
– kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
PPrraaccoovvnníí  ppoomměěrr::  doba neurčitá od 1. 7. 2010 
LLhhůůttaa  pprroo  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy:: 25. 5. 2010 do 14 hodin
ZZppůůssoobb  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy::  Písemně poštou na adresu: Brána Trojzemí, 
o. p. s., Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, 463 34 nebo osobně v poda -
telně Městského úřadu v Hrádku nad Nisou. Obálku označte textem:
Brána Trojzemí – konkurz.
DDaallššíí  iinnffoorrmmaaccee::  E-mail: strupl@branatrojzemi.cz, tel.: 725 357 278.
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Poplatky za inzerci v mûsíãníku

HRÁDECKO
formát cena
6 x 2,5 cm 120 Kã
6 x 5 cm 360 Kã
A6 (ãtvrtstránkov˘) 600 Kã
A5 (pÛlstránkov˘) 1 200 Kã
formát A4 (celostránkov˘) 2 400 Kã

reklamní reportáÏ cena dohodou

Reklamace fotbalového hfii‰tû
S velkým očekáváním zahájily fotbalové oddíly TJ Slovan letní přípravu 
a následně i podzimní část soutěže na nově zrekonstruované travnaté
ploše hrádeckého stadionu. Zmíněná rekonstrukce spočívala ve strhnutí
původní travnaté plochy a zeminy pod ní, vyhloubení rýh a položení dre-
nážního systému, instalaci umělé automatické závlahy s 12 postřikova-
cími hlavicemi a automatickou řídicí jednotkou, navezení podkladních
vrstev, následném rozprostření a vyrovnání ornice smíchané s pískem do
příslušného tvaru hřiště a osetí nové trávy. Součástí zakázky bylo i osazení
branek, následná péče o trávník, jako několikeré hnojení, vertikutace
apod., to vše v částce 4,5 mil. Kč vč. DPH, což pro neplátce představuje
cca 3,7 mil. reálného rozpočtu. Rekonstrukce hřiště byla v plné výši hra-
zena z dotace, kterou na základě žádosti a mnoha nezbytných příloh
poskytlo TJ Slovan ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Bohužel, radost hrádeckých fotbalistů netrvala dlouho, s příchodem
prvních vydatnějších podzimních lijáků se naplno ukázaly vady, které při
předání a převzetí stavby nebyly a nemohly být vidět. Na částech trav-
naté plochy zůstávala dešťová voda, která se nedokázala díky příliš tvrdě
zhutněnému podkladu dostat do drenážního systému, což ve svém dů-
sledku znamenalo, že na hřiště nebylo bez újmy možno vjet technikou,
nezbytnou pro údržbu a především sekání travnaté plochy, a hřiště se
stalo nezpůsobilé pro fotbalové zápasy druhé části podzimní soutěže. 

Na základě této nepříjemné skutečnosti uplatnil TJ Slovan u generál-
ního dodavatele stavby oficiální písemnou reklamaci s tím, že v jarních
měsících se travnatá plocha znovu otevře, provede se systém tzv. mělkých
drenáží, které propojí stávající hloubkový drenážní systém s vrchní trav-
natou plochou, kde dodavatel garantuje definitivní odstranění vzniklého
problému. Veškeré náklady spojené s touto reklamací, včetně nákladů
spojených s vyvolanými investicemi, jako bude případné hostování na-
šeho A mužstva opět na hřišti v Chrastavě, stejně jako ušlé vstupné apod.,
bude plně hrazené v režii dodavatele stavby. Zhruba začátkem dubna
byly na ploše zahájeny stavební práce k odstranění vzniklých problémů
tak, aby byl stadion ve 100% kvalitě připraven na 1. zápas fotbalových
oslav, které ke 100. výročí založení hrádecké kopané Slovan připravuje.
Měl by jím být zápas staré gardy Hrádku nad Nisou s pražskou Amforou
v neděli 27. 6. 2010. Josef Horinka, předseda oddílu kopané

PoÏár v Camelotu byl uha‰en vãas
21. dubna před polednem vyjížděli hasiči k požáru v objektu DK Beseda
(restaurace Camelot). Oheň, který vznikl v prvním patře, se naštěstí nestihl
rozšířit tak, aby zachvátil větší část budovy. Přesto jsou škody, především
na zařízení, odhadnuty na půl milionu korun.

Požár vznikl v místnosti, kde je umístěno solárium. Dým a saze zasáhly
především první a druhé patro. Pravděpodobnou příčinou byla závada
na elektroinstalaci.

Grantov˘ program mûsta
pro rok 2010 

Vyhodnocení za 1. čtvrtletí 2010
V grantovém programu je v letošním rozpočtu města vyčleněna celková
částka 810 000 Kč.

Na základě zveřejněných výzev, které proběhly v měsíci únoru a březnu,
bylo možno podávat žádosti o dotaci na školské projekty, na projekty
ostatních subjektů a o příspěvky na člena. Poté, co hodnotící komise vy-
hodnotila podané žádostí, rada města schválila, že na tyto programy byla
uvolněna částka v celkové výši 454 100 Kč (v loňském roce 440 480 Kč).

Pro školská zařízení byla z příspěvkového programu na školský projekt
vyčleněna částka 150 000 Kč na vlastní projekty a na spolufinancování
projektů z jiných zdrojů. Požadavky školských zařízení byly ve výši 
158 400 Kč a při hodnocení komise bylo navrženo krácení příspěvků do
výše vyčleněné částky, tedy na 150 000 Kč.

V rámci žádostí o příspěvek na projekty byla mezi 26 žadatelů rozdělena
částka 159 100 Kč na 34 podaných žádostí o podporu. Tato částka přesa-
huje o 4 100 Kč vyčleněnou částku (155 000 Kč) na tento program a navý-
šení bude financováno z rezervy grantového programu. V tomto programu
bylo provedeno největší krácení, protože původní požadavky dle žádostí
byly ve výši 338 200 Kč, a ty nebylo možno ze strany města uspokojit. Jak
komise, tak rada města se při vlastním projednávání snažily, aby byly do-
statečně podpořeny zejména dobré a pro město přínosné projekty. 

V příspěvkovém programu na člena byla mezi 26 organizací rozdělena
částka 145 000 Kč. Částka byla rozdělena mezi 643 dětí, které získaly přís-
pěvek po 200 Kč na člena, a zbytek volných finančních prostředků bylo
rozdělen mezi dospělé členy. Členský příspěvek na dospělého po vý počtu
vyšel 12 Kč. I zde proběhlo krácení příspěvků, a to formou omezení nej-
vyššího počtu registrovaných dětských členů na 150 osob pro jednu or-
ganizaci a u organizace požadující nejvyšší podporu pak došlo ke krácení
podpory na úroveň vyčleněné částky pro tento program.

V příspěvkovém programu na reprezentaci, propagaci a kulturní akce
ve městě byla v současné chvíli rozdělena částka 50 000 Kč mezi 6 žada-
telů, čímž byla částka vyčleněná pro tento program vyčerpána.

Výzva k podání žádosti o dotaci do programu obnovy nemovitého 
majetku bude vyhlášena v průběhu II. čtvrtletí roku 2010. 

Žádosti do příspěvkového programu na kulturní památky a příspěv-
kového programu na reprezentaci, propagaci a kulturní akce ve městě 
je možno podávat průběžně po celý rok až do vyčerpání schváleného roz-
počtu na tento program. Ostatní programy jsou vyhlašovány v jednotli-
vých kolech dle finančních možností města.

Aktuální a podrobnější informace najdete také na internetových strán-
kách města (www.hradek.cz – Městský úřad – Odbor dotací, rozvoje 
a kultury).
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Zástupci Krajské poradní skupiny a skupiny GR9, ve které je naše město
zastoupeno místostarostou J. Horinkou, se dohodli na nutnosti podpořit
akční plán protidrogové politiky Libereckého kraje, jehož hlavním cílem
je zachovat a zkvalitnit funkční systém koordinace kraje a obcí v rámci
protidrogové politiky Libereckého kraje. Shodli se na tom, že bez solidární
podpory obcí na financování sociálních služeb zabývajících se protidro-
govou oblastí nebude možné vytvořit a udržet stabilní systém primární,
sekundární a terciární prevence, naprosto nezbytné k boji proti všem nega -
tivním jevům, které drogy naší společnosti přinášejí.

Proto v návaznosti na základní dokumenty, jak Libereckého kraje, tak
i našeho města, přijaté v sociální oblasti, souhlasilo město Hrádek nad Ni-
sou s podílem na financování sociálních služeb zabývajících se protidro-
govou tématikou. 

V rámci primární prevence podalo město projekt zaměřený na proti -
drogovou tématiku v oblasti primární prevence kriminality dětí a mládeže
do Grantového fondu Libereckého kraje a navázalo spolupráci s o. p. s.
Maják Liberec.

K vytvoření uceleného systému prevence pak uzavřelo město Hrádek
nad Nisou s občanským sdružením ADVAITA Liberec smlouvu o nákupu
sociálních služeb.

Uvedenými kroky tak současně plní i cíle, které si stanovilo v rozvojovém
plánu Hrádek 2015 v sociální oblasti a oblastech školství a bezpečnosti. 

Mgr. Petr Grim, ved. správního a sociálního odb.

Čím se zabývá občanské sdružení ADVAITA 
Občanské sdružení poskytuje služby uživatelům návykových látek, pato-
logickým hráčům a jejich blízkým. V současné době provozuje dvě zaří-
zení: Terapeutickou komunitu pro drogově závislé v Nové Vsi a Centrum
ambulantních služeb ADVAITA v Liberci. 

Terapeutická komunita je léčebně resocializační zařízení s dlouhodo-
bým pobytem (průměrná doba dokončených pobytů je jeden rok). Do
zařízení jsou přijímáni lidé z celé České republiky.

Liberecké centrum ambulantních služeb zajišťuje tři služby. 
První z nich je program ambulantního poradenství, který je určen 

osobám, které mají problém s nějakou nelegální návykovou látkou, alko-
holem nebo patologickým hráčstvím a chtějí svůj problém řešit. Tento 

program poskytuje služby také rodičům a blízkým uživatelů. Je možné
objednat se na jednorázovou konzultaci nebo se zapojit do dlouhodo-
bého programu ambulantního poradenství. 

Druhou službou je doléčovací program, který je určen pro lidi, kteří již
prošli léčbou své závislosti a chtějí se opět zapojit do běžného života. Pro-
střednictvím tohoto programu klientům pracovníci centra poskytují ta-
kovou podporu a pomoc, která jim tento nelehký krok usnadní. Centrum
nabízí doléčovací program jak ambulantní, tak pobytovou formou. Od
roku 2009 provozuje pět podporovaných bytů, kde je klientům k dispo-
zici deset lůžek k časově omezenému bydlení (po dobu šesti měsíců). 

Třetí službou je nově od dubna 2010 podpora samostatného bydlení,
která je poskytována převážně v terénu a která nabízí podporu a pomoc
lidem, kteří z důvodu svého chronického onemocnění nejsou soběstační
v oblasti samostatného bydlení a zaměstnání. Vznik a rozvoj tohoto pro-
gramu je podpořen z projektu IP1 Služby sociální prevence v Libereckém
kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu z operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Služby Centra ambulantních služeb ADVAITA jsou určeny především
lidem z Libereckého kraje a jeho programy jsou otevřeny také občanům
Hrádecka. 

Na konzultace je třeba se předem objednat telefonicky či e-mailem.
Objednací lhůty v současné době nepřesahují tři týdny. 

Bližší informace naleznete na webových stránkách www.advai tali -
berec.cz, aktuality jsou k dispozici také na www.facebook.com/ advaita -
liberec.

KKoonnttaakkttyy::
Centrum ambulantních služeb ADVAITA
Rumunská 14/6, 460 01 Liberec IV-Perštýn
e-mail: cas@advaitaliberec.cz
tel.: 482 750 607, 603 829 730

ADVAITA, o. s.
Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi
Nová Ves 55, 463 31 Chrastava
e-mail: komunita@advaitaliberec.cz
tel.: 485 146 988

Hrádek nad Nisou se bude podílet na protidrogové
politice v Libereckém kraji

Dokončení ze strany 1
Rekonstrukcí projdou obě souběžné jednosměrné komunikace v horní
části sídliště. Stávající popraskaná a děravá vrstva asfaltobetonu bude 
odstraněna a nahrazena novou. Před vchody 606 a 660 bude rozšířen 
počet parkovacích míst na 20. Dvě nová parkovací místa přibudou ve 
spojovací komunikaci mezi oběma jednosměrkami.

Nový povrch ze zámkové dlažby dostanou chodníky před domy 606 
a 660, za domy 604, 654–659, 614–617 a spojovací chodník v horní části
sídliště. Veškeré chodníky budou řešeny jako bezbariérové.

Odhadované náklady na celou rekonstrukci činí 5,033 mil. Kč. Na rea-
lizaci akce město získalo dotaci ve výši 3,44 mil. Kč.

Vít Štrupl

Sídli‰tû Liberecká ãeká druhá etapa revitalizace
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Povûst: poãtení pro pousmání
Potřebujete poblíž pohraničí počít perfektně prováděnou práci? Prav-
děpodobně poptáváte potenciální podnikatele, pohotově plnící přijaté 
pokyny. Přestaňte, prosím, postrádat pilného perspektivního profe -
sionála. Prvotně použijte produktivního, proškoleného pracovníka, 
precizně plnícího požadované představy. 

Princip předpokládaného podnikání: příslušný pracovník přijede
přesně, předem přiměřeně pozdraví, prohlédne prostor, promptně 
provede potřebné poslání, příhodně používá pozitivní přemýšlení. 

Podle prověřených podmínek přistaví pracovní potřeby: pohonný 
povoz, podkop, paletizační packy, podvozek, pluh, pěch, pilu, pásmo,
podpěry, popruhy, provazy. Pokud projevíte přání, převozí písek, palety,
prkna, podlážky, panely, pilířky, plasty, potrubí, pařezy, padlé porosty,
pomůže při povodních. Plánujete-li postavit pěkný příbytek, pode-
zdívku, přejezd, podchod, porovnat povrch podemletých pěšin, ponu -
rých prostranství, polí, parcel, parků, pahorků, podloubí, pláže, překo-
pat plynofikaci, parkoviště, ploty, příkopy, pergoly, pavilony, přítok
potoka, pobořit přístěnek – pošlete při první příležitosti pro přihláše-
ného podnikajícího. 

Právní paragrafy plní patrně podle příručky, písemně perem potvr-
zuje příjmový pokladní papír, provedený pracovní příkaz. Podle před-
pokladu přizpůsobivě po podpisu podkladů přejede pryč. Pozice pro
provedení pracovního projektu připadá přítomným potomkům Pře-
myslovců povědomě: předměstí, povodí, pomezí, polesí, podhůří, Pod-
ještědí, provincie. Pro případné, pramálo pravděpodobné pracovní 
problémy podepsal patřičné pojištění podnikatelů. Pravidelně posky-
tuje péči používaným přístrojům. Poopravuje pomůcky, pevně přivaří
(připájí, přiletuje), přilepí poškozené příslušenství. Periodicky podstu-
puje potřebná profesní přezkoušení. 

Prakticky pořád připravený pracovat: pondělky, pátky, poledne, 
podvečery, půlnoci… Přerůstajícímu pohnutí pracujícího přestává po-
malu překážet pochmurné počasí (podzimní plískanice, povětrnostní
přeháňky, poprchávání), příšerné parno, protivné pichlavé paprsky. 
Povinnosti plně převažují před požíváním přesladké pohody. 

Přehršel poletujícího prachu, parádně proražená pravá pneumatika
potlačující plynulý provoz, pomněnková plechovka předvádějící 
pomalé předjíždění, překážející patníky, pozdní příjezd přivolané
posádky, pobo lívání popraskaných palců, pouhé procento přijímané
potravy ponechávají praktického pomocníka přirozeně poklidného.
Protože postrádá prchlivost, prudkost, popudlivost, podlost, podráž-
děnost, pitominky – pýchu puberty. Prostě pravdivě přiznává plnole-
tost.

Přátelská povaha pracujícího podnikatele polidšťuje. Předchází pře-
hnané produkci povyku, pocitu paniky, prekérních pří, pracného popo -
tahování, připravovaným posměškům. Povážlivé použití pyrotechniky,
pistole, pancéřové pěsti, poměrně pestré podivné praktiky, pocho -
pitelně přenechává padouchům, psychopatům, pirátům, pekelníkům,
prohnilým postavám pokleslých přejatých programů. 

Proč podniká? Pro promyšlené plány pánů, paní, podnikajících, 
příbuzných, přátel, prominentů, podniků, pospolitostí, právě proto 
putuje. Přehlíží překrásné, podmanivé panoráma, přijíždí, pomáhá, 
pracuje (převáží, přehazuje, přehrabuje, přemisťuje, pozvedává, pod-
kopává, podsypává, prohrnuje, pluhuje, prohlubuje, přiškrabuje, přisy-
puje, přivazuje, pěchuje, pikuje, piluje, prohledává, prořezává). Po 
poznání praxe přemítá: prosté poděkování, po pravdě, pokaždé pří-
jemně potěší.

Promiňte připomenutí – pradávná pranostika praví: „Partneři, po-
zbuďte pozlátka přetvářky pro partnerství pravý.“

Parafráze: „Peníze pominou, pouze pověst pozůstává.“ 
www.jircat.cz.

Sbírka Pozvednûte slabé!
7. ročník sbírky Pozvedněte slabé! byl 12. dubna ukončen slavnostním
předáním šeků organizacím, jejichž projekty byly vybrány pro finanční
podporu. V Hrádku nad Nisou se na sbírce aktivně podíleli žáci ZŠ Lidická,
kteří chodili s pokladničkami po městě a vyzývali obyvatele k příspěvku.
Díky tomu získala Pečovatelská služba ze sbírky 20 600 Kč, které využije
na pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením. 

Sbírka, organizovaná Nadací Euronisa, se od ostatních podobných 
sbírek liší: před jejím zahájením jsou vybrány projekty, které budou 
z výtěžku podpořeny. Navíc získané peníze jsou rozděleny ve městě, kde
byly vybrány, nedochází tedy k jejich leckdy nespravedlivému přerozdě-
lování. V Hrádku nad Nisou již bylo ze sbírky Pozvedněte slabé! podpo-
řeno sedm projektů celkovou částkou 117 700 Kč. Mezi obdarovanými
byla kromě Pečovatelské služby v minulosti i Základní škola v Loučné,
Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje nebo o. s. Reva, peču -
jící o seniory.

Nûkolika slovy
Po zápise do mateřských škol a následném rozeslání rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí dětí do školek proběhla na městském úřadě schůzka místos-
tarosty města Josefa Horinky s rodiči nepřijatých dětí. Z 19 pozvaných se
na schůzku dostavilo 13. Nabídku na umístění dětí ve školce v Loučné oka-
mžitě využilo 6 rodičů. Ve školce v Loučné bude navýšena kapacita rozší-
řením počtu sociálních zařízení a úpravou herny a odpočívárny, což si 
nevyžádá vysoké náklady, a rodičům, kteří své děti potřebují do školky
umístit, bude vyhověno.

Děti budou moci být ve školkách i v průběhu letních prázdnin. Po 
celou dobu bude mít zavřeno školka v Doníně. V červenci bude zavřená
i školka Liberecká a od 2. 8. do 27. 8. školka Oldřichovská. Pokud jsou 
zaměstnáni oba rodiče a děti potřebují ve školce umístit, vyzvednou si ve
své domovské školce přihlášku a evidenční list a po vyplnění ji vrátí nej-
později do 18. 6. do školky. Ředitelky školek si přihlášky předají. Evidenční
listy se budou odevzdávat v den nástupu do náhradní školky.

Nabídka akcí pro zdravotnû
postiÏené

Dovolujeme si vám představit občanské sdružení Prosaz, které je zamě-
řeno na pomoc zdravotně postiženým. Nabízíme širokou škálu služeb:
osobní asistenci, domácí péči a chráněné dílny (klientům z Prahy a blíz-
kého okolí) a telefonickou krizovou linku propojenou s odborným sociál-
ním poradenstvím (pro klienty z celé ČR). 

Nepracujeme pouze s klienty zdravotně postiženými od narození, ale
můžou se na nás obracet i lidé, kterým se např. vinou nehody během 
vteřiny změnil celý život a neumějí se s novou situací vypořádat. Pomoc
je určena i jejich rodinám a blízkým, dále seniorům, maminkám, kterým
se narodilo postižené dítě, a dalším skupinám lidí. 

Budeme rádi, když se k nám připojíte na některé z letních akcí pro 
zdravotně postižené, které Prosaz pořádá v roce 2010:

VVooddáácckkáá  aakkccee,,  ssjjíížždděěnníí  BBeerroouunnkkyy  33..––1100..  77..  22001100
Cena akce: 3 300 Kč (v ceně zahrnuto: ubytování, polopenze, vodácké

vybavení)
Ubytování: kemp Višňová, Hájek 3, Višňová u Křivoklátu, čtyřlůžkové

chatičky
LLeettnníí  dděěttsskkýý  ttáábboorr  vv  LLíícchhoovveecchh  uu  SSeeddllččaann,,  II..  ttuurrnnuuss  33..––1177..  77..,,
IIII..  ttuurrnnuuss  1177..––3311..  77..  22001100
Cena akce: 4 000 Kč děti do 15 let; 4 500 Kč mládež nad 15 let, 8 200 Kč

účastníci nad 26 let
Ubytování: dvoulůžkové pokoje, sociální zařízení společné
RReehhaabbiilliittaaččnníí  ppoobbyytt  vv  LLíícchhoovveecchh  uu  SSeeddllččaann  2211..––2288..  88..  22001100  
Cena akce: 3 500 Kč 
Ubytování: dvoulůžkové pokoje bez sociálního zařízení
JJaarrmmaarrkk  vvýýrroobbkkůů  cchhrráánněěnnéé  ddííllnnyy  PPrroossaazz  77..––1111..  66..  22001100
((nnáámměěssttíí  MMíírruu,,  PPrraahhaa  22))  
Kontaktní osoba Mgr. Mária Lazarčíková, tel. 777 701 867,
poradna@prosaz.cz
PROSAZ, o. s., Kodymova 2 526, Praha 5, 158 00, více informací na

www.prosaz.cz

inzerce
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Na‰i radní sliby plní
Na jaře 2009 jsme jako občané panelákového sídliště byli pozváni na
schůzku, na které jsme byli seznámeni s výstavbou parkovacích míst okolo
panelákového sídliště nad tratí. Po seznámení s touto studií jsme byli sta-
rostou p. Půtou a tajemníkem p. Horinkou vyzváni k diskuzi, kde jsme se
mohli k tomuto tématu osobně vyjádřit. Naše připomínky, návrhy a rady
byly vzaty zcela zodpovědně a s plnou vážností.

Mou připomínkou byl výjezd od garáží naproti obchodnímu domu na
Liberecké ulici. Jednalo se o nebezpečnost výjezdu od garáží na hlavní
silnici. Neuplynul ani rok a nový perfektní a bezpečný výjezd se stal sku-
tečností. Parkovací místa okolo sídliště byla vybudována s profesionálním
přístupem a hezky ladí s okolím panelového sídliště.

V současné době se ve středu našeho města budují nové inženýrské
sítě, nové náměstí a přilehlé komunikace. Průchodnost a průjezdnost 
je touto stavbou obtížnější. Myslím si, že my, obyvatelé našeho města, 
bychom měli být trochu trpělivější, a věřme, že dílo, které si naše radnice
vzala na svá bedra, se plně zdaří. Důkazem je i to, že naši radní umí vy-
slyšet připomínky a i rady nás spoluobčanů a realizovat je ve skutečnost.
Myslím si, že jim za to patří díky nás všech občanů našeho města.

S pozdravem občan Hrádku n. N. Milan Suchánek

Archeologové na‰li zbytek
domu ze 13. století

Záchranný archeologický průzkum probíhal nejen na Horním náměstí 
a v Kostelní ulici, ale také ve vnitrobloku domu č. p. 71. V zimních měsí-
cích zde bylo nalezeno několik polozemnic – středověkých obydlí čás-
tečně zapuštěných do země. Nyní se sem na týden archeologové vrátili,
aby dokončili hledání základů středověkého domu.

Jedním z nejzajímavějších nálezů ze zimy byl totiž bezesporu mohutný
trám, ukrytý v hloubce několika metrů pod terénem. Jak se ukázalo, byl
součástí konstrukce objevené už v roce 1959 dr. Kavanem z libereckého
muzea. Dnešní vědecké nástroje ale pomáhají odhalit mnohem více ta-
jemství skrytých v nálezech. Díky metodě dendrochronologické analýzy
bylo stáří dřeva trámu datováno do doby 1219–1235. Porovnáním s vý-
sledky výzkumu z r. 1959 bylo zjištěno, že nalezený trám patřil ke kon-
strukci domu, patrně jednoho z nejstarších ve městě. S napětím proto
bylo očekáváno pokračování zemních prací na výstavbě multifunkčního
sálu, které by umožnily nalézt poslední zbývající trám, uzavírající obdél-
ník dosud známých konstrukcí.

6. května byl trám skutečně nalezen. Spolu s ním se v otevřené sondě
nachází několik dalších kusů dřeva, pravděpodobně zbytků částí kon-
strukce domu. Nález doplňuje množství zlomků keramiky, nalezené v zá-
sypu. Z fragmentů, které se v zemi dochovaly, bude možné rekonstruo-
vat tvar celé nádoby. Jeden z nalezených kusů nese na dně značku, která
jej pomáhá datovat minimálně do 13. století.

Přesto, že hlavní část záchranného archeologického průzkumu byla 
v dubnu ukončena, archeologové stále dohlížejí na probíhající zemní
práce. V případě, že se při nich v zemi objeví nové objekty, dojde k jejich
prozkoumání. Vít Štrupl

Grab‰tejn nabízí náv‰tûvníkÛm
nové prostory

Dokončení ze strany 1
V kapli v současné době chybí původní varhany, zrekonstruované v minu -
lých letech z výtěžku benefičních koncertů. Návštěvníci o ně ale nepřijdou.
Jsou vystaveny v tzv. Rytířském sále. Při slavnostních příležitostech se na
ně i hraje. Do kaple se prozatím nevrátí – sál jim poskytuje lepší klima,
které je pro funkčnost této vzácné památky z konce 17. století důležité.

Návštěvníci hradu mají možnost projít i některé z nově rekonstruova-
ných interiérů východního křídla. Lákadlem bude ojedinělá „kancelář fik-
tivního kastelána“. Hrad Grabštejn po válce neměl to štěstí, aby měl svého
kastelána. Posledním byl pan Koudelka, který ale z hradu odešel ještě před
válkou. „Kdo ví, jak by to s kastelánem Koudelkou dopadlo, kdyby nebyla
válka a nepřišel komunistický režim,“ uvažuje současný grabštejnský kas-
telán Jan Sedlák. Pokud by na hradě byl on nebo jeho nástupce, jistě byl
měl svou kancelář. Právě touto myšlenkou se nechali inspirovat tvůrci „fik-
tivní kanceláře“ z období po druhé světové válce.

Má v současné době hrad nějaký palčivý problém vyžadující nutně 
rekonstrukci? Opravy takto rozsáhlého objektu samozřejmě nikdy ne-
končí, ale v blízké budoucnosti by nynější „hradní páni“ chtěli začít rekon -
struovat okolí hradu. „Na opravu nejbližšího okolí nějaké prostředky
máme,“ říká kastelán Jan Sedlák. „K hradu ale patří také rozsáhlý park 
a zahrada. Rekonstrukce bude v nejbližší době nutná. Zahrada je teraso-
vitá, pokud se nezajistí, mohl by se svah začít pohybovat,“ dodává.
„Chceme také opravit přístupovou cestu a její osvětlení.“

Státní hrad Grabštejn ožívá hlavně v létě mnoha kulturními akcemi:
3.–6. července: Výlety do historie se šermíři, kejklíři a hudebníky
4. července: koncert legendárního Spirituál kvintetu
9. července: koncert Jana Hutky
31. července: varhanní koncert: Miroslav Pšenička – varhany, Richard

Šeda – cink
7. – 8. srpna: Grabštejnské létohrátky
21. srpna: Benefiční koncert: B. Smetana – Hubička
3. – 5. září: Worldfest – festival etnické hudby a divadla             Vít Štrupl
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Práce několika odborníků z Čech a Německa na koncepci výstavního 
a koordinačního centra je pomalu u konce. V současné době probíhá
zkompletování pracovní verze, aby mohla být následně představena 
zastupitelstvu města a veřejnosti.

Koncepce Výstavního a koordinačního centra muzeí oblasti Trojzemí
je zásadním materiálem projektu Vzpomínka na společnou budoucnost,
realizovaného z česko-saského programu Cíl 3 – Ziel 3. Její součástí je 
jednak řešení, jak bude centrum fungovat po stránce obsahové, a také
jaké budou kladeny nároky na jeho vybavení.

Výstavní a koordinační centrum bude umístěno v domě č. p. 71, který
je rekonstruován z prostředků dalšího projektu (Multifunkční centrum
Trojzemí CZ-PL). Vybavení výstavních a koordinačních prostor ale bude
pořízeno z projektu Vzpomínky na společnou budoucnost. Protože vý-
stavní prostory budou sloužit i muzeu Trojzemí, jsou podmínky na vyba-
vení dány standardy, které je potřeba dodržet pro vystavování cenných
exponátů, případně pro jejich zapůjčování.

Základ pro sbírku vytvoří nálezy z archeologického průzkumu centra
Hrádku. Například ve sklepě bude vystavena kostra hrádecké „čaroděj-
nice“ a drobné předměty nalezené v dalších hrobech. V přízemní klenuté
místnosti bude prezentována stavební historie domu, která je neméně za-
jímavá. Místnosti v prvním patře budou sloužit především jako výstavní
prostory.

Objekt domu č. p. 71 bude sloužit i odborníkům a laikům se zájmem
o historii jako koordinační centrum muzejních zařízení z oblasti Trojzemí.
Cílem je vytvořit síť spolupracujících institucí. Část prostor bude proto 
vybavena nábytkem a technikou pro jejich setkávání. 

Na 21. června chystá projektový tým velkou konferenci do Žitavy, na
kterou budou pozváni zástupci muzejních institucí z Trojzemí, ale i ze
vzdálenějších míst Čech a Německa. Mnohde totiž sítě institucí fungují.
Konference by měla místní instituce motivovat k vytvoření obdobné sítě
a přispět k předání zkušeností s její tvorbou. 

Na tvorbě koncepce se nepodíleli jen odborníci. Zapojena do ní byla 
i veřejnost. V první fázi to byly tři desítky pozvaných zájemců o historii 
a kulturu. Poté byla v únoru představena pracovní verze i na Dni starosty.
Náměty veřejnosti byly do koncepce rovněž zapracovány.

Vít Štrupl

Projekt Vzpomínka na společnou budoucnost – Koordinační a výstavní centrum oblasti
muzeí Trojzemí CZ-D-PL (100011793) je spolufinancován z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj.

Zatímco v zimních měsících se práce na stavbě Multifunkčního centra 
v domě č. p. 71 na Horním náměstí soustředily do interiérů historické 
budovy, na konci dubna začal čilý ruch ve dvoře domu.

Vzniká zde zcela nová přístavba, ve které bude umístěn multifunkční
sál. Vzhledem k tomu, že sedadla v sále budou umístěna v odlišných výš-
kách pro zajištění lepší viditelnosti, je celý objekt zahlouben pod úroveň
stávajícího terénu. Po odbagrování a odvezení přebytečného materiálu
byly připraveny veškeré základy, na kterých bude v dalších týdnech vzni-
kat hrubá stavba. 

V těsném sousedství hrázděné budovy je budován výtah, který zajistí
bezbariérovou dostupnost výstavních prostor v patře domu. Dalšími pro-
story, kde se intenzivně pracuje, jsou sklepy. Budou využity rozdílně – 
zatímco v jednom budou umístěny toalety pro multifunkční sál, druhý 
se stane výstavním prostorem. Bude využit pro instalaci kostry hrádecké 
„čarodějnice“ nalezené před dvěma měsíci v Kostelní ulici.

Koncepce fungování v˘stavního centra
je hotova

V Multifunkãním centru se zaãal
stavût sál
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polečenskápolečenská
rubrikarubrika
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
dubnu 2010 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.

70 let Eduard Tvrzník
80 let Rudolf Slezák, Editha Míšková
81 let Antonín Procházka
82 let Jiřina Fijalková, Mária Hošková,

Henrieta Kasalová
83 let Marie Pelcová, Žofie Machalová,

Jiřina Dundrová
84 let Jaroslav Urban
86 let Stanislav Lebduška
87 let Lidmila Krátká, Marie Syrová,

Marie Prošková, Marie Pospíšilová,
Olga Marhanová

88 let Josef Stránský
90 let Erna Podhrázská

Dne 16. dubna 2010 byli v obřadní síni radnice uvítáni noví hrádečtí
občánci: Kristian Badi, Natálie Horáčková, Štěpán Novák, Jaroslav Mi-
leňky, Jakub Raulim, Jiří Kalaš, Tomáš Veselík, Martin Dolák, Sebastian
Lichtner, Eliška Weisenpacherová, Matěj Trávníček, Slavomír Daduč, 
Tereza Franzeová, Kristýna Bartošová, František Vesel.

Marie Zimová, tajemnice SPOZ

Barevná romantika Jifiího Mülera
Barevná romantika je název současné výstavy obrazů ve výstavní síni 
Boženy Němcové na libereckém náměstí Českých bratří. Nejznámější 
malíř žijící na Hrádecku, Jiří Müller z Donína, na ní představuje více než
dvě desítky olejů.

Müller, zapsaný v paměti diváků benefičních koncertů na Grabštejně
scénami, které realizoval společně s kamarády například pro Prodanou
nevěstu, Příhody lišky Bystroušky nebo Bohému, se na výstavě prezentuje
hlavně kyticemi slunečnic, pivoněk či růží a řadou krajin domácích (mimo
jiné s Grabštejnem, Lemberkem nebo jítravským kostelíkem) i zahranič-
ních, na nichž zachycuje pro nás suchozemce věčně přitažlivé motivy
moře.

Vzhledem k tomu, že dosud není rozhodnuto o přenesení výstavy do
Hrádku nad Nisou, upozorňujeme, že Müllerova výstava v Liberci potrvá
do 27. května.

Pro ty, kdo na Müllerovu libereckou výstavu nestihnou zajít, připo -
mínáme, že malíř je i autorem obrazu Čtrnáct svatých pomocníků, jehož
zhlédnutí ve stejnojmenné kapličce v předpolí grabštejnského hradu 
lze spojit s návštěvou nejbližší národní kulturní památky v našem regi-
onu.

Karel Zeman

VáÏnû neváÏnû o festivalu
Hrádecké rockové léto

V červnu se bude konat na Kristýně už sedmý ročník Hrádeckého rocko-
vého léta. Přípravy jsou v plném proudu, seznam vystupujících kapel je
znám. Přinášíme v tomto čísle poněkud neformální rozhovor jednoho 
z organizátorů, Standy Dlouhého, se starostou města Martinem Půtou,
který leccos o hrádeckém festivalu ozřejmuje.

Ahoj Martine. Vím, že kromě vrchního velitele požární hlídky
našeho festivalu děláš ještě ve volném času starostu Hrádku nad
Nisou. Dají se vůbec tyto dvě náročné funkce spojit dohromady? 
Je to náročné, řídit požární hlídku našeho festivalu je fuška, navíc to 
nikdo nedokáže tak dobře jako ty, Stando. Tvoje děkovačka příslušníkům
bezpečnostních složek na prvním ročníku HRS je neopakovatelná. Ale
můžu slíbit, že se budu snažit obě náročné funkce skloubit dohromady 
a osobní přítomností zahánět nebezpečná ohniska požárů... 
Dneska vynecháme politiku a budeme se bavit o našem festi-
valu a muzice. Vím, že čas je tvůj nepřítel a pustit si něco můžeš
tak akorát na nohu. Popřípadě v autě nebo na internetu. Co to
je?
Občas mě potěší nějaký odkaz přátel na písničku na facebooku, většinou
je to připomenutí doby, kdy jsem byl mladší. V autě poslouchám třeba
Tatabojs, Support Lesbiens, Monkey Bussines, U2 nebo Oasis. 
Pár festivalů jsi už v minulosti objezdil. Kam jsi rád zavítal a po-
věz nám něco o barvách tvé hlavy při těchto příležitostech. 
Za svůj domovský festival považuji Trutnov Open Air se svým širokým roz-
sahem žánrů, tam to vždy bylo nejenom o muzice, ale také o atmosféře
a příjemných lidech. Rock For People ještě v Českém Brodě je taky spo-
jený se super vzpomínkami na kamarády a koncerty. A taky se sázkou 
a bloňdatými vlasy, kterými jsem se následně „zdobil“. Byl jsem docela
chytrá blondýna, zato docela ošklivá… Letos v létě se kromě HRS chystám
na koncert U2, to je má srdeční záležitost. A snad stihnu i nějaký koncert
v Baru panorama na Kristýně.
Vraťme se zpět domů. Náš festival se rodil v porodních boles-
tech a prakticky na koleně, bez jakékoli zkušenosti byť jediného
člověka, co se na tom podílel. Co na to říkáš dnes?
Měli jsme cíl, chtěli jsme do Hrádku přivést méně známé i ty známější
české kapely a založit novou tradici našeho hrádeckého festivalu. Mys-
lím, že se nám to povedlo, a je dobře, že jsme nevěděli, co nás cestou 
k cíli čeká. Chci poděkovat všem, se kterými jsem mohl jako starosta a ve-
litel požární hlídky při přípravách všech ročníků HRS spolupracovat. Tobě,
Stando, Danovi, Michalovi, Lukášovi, koordinátorům na městě, p. Půtové
nebo teď Janě Válkové. Samozřejmě i těm desítkám dalších, kteří se jakým-
koliv způsobem podílí na zdárném průběhu festivalu.
Kdybys měl ve třech bodech lidi přesvědčit, aby si ze stovek fes-
tivalů vybrali zrovna ten náš, na co bys je „uvařil“?
Příjemné prostředí festivalu kousek od vody Kristýny s možností zůstat 
na neděli a odpočinout si po náročné sobotě, příjemná atmosféra, super
diváci a spousty dobrých kapel různých žánrů...
Jak člověk stárne, začíná být nostalgický. Myslíš, až jednou bu-
deme sedět s fajfkou na zápraží a vnoučatama na klíně, pojede
Hrádek rock summer dál?
Fajfku zatím nekouřím, a jak tě znám, na zápraží jen tak sedět nebudeme.
Ale pokračování tradic je vždycky o tom, jestli se najdou lidi, kteří je bu-
dou chtít držet nad vodou. Takže uvidíme a třeba se půjdeme podívat na
HRS 2030 společně.

Já ti děkuji za rozhovor a teď zcela vážně. Děkuji tobě osobně a všem
na našem městě za podporu našeho festivalu.

Standa Dlouhý

Program rockového léta 2010
MMaalláá  ssccéénnaa VVeellkkáá  ssccéénnaa
14.30 – Teen 14 15.05 – Nobody Knows
16.05 – Just Over 16.40 – Sly Rabbits
17.40 – Hentai Corporation 18.20 – Krucipüsk
19.20 – Kanystr 20.00 – Anna K.
21.00 – Nou Koment 21.40 – Support Lesbiens
22.40 – Pěchota 23.20 – Southpaw
00:20 – Doo When Blade 01.00 – Rammstein Members Club
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První květnový víkend patřil na Kristýně modelářům. Rekreační areál hos-
til 3. evropský pohár historických plachetnic. Z pěti zemí Evropy se sem
vůbec poprvé sjeli majitelé funkčních modelů lodí s různými typy oplach-
tění. 

V pátek a v sobotu modelářům docela přálo počasí, protože vál vítr,
který je jediným pohonem těchto modelů. Na hladině se při rozjížďkách
vystřídalo téměř čtyřicet plachetnic. Největší podívaná ale přišla v neděli,
kdy se na hladině ocitly najednou všechny modely při putovní regatě. 
Autoři dálkově ovládaných modelů museli naplno ukázat své umění. Vítr
foukal minimálně, a tak bylo k řízení lodi zapotřebí hodně zkušeností a citu. 

Závod přilákal i mnoho diváků, kteří měli možnost obdivovat šikov-
nost, důvtip a pečlivost autorů modelů. Všechny lodě jsou dokonalými
replikami skutečných lodí. Přítomní rozhodčí hodnotí nejen rychlost, za
kterou lodě proplují vytyčenou trojúhelníkovou trať, ale také věrnost,
atraktivitu a zpracování modelu. Při pohledu zblízka člověk snadno 
pochopí, proč stavba lodí zabere někdy i roky práce.

Vít Štrupl, autor fotografií: Zdeněk Křivý

Nabídka nov˘ch knih 
v mûstské knihovnû

Květen 2010
Brown, D. – ZZttrraacceennýý  ssyymmbbooll (dobrodružný román)
Cole, M. – BByyzznnyyss (román z anglického podsvětí)
Cook, R. – AAggoonniiee (román z lékařského prostředí)
Grisham, J. – SSppoolleeččnnííkk (román z právnického prostředí)
Higgins Clark, M. – ZZrryycchhlleennýý  tteepp (detektivní román)
Jackson, L. – VVyyvvoolleennáá  kk  ssmmrrttii (kriminální román)
Patterson, J. – OOkkoo  zzaa  ookkoo (detektivní román)
Riebeová, B. – ČČaarroodděějjnniiccee  aa  vvéévvooddaa (historický román)
Roberts, N. – OOhhnniivvýý  ssoouummrraakk (psychologický román)
Rollins, J. – KKllííčč  ssoouuddnnééhhoo  ddnnee (dobrodružný román)
Smith, W. – KKooppíí  oossuudduu (román generační)
Steel, D. – DDaalleekkéé  oobbzzoorryy (román ze současnosti)

Pracovnice knihovny

Hladinu Krist˘ny brázdily desítky plachetnic
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Možná si mnozí ani neuvědomujeme, jaké skvosty se ukrývají kousek od
našich hranic v sousedním městě Žitavě. Množství architektonických 
a dalších památek, které máme doslova za domem, je ale značné. Neje-
den zajímavý exponát ukrývají zdi žitavského muzea, kam by se milov-
níci historie rozhodně měli vydat. Ostatně město Žitava bývalo součástí
České koruny a mnozí Češi zde našli po dějinných zvratech azyl. Poprvé
v dobách husitských válek, podruhé po Bílé hoře. Není se tedy co divit,
že o exponáty mající vztah k českým dějinám tu není nouze.

Žitavské muzeum je nejstarším muzeem ve střední Evropě. Založeno
bylo už v roce 1709. Dnes je umístěno v prostorách bývalého minorit-
ského kláštera kousek od centra Žitavy. Samotná budova kláštera je úžas-
ným exponátem. Pozornost přitahuje řada dochovaných architektonických
prvků, především opravených kleneb s červenými cihlovými žebry, kon-
trastujícími s bílými poli. Klášter je přístupný od sklepa až po půdu. 

Ve sklepě se nachází návštěvníky vyhledávaná expozice s mučícími 
nástroji, používanými ve středověku v Žitavě nebo na nedalekém Oybině. 

V přízemí je umístěn model středověké Žitavy, na kterém je vidět celý
systém opevnění s řadou bran včetně dnes neexistující hrádecké. Nej-
starší klenuté prostory kláštera jsou využívány pro různé výstavy – v sou-
časnosti je zde umístěna expozice ručně vyšívaných květin, které vyráběly
či dosud vyrábějí řádové sestry v nedalekém klášteře v St. Marienthalu.
Některé květinové motivy jsou vystaveny v rámech, jiné jsou součástí bo-
hatě zdobených ornátů, které se v St. Marienthalu šily. Těch je na výstavě
pouhý zlomek z asi 250 kusů, které sestry v klášteře uchovávají. Pod klen-
bami kláštera je vystavena také unikátní socha sv. Václava z první polo-
viny 14. století.

V další části přízemí se nachází prostor, který sloužil ještě v roce 1850
jako český kostel. V době husitských válek jej využívali čeští katolíci, 
po Bílé hoře protestantští exulanti. Dnes zde zaujmou především modely
žitavských bran.

První patro je v současnosti výstavním depozitářem. Každý si tu najde
ten svůj exponát. Najdete zde malované almary ze 18. století, cechovní
truhlice, hračky, kuchyňské linky a vybavení z doby nedávné, obrazy
včetně „perel“ dob reálného socialismu. Raritou je symbol vyvěšovaný
na domě, který zrovna nabízel pivo. Ve středověku se totiž pivo v Žitavě
vařilo asi v 40 domech, které se v právu vařit střídaly. Ve skříních s obrazy
je uschován i nejnovější přírůstek žitavské sbírky – dva pohřební prapory
Adalberta Valleho a Václava Lisnera. Česká jména vypovídají o původu
praporů, které se podařilo do sbírek zakoupit od soukromého sběratele.

Kdo má rád rarity, bude překvapen ve druhém patře muzea. Tzv. 
Barokní sál byl postaven na začátku 18. století právě pro potřeby tvorby
muzejní sbírky. Dnes je nově zrekonstruovaný a jsou zde vystaveny 
desítky rarit. Mezi ty největší patří sluneční hodiny z r. 1560, které se staly
prvním exemplářem muzea. Uprostřed místnosti stojí hvězdný globus,
najdete zde vycpanou lidskou ruku, která podle legendy patří žháři, který
zapálil Žitavu. Jedním z exponátů je kus zažloutlého pískovce s netypicky
zvrásněným povrchem. Nejzajímavější je na něm popisná cedulka, která
se u kamene dochovala: „Hrádecký pračlověk“.

Zcela samostatnou kapitolu tvoří unikátní velké a malé postní plátno.
Malé je vystaveno v prostorách muzea, velké v kostele sv. Kříže. Pohnutá
je novodobá historie obou památek, které byly nalezeny na pokraji prak-
ticky úplné zkázy a zachráněny doslova za pět minut dvanáct. Ale i his-
torie starší lecčemus nasvědčuje a je pro nás poučná. Postní plátna se 
v Žitavě desítky let používala v kostele přesto, že se to neslučovalo s uče-
ním protestantů. Možná právě toto je důkaz nesmírné tolerance, která 
v tomto kraji byla a na kterou můžeme v současnosti navazovat.

V úvodu bylo psáno, že muzeum je zpřístupněno až po půdu. Není
tomu tak vždy. V březnu se ale v Žitavě koná Kulturní noc. Tehdy je možné
se podívat i do krovu minoritského kostela. Spleť trámů, držící pohromadě
vysokou střechu, která měla z dálky příchozím ukazovat bohatství Žitavy,
je jedinečná a při její prohlídce se tají dech.

Není možné popsat v jednom příspěvku vše, co může žitavské muzeum
příchozím nabídnout. Pokud vás ale přiměje k návštěvě, cíl byl splněn.

Vít Štrupl

Tip na v˘let – Muzeum v Îitavû
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Společná léta v Evropské unii, roky spolupráce mezi městy Malého troj-
úhelníku, společný život lidí v Trojzemí, to jsou důvody k pořádání lidové
slavnosti Společnou cestou, která se letos již pošesté konala v místech,
kde se tři země symbolicky spojují.

Slunečné počasí přilákalo na Trojzemí stovky lidí. Na pochod Trojze-
mím se jich vydala jen hrstka, ale plocha před pódiem se vyprázdnila až
po vystoupení liberecké skupiny Aries, která se stala hvězdou slavnosti.

Program, jehož součástí bylo plnění jedenácti úkolů pro dětské účast-
níky a vystoupení hudebních souborů z Trojzemí, připravovali společně
zástupci všech tří měst Malého trojúhelníku. 

Po úvodním ceremoniálu, kterého se kromě představitelů měst zúčast -
nil také hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler a předseda české části
Euroregionu Nisa Petr Skokan, byl na polském území vysazen strom 
paměti – nový dub je připomínkou obětí leteckého neštěstí ve Smolen-
sku. Ztemnělá noční obloha se stala jevištěm závěrečného ohňostroje. Po-
slední slovo tentokrát patřilo již zmíněné skupině Aries, jejíž členové na
bubny, bubínky, metalofony, xylofony a další rytmické nástroje netra-
dičně interpretují své i klasické skladby. Vít Štrupl

Spoleãnou cestu si pfiipomnûly stovky lidí
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Na přelomu dubna a května se žáci Základní školy T. G. Masaryka zúčast -
nili tří soutěží, ve kterých dosáhli vynikajících výsledků a pro školu histo-
rických úspěchů.

Trojice žáků z osmých a devátých tříd – Kristýna Fialová, Ondřej Ho-
šek a Miloš Klesal – byla vybrána ve školním kole soutěže Finanční gra-
motnost, aby školu reprezentovala v okresním kole. V něm se jim poda-
řilo zvítězit a získat možnost soutěžit za okres Liberec v krajském kole. Ani
krajské kolo ale nebylo pro soutěžní tým překážkou, a tak obdržel po-
zvánku do celostátního kola soutěže.

Celostátní kolo soutěže Finanční gramotnost se konalo v Kongresovém
centru České národní banky v Praze 4. května. Soutěžící ze všech 14 krajů
České republiky se zde setkali s ministryní školství Miroslavou Kopicovou,
která soutěž zahajovala. Poté už následoval souboj v semifinálových 
kolech a v kole finálovém. Ani tady žáci školy u pošty svými znalostmi 
a dovednostmi nezklamali. Na otázky z oblastí nakládání s penězi, spo-
ření, pojištění odpověděli jen se dvěma chybami, konkurence ale byla
rychlejší a také měla o něco více štěstí. Do finálového kola tedy nepo-
stoupili, přesto nemusí cítit zklamání. Účast v celostátním kole soutěže je
úspěchem, který je motivací pro další ročníky.

Skupina 11 žáků se letos poprvé zúčastnila soutěže v malování O zlatý ště-
tec, kterou pořádá základní škola s výtvarným zaměřením v libereckých
Ruprechticích. Roční vedení výtvarnicí Ditou Mlejneckou, která ve škole
učí výtvarnou výchovu a vede několik výtvarných kroužků, probudilo 
v žácích zájem o jindy opomíjený předmět a objevilo několik talentů.

Soutěže O zlatý štětec se zúčastnilo celkem 350 žáků z celého kraje,
včetně těch, kteří se výtvarné výchově věnují ve školách s výtvarným za-
měřením a ve volném čase v základních uměleckých školách. Mezi nimi
obsadil žák 9. třídy školy u pošty Marián Gurvaj vynikající 2. místo a žákyně
6. třídy Valérie Šebestová 3. místo. Všem, kteří naši školu v soutěži repre -
zen tovali, a obzvláště dvěma nejúspěšnějším, děkujeme.

Květen a červen je také plný sportovních soutěží. V posledních letech se
podařilo naší škole získat několik úspěchů především v atletických dis-
ciplínách. Historickým úspěchem skončil letošní Atletický čtyřboj starších
žáků. Družstvo ve složení Daniel Šašek, Miloš Klesal, Ondřej Zezula, Mar-
tin Bulíř a Patrik Nemergut pod vedením Mgr. Tomáše Vávry postoupilo
do krajského kola soutěže, které se bude konat na začátku června v Jab-
lonném v Podještědí. V předchozích letech se nám podařilo přivážet ceny
z kategorií mladších žáků a především jednotlivců, letos hned z první 
atletické soutěže postupujeme do krajského kola. Reprezentantům školy
děkujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

Vít Štrupl

V době krize mnoho lidí hledá novou či alespoň nějakou práci, neboť 
v té stávající už pro ně není místo. Mnozí procházejí konkurzními říze-
ními, přijímacími pohovory či vstupními testy. „Proč nejsem úspěšný?“
ptá se mnohý. Příčin je určitě celá řada. Faktem zůstává, že nás nikdy 
nikdo na podobné „kotrmelce“ nepřipravoval. 

Škola si tuto situaci velmi dobře uvědomuje. Proto dochází v součas-
ném školství k mnohým změnám.

Citelně si je uvědomují učitelé. Situace od nich žádá mnohem nároč-
nější přípravu, potřebu stále se vzdělávat, pracovat sám na sobě, zvládat
nové postupy a strategie učení. 

Změnu celkem kladně přijímají žáci. 
Těžká je změna pro rodiče. Jejich představa školy je totiž většinou po-

platná době Marie Terezie, kdy žáci bez dutání seděli ve třídě, bez známky
odporu drtili zpaměti poučky a bez pochopení odříkávali fráze a texty. 
Je ale takový žák připraven na současnou krizi? Umí reagovat na nové 
požadavky? Umí komunikovat s ostatními? Pracovat ve skupině? Syste-
maticky se připravovat?

Odpověď je jednoduchá. Neumí.
Právě proto si každá škola tvoří na míru své školní vzdělávací programy. 
Součástí ŠVP (školního vzdělávacího programu) ZŠ T. G. Masaryka jsou

již třetím rokem školní projekty. Jedná se o inovativní výuku s jasnými pra-
vidly. Každý projekt začíná motivačním dnem. Žáci vyrážejí na exkurze
(planetárium, Národní muzeum, Karlštejn, Praha), kde s pomocí pracov-
ních listů zaznamenávají první informace, které se jim budou v průběhu
projektu i při závěrečné práci hodit. 

Pak následuje měsíc, dva systematické práce. V průběhu jednotlivých
předmětů přicházejí k žákům informace, které jsou pro jejich téma důle-
žité. Úkolem žáků je tyto informace schraňovat, reflektovat. Celý projekt
je uzavřen třemi projektovými dny, kdy žáci musí vše zpracovat do kon-
krétních výstupů. 

V průběhu projektů žáci ve zvýšené míře získávají dovednosti –
kompetence, které v budoucnu přispějí k jejich uplatnitelnosti na trhu
práce. Aneb, už nyní jsou připravováni na to, že jednou budou muset 
být schopni reagovat na požadavky trhu. Musí se umět prezentovat, 
předvést svou práci, diskutovat, mluvit na veřejnosti, být systematičtí, 
samostatní atd.

V týdnu od 19. do 23. dubna proběhlo zakončení druhého kola pro-
jektů. Musím s radostí konstatovat, ať se to některým líbí, nebo ne, že žáci
školy T. G. Masaryka díky našemu přístupu udělali obrovský kus práce.
Klíčové kompetence, dovednosti, se pomalu, ale jistě stávají jejich přiro-
zeností.

Mgr. Hana Prchlíková

Îáci svoji ‰kolu reprezentovali na 
soutûÏích úspû‰nû

Druhé kolo projektÛ skonãilo
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Velikonoce u Sluníãek
Zrovna jako před vánočními, tak i před velikonočními svátky nás vždy čeká
spousta práce. Musíme připravit dekorace na soutěž o nejhezčí veliko-
noční stůl do hrádecké knihovny, nabarvit spoustu vajíček, zasít pšenici,
upéct mazance apod. Letos jsme se ještě rozhodli, že Zelený čtvrtek si 
připomeneme v zeleném oblečení. To byla paráda, když nám mamky po-
mohly a vystrojily nás zeleně. Sladili jsme i svačinku a pochutnali jsme si
na špenátové pomazánce, abychom byli celý rok zdraví a svěží. 

I letos jsme pozvali rodiče na velikonoční dílničku do školky, aby si spo-
lečně s dětmi vytvořili velikonoční dekorace. Když došlo na únavu, od-
skočili jsme si k vedlejšímu stolu na kafíčko, čaj a beránka a poté opět hurá
do práce. Vyráběli jsme z papíru, skla a ubrousků i proložek na vajíčka.
Mamky i děti odcházely spokojené a s plnýma rukama krásných výrobků. 

Děti a paní učitelka Věrka z MŠ Sluníčko ve Václavicích

Jaro ve ‰kolce v Donínû
Jaro v naší mateřské škole Rosnička v měsíci dubnu žilo Velikonocemi.
Stalo se již tradicí velikonoční odpoledne s rodiči. Na tuto akci přišlo cel-
kem 26 rodičů a 40 dětí. Barevným voskem zdobili kraslice a omotávali je
perlovkou, vyráběli ovečku, barevnou sněhovou polevou nazdobili veli-
konoční slepičku. Odpoledne nám v tvořivé činnosti rychle uteklo a při-
pomnělo nám, co nás čeká o velikonočním pondělí.

Druhý den čekalo ve školce setkání s kamarády z Hartavy. Tatínkové
ukázali, jak se pletou pomlázky. A my jsme ukázali našim německým 
kama rádům, jak probíhá velikonoční pondělí.

Nezapomněli jsme ani na jarní úklid naší zahrady. Na schůzce s rodiči
se domluvil termín a v sobotu 17. dubna se sešlo 35 rodičů. Každý se cho-
pil práce – natíralo se, hrabalo, upravovaly se záhonky, vyměnil se písek.
Sehranému týmu maminek a tatínků šla práce od ruky, což je vidět na
naší krásné zahradě. Všem patří velký dík.

Rádi vymýšlíme a organizujeme stále něco nového a moc nás těší zájem
a pomoc našich rodičů. Díky! Kolektiv MŠ Donín

Máme rádi zvífiata,
zvífiata, zvífiata

To se zpívá v jedné písničce a protože jsme si právě ve školce o nich po-
vídali, tak bychom je také rádi viděli na vlastní oči. A proto hurá do ZOO!
Maminky nám sbalily batůžky plné jídla a dobrot na celý den, to abychom
neměli hlad, a můžeme vyrazit na nádraží, kde už na nás čeká „pendo-
líno“ směr Liberec. Jako správní výletníci hned vytahujeme svačinu na 
posilněnou. V Liberci jsme „natotata“ a hup do tramvaje. To je teprve zá-
žitek, udržet balanc, vyrovnávat zatáčky a nespadnout. Vše jsme zvládli,
hodně se nasmáli a už se těšíme na zpáteční jízdu. Jsme v cíli. Paní ředi-
telka nám pro jistotu ještě jednou připomíná, jak se máme v ZOO chovat.

Hlavně pozor na prstíky a nekrmit zvířata! Ještě hromadné čůrání a jde
se na to. Obdivujeme dlouhé řasy žirafám, slonům závidíme chobot, 
zebrám proužky, papouškům vyhřátý pavilon, tygrům tlapy, orlům roz-
pětí křídel, lvovi hřívu… a těch mláďátek. Všechno podrobně zkoumáme
a pozorujeme, až nám z toho vyhládlo. Obědváme sice pod slunečníky,
ale chvíli chumelí, chvíli prší, chvíli svítí sluníčko, zkrátka aprílové počasí.
Nám to ale nevadí, protože hned za bazénem s tučňáky je dětský koutek
a tolik oblíbené kozičky s malými kůzlátky. Tady jsme se, panečku, vyřá-
dili, kozičky pomazlili a nakrmili (to se totiž může), snědli poslední dob-
roty od maminky a už paní ředitelka zvedá dva prsty, to je znamení, že
máme udělat dvojice. Zamáváme zvířátkům, koukneme na vypasené
kapry v rybníce, změříme rychlost naší chůze a je nejvyšší čas vyrazit na
vlak směr Hrádek. 

Sláva, nazdar výletu, a ač jsme trošičku zmokli, moc jsme si to užili.
Jeďte také, doporučujeme!

Děti z MŠ Liberecká Beruška
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Îákovsk˘ turnaj v florbale
Dne 27. 3. 2010 se pod záštitou DDM Drak konal další turnaj žáků ZŠ ve
florbale.

Turnaj se konal v sokolovně a zúčastnilo se ho celkem 40 dětí, mezi 
nimiž bylo i několik dívek. Děti byly rozděleny dle věku do 6 družstev. Na
konci byli všichni hráči obdarováni věcnými dary a sladkostmi.

PPoořřaaddíí  ttuurrnnaajjee::
II..  ssttuuppeeňň  ZZŠŠ::  11..  mmííssttoo  –– FFCC  PPaaččeess
Nejlepší střelec: Daniel Klenovič, nejlepší brankář: Aleš Vytlačil

IIII..  ssttuuppeeňň  ZZŠŠ::  11..  mmííssttoo  –– OOlldd--sscchhooll
Nejlepší střelec: Jakub Škoda, nejlepší brankář: Rudolf Mužák

Pořadatelé děkují maminkám – Martině Cíchové a Ivě Dankaničové – za
pomoc při pořádání turnaje a těší se na další akci.

Tento turnaj byl pořádán za přispění města Hrádek nad Nisou.

V přízemí budovy šaten ZŠ Lidická je bývalá uhelna, kterou si parta kul-
turistických nadšenců pod vedením Karla Fejkse a Jana Bílého a ve spo-
lupráci s vedením školy přestavěla na posilovnu. Založili zde Sportovní
klub kulturistiky a zaměřili se především na výchovu mladých kulturistů
v kategoriích dorostu. Jejich činnost je tak úspěšná, že byli v roce 2004
vyhlášeni Svazem kulturistiky a fitness České republiky nejlepším oddí-
lem v dorostenecké kategorii v ČR. Dnes má oddíl své zástupce i v kate-
goriích juniorů a dospělých. Dva členové oddílu – David Varga a Martin
Herz – se v sobotu 1. 5. zúčastnili mistrovství Čech v kulturistice a fitness
mužů a žen pro rok 2010, které pořádal SKK Hrádek nad Nisou. 

Výkonný výbor Svazu kulturistiky a fitness ČR svěřil pořádání mistrov-
ství Čech našemu klubu jako ocenění dlouhodobé úspěšné práce. A to

ještě netušili, že pořádání soutěže si dal klub jako dárek k 20. výročí zalo -
žení. Finále soutěže proto nemohlo začít jinak než slavnostním oceněním
zakladatelů klubu – pánů Jana Bílého, Karla Fejkse a Jaroslava Poláčka.

Poděkování a předání cen se ujal poslanec Parlamentu ČR a bývalý 
úspěšný reprezentant ČR a vicemistr světa ve skocích na lyžích pan Pavel
Ploc.

Soutěžilo se celkem v sedmi kategoriích mužů a třech kategoriích žen.
V kategorii klasická kulturistika vystoupilo 10 mužů, v kategorii kulturis-
tika 27 mužů a v kategorii bodyfitness 13 žen. Absolutním vítězem byl vy-
hlášen v kulturistice Tomáš Mach z Profi Wellness Kladno a v bodyfitness
zvítězila Jolana Václavíková z Profifitness Eva Plzeň. Ceny vítězům předá-
vali hosté – starosta města pan Martin Půta, místostarosta pan Josef 
Horinka a náměstek hejtmana Libereckého kraje pro školství a sport pan
Radek Cikl.

A borci z Hrádku? Uspěli. Oba získali bronzovou medaili a postoupili
na mistrovství ČR, které se koná již v 8. a 9. 5. 2010 v Jihlavě. Výsledky
soutěže včetně fotografii a videozáznamu naleznete na www.ronnie.cz.
Zde byl také vysílán přímý přenos soutěže z Hrádku nad Nisou a přenos
z Jihlavy. 

Soutěž byla hodnocena jako velmi zdařilá. Bez podpory sponzorů by
se ale nedala uskutečnit, protože Svaz kulturistiky zajišťuje pouze meda-
ile, diplomy, rozhodčí a přímý přenos soutěže s prezentací výsledků. 
Děkujeme proto všem, kteří podpořili finančně nebo organizačně klub 
v pořá dání této zajímavé sportovní akce.            Jaroslav Poláček, ředitel soutěže

Bûh Císafisk˘m údolím odstartoval
sportovní pohár

Letošní ročník běhu Císařským údolím se stal zároveň prvním závodem
prvního ročníku Hrádeckého sportovního poháru. Ti, kteří se zúčastňují
tradičních hrádeckých sportovních akcí, tak budou mít nově možnost 
měřit své síly postupně v několika disciplínách. Proto také dostala nová
soutěž podtitul „… k jeho získání nemusíš vyhrávat…“.

Letošního běhu Císařským údolím se aktivně zúčastnilo 21 běžců po-
čínaje předškoláky.

VVííttěězzii  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  kkaatteeggoorriiíí  ssee  ssttaallii::
Předškoláci Armin Jakub Fridrich a Veronika Heislerová
Mladší žáci Radovan Mekhachene a Monika Fridrichová
Starší žákyně Monika Fridrichová
Ženy Ivana Vietzová
Muži Jiří Urbánek
Do Hrádeckého sportovního poháru se kromě běhu Císařským údolím

počítají tyto závody:
Auto Enge Triatlon Hrádek nad Nisou (5. září)
MTB závod do vrchu (28. září)
Silvestrovský běh (31. prosince)
K účasti v Hrádeckém sportovním poháru stačí absolvovat tři z těchto

čtyř závodů. Nic tedy není ztraceno, aktivní sportovci se ještě mohou při-
dat. Způsob bodování a hodnocení, vyhlášené kategorie a další podrob-
nosti najdete na www.triatlon-hradek.cz/pohar.html, případně je můžete
získat mailem info@triatlon-hradek.cz. Vít Štrupl

Z uhelny na mistrovství republiky
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Letošní ročník Thermica Rally Lužické hory si vyžádal především od oby-
vatel Hrádku nad Nisou a jeho okrajových částí značnou dávku trpělivosti
a tolerance. Část města je neprůjezdná kvůli rekonstrukci a další část byla
uzavřena od ranních do odpoledních hodin díky třem rychlostním zkouš-
kám, které se letos v Hrádku jely. 13. ročník rally je ale úspěšně za námi –
tak jej hodnotí alespoň pořadatelé, jezdci a řada diváků, kteří v motoris-
tických sportech nacházejí jednu ze svých zálib.

Organizátoři rally Lužické hory původně plánovali jinou variantu trati,
která předpokládala průjezd přes německé území, Žitavou a Hartavou.
Trať se ale nepodařilo včas dojednat, a tak bylo potřeba hledat náhradní
variantu. Tou se nakonec staly tři rychlostní zkoušky vedené Hrádkem nad
Nisou, Chotyní, Dolní Suchou a Bílým Kostelem. „Velmi se omlouvám
těm, které letošní rally omezila,“ říká starosta města Martin Půta. Zástupci
města letos stáli před rozhodováním, zda vůbec rally v Hrádku pořádat,
nebo ne. Vzhledem k tomu, že závod je jednou z forem propagace města,
rozhodli se nakonec ve prospěch závodu.

„Abychom předešli opakování letošní nepříjemné situace, začneme 
ihned projednávat variantu trati pro příští rok. Východiskem pro nás 
je, že trasa se města musí dotknout co možná nejméně a určitě ne na 
10 hodin, jako tomu bylo letos,“ vysvětluje starosta města Martin Půta. 
V Hrádku nad Nisou by ale měl zůstat start i cíl rally.

Přesto, že bezpečnost při pořádání automobilových závodů vyžaduje
uzavření trati, snažili se pořadatelé maximálně vyhovět těm, kteří potře-
bovali projít. Mezi rychlostními zkouškami byla trať dvakrát na krátkou
dobu i zprůjezdněna.

Další diskutovanou otázkou jsou škody, které závodní auta způsobila.
Před závodem proběhlo předání trati pořadatelům, po závodě byly pou-
žívané úseky zkontrolovány a pořadateli předány městu. Tam, kde byly
položeny nové povrchy, k poškození nedošlo. Hůře dopadly některé úseky
už tak poničených cest. Díry, které na nich vznikly, bude na své náklady
odstraňovat pořadatel závodů. Další škody, které vznikly na soukromém
majetku, jsou sepsány a jejich náprava bude rovněž řešena s pořadateli

závodu. „Pokud se ale stalo, že někdo utrpěl škodu na majetku, která 
dosud nebyla řešena, měl by se přihlásit na městském úřadě,“ dodává
starosta města.

„Chceme poděkovat obyvatelům města i návštěvníkům, kterých tu 
o prvním květnovém víkendu nebylo vzhledem k dalším akcím málo, za
toleranci. Může to znít jako klišé, ale bez ní to nejde“, říká závěrem sta-
rosta města Martin Půta.

Šťastným vítězem letošní Thermica Rally Lužické hory se stal Roman
Odložilík s vozem Citroén Xsara. Po celou dobu závodu vedoucí Němec
Matthias Kahle na Škodě Octavia WRC musel v poslední rychlostní zkoušce
odstoupit. I když se o první místo sváděl boj, uhájil jej nakonec právě 
Odložilík.

Vít Štrupl

ObyvatelÛm patfií podûkování za toleranci
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