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V červnovém čísle:
— Výsadba jilmů
— Sběr odpadu
— Nová podoba náměstí
— Škola Donín
— Den dětí na Kristýně
— Malevil Cup
— Kynologická soutěž
— Lužická padesátka

Příloha: O lužických turistech

cena 12 Kã

Koukají na nás
správnû?

Preventivní vyšetření zraku před-
školních dětí v Hrádku n. N.
Dne 3. června se v Hrádku nad Nisou ve
všech mateřských školách uskutečnilo
preventivní vyšetření zraku předškolních
dětí. Vyšetření realizovala organizace
Prima Vizus, o. s. Zúčastnilo se jej celkem
176 dětí ze všech pěti mateřských škol na
území města.

„Cílem projektu je včasné odhalení
případných dioptrických vad u dětí,
zahájení účinné léčby, a tím předcházení
dalšímu zhoršování zraku, zejména
vzniku tupozrakosti,“ uvedl autor pro-
jektu a ředitel organizace MUDr. Ing. Ro-
bert Plachý.

Vyšetření proběhlo pro všechny děti
zdarma přesto, že dosud není hrazeno
zdravotními pojišťovnami. „Potřebná
částka 20 tisíc korun bude uhrazena díky
štědrosti sponzorů letošních oslav Mezi-
národníhodnedětíazprostředkůměsta,“
říká starosta Hrádku n. N. Martin Půta.

Při kontrole zraku byla nějaká vada
zjištěna u 13 dětí, tedy asi u každého
13. vyšetřeného dítěte. To odpovídá
zhruba průměru z ostatních míst, kde
byla vyšetření předškolních dětí prová-
děna. Pokračování na straně 4

Rekonstrukce námûstí a pfiilehl˘ch ulic
skonãí do pouti

Zarovnání plochy náměstí, rozrytého ještě před pár týdny kvůli pokládání nových sítí, a zahájení dláždění
podél západní strany náměstí, budí optimismus, že rekonstrukce Horního náměstí bude dokončena do
letošní pouti.

V polovině května byl s firmou Metrostav, dodavatelem stavby, projednán nový harmonogram reali-
zace celé stavební části projektu Revitalizace centra města v Hrádku nad Nisou. Podle tohoto podrobného
plánu bude rekonstrukce většiny ulic dokončena před koncem srpna. Výjimkou budou ulice Tichá
a Lutherova, kde budou práce probíhat do října.

Městské slavnosti a Bartolomějská pouť se tak uskuteční na náměstí, v Anglické ulici a na hasičské louce
, jak jsou obyvatelé města po léta zvyklí.

Příčinami zpoždění stavby jsou částečně archeologický průzkum na náměstí, ale i dlouhá zima, která
omezovala možnosti provádět stavební práce.

V květnu byla ve třech etapách zpevňována podkladní vrstva náměstí. Materiál z náměstí byl mísen
s vápnem a cementem a následně hutněn. Technologie vyžaduje dokončení před zatvrdnutím materiálu.
Po první etapě, která probíhala až do ranních hodin následujícího dne, byly dodavateli noční práce
vytknuty a byla projednána nutnost volby takového postupu, aby práce byly dokončeny do 22. hodiny.
Protože při zpevňování Žitavské ulice byl tento požadavek porušen, bylo s dodavatelem zahájeno přestup-
kové řízení.

Na Horním náměstí se v současnosti začíná situace pomalu zlepšovat. Dláždění nových povrchů pro-
bíhá také v dolní části ulice 1. máje. Trpělivost obyvatel a návštěvníků města ale bude ještě potřeba.
Kompletní rekonstrukce sítí a povrchů dalších ulic bude znamenat další omezování provozu. Prašnost
a projíždějící těžká technika obtěžují i obyvatele ulic stavbou nezasažených. Nejrozsáhlejší rekonstrukce
v novodobých dějinách města přinese ale na dlouhou dobu klid a především zlepšení podmínek a vzhledu
centra města.
Termíny dokončení již započatých staveb:
Horní náměstí: 18. srpna, Bartolomějská: 2. července, Kostelní: 13. srpna, Husova: 14. října, Lékárnická:
9. srpna, Liberecká: 20. srpna, Anglická: 20. srpna, Školní: 30. srpna, 1. máje: 15. srpna, Žitavská (úsek
u náměstí): 15. srpna.
Termíny staveb v dalších ulicích:
Lutherova: zahájení 11. června, dokončení 13. října, Tichá: zahájení 30. června, dokončení 28. října.

Zaãala rekonstrukce Dolního námûstí
Změna vzhledu středové části Dolního náměstí byla původně plánována na loňský rok. Chybějící pro-
středky v rozpočtu města byly příčinou jejího odkladu realizace o jeden rok. V květnu na Dolním náměstí
začaly práce na úpravě cest. Ná-
sledovat bude obnova zeleně,
osvětlení a mobiliáře v podobě la-
viček a odpadkových košů. Hotovo
by mělo být do konce prázdnin.

Opodoběnáměstí jednal s lidmi
bydlícími na náměstí místosta-
rosta Josef Horinka. „Po dohodě
s obyvateli budeme hledat po-
dobu středu náměstí. Dohodli
jsme se také na vykácení vzrostlých
smrků, které zvláště při velkém
větru budí obavy o bezpečnost,“
říká Josef Horinka.

Pokračování na straně 4



Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
99..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
9. schůze rady města v roce 2010 konaná dne 28. dubna se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila jako pořizovatele Územního plánu Hrádek nad Nisou Bc. Lu-

cii Moravcovou, Skalice u České Lípy za cenu 160 000 Kč vč. DPH
— schválila poskytnutí dotace o. s. PRIMA VIZUS ve výši 20 tis. Kč na

úhradu nákladů preventivního vyšetření zraku 212 dětí předškolního
věku umístěných v mateřských školách v Hrádku nad Nisou

— schválila bezúplatné užívání klubu Florián pro organizaci Svaz Němců
v regionech Liberec, Lužice-Severní Čechy, místní organizace v Hrádku
nad Nisou na 4 kulturní akce v roce 2010, a to formou poskytnutí nepe -
něžního plnění dle podané žádosti

— vzala na vědomí předloženou žádost pana Ing. Ladislava Douši o pod-
poru města při realizaci akce III. Dostaveníčko s hudbou a slovem 
(8. a 9. května 2010). Schválila podporu akce poskytnutím odměn pro
dětské účinkující, zapůjčením a převozem stolů a lavic, tiskem a výle-
pem plakátů a rozesláním informací o konání akce prostřednictvím SMS
zpráv, formou nepeněžního plnění.

— schválila dotaci na country tance pořádané Sdružením pro rozvoj
country hudby C & W VOBUTÝ, vedené country taneční skupinou „Staří
známí“ ve výši 4 000 Kč, která bude hrazena z příspěvkového programu
na reprezentaci, propagaci a kulturní akce ve městě 

— neschválila dotaci na volnočasové aktivity pořádané o. s. Country Club
Ranch z příspěvkového programu na reprezentaci, propagace a kul-
turní akce, ve městě. Uložila vedení města vyvolat schůzku s touto 
organizaci a jejich záměr více projednat

— schválila záměr projektu a podání žádosti o dotaci na projekt Celoroční
zpřístupnění turisticky významného místa – Bod Trojzemí do výzvy
Fondu malých projektů Euroregionu Nisa, česko-saský program 
v termínu do 3. 5. 2010. Schválila uzavření objednávky na zajištění 
vypracování žádosti o dotaci do Fondu malých projektů Euroregionu
Nisa, česko-saský program se zhotovitelem: Ing. Romana Cermanová,
za cenu 40 000 Kč vč. DPH.
Komentář: v případě schválení projektu bude k Bodu Trojzemí reali-
zováno veřejné osvětlení.

— potvrdila, že město Hrádek nad Nisou má dostatečné finanční pro-
středky na to, aby zabezpečilo celkové výdaje projektu Společná 
cyklotrasa Lužickými a Žitavskými horami, a to ve dvou po sobě ná-
sledujících kalendářních čtvrtletích, a to ve výši 293 313 eur. Potvrdila
schopnost města Hrádku nad Nisou zabezpečit vlastní spolufinanco-
vání projektu Společná cyklotrasa Lužickými a Žitavskými horami, a to
ve výši 10 %, tj. 59 400 eur.
Komentář: jedná se o projekt cyklostezky vedoucí Turistickou ulicí, po-
kračující na Dolní Sedlo. Cyklostezka dále povede po stávající lesní
cestě až na česko-německou hranici u Bílého potoka. Potvrzení rady
města je potřeba doložit k žádosti o dotaci. 

— vzala na vědomí informaci o neúspěšném nabídkovém řízení na 
nemovitost rodinný dům č. p. 215( Koník), Žitavská ul., včetně po-
zemků a souhlasila s uzavřením zprostředkovatelské smlouvy o zpro-
středkování prodeje výše uvedených nemovitostí s realitní kanceláří 
AZ bydlení

— schválila vícepráce v souvislosti se stavbou „Zlepšení dopravní do-
stupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou (CZ), Bogatynia (PL) a Heř-
manice (CZ) v česko-polském příhraničí“. Bude napojeno veřejné
osvětlení na celnici a k domům za celnicí. Tato část veřejného osvět-
lení nebyla součástí uznatelných nákladů projektu.
Práce bude provádět firma Efos – 33 970 Kč bez DPH, tj. 40 764 Kč
včetně DPH.

— souhlasila s navýšením kapacity mateřské školy v organizaci Základní
škola praktická a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou–Loučná o 10 dětí,
tj. z počtu 50 dětí na 60 dětí, a to k 1. 9. 2010

— souhlasila s navýšením kapacity školní jídelny–výdejny v organizaci 
Základní škola praktická a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou–Loučná
o 10 stravovaných dětí, t. j. z počtu 50 stravovaných dětí na počet 
60 stravovaných dětí, a to k 1. 9. 2010

— vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na referenta odboru 
investic a správy majetku s vítězným uchazečem p. Davidem Kupcem

1100..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
10. schůze rady města v roce 2010 konaná dne 12. května se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila uzavření smluv na poskytnutí sponzorského daru pro město

Hrádek nad Nisou od poskytovatele Sparkasse Oberlausitz-Nieder -
schlesien se sídlem Frauen strase 21, 02 763 Zittau, na akce pořádané
městem, přesněji specifikované v návrhu smluv, včetně jednotlivých
podpor v celkové výši 30 000 Kč 

— vzala na vědomí záměr na tvorbu lidového kroje města Hrádku nad 
Nisou a uložila odboru ODK, aby tento záměr včetně podkladů předal
jako námět k posouzení organizaci Brána Trojzemí, o. p. s.

— vzala na vědomí stav fondu knih v Městské knihovně Hrádek nad Ni-
sou a uložila odboru ODK provést postupné vyřazení nepůjčovaných
knih formou zveřejnění seznamu a možnosti odkoupení těchto knih za
cenu 5 Kč/ks až do konce roku 2010

— schválila termín konání letního promítání v Hrádku nad Nisou od 20. 8.
do 23. 8., které bude organizovat společnost Kinematograf bratří 
Čadíků, s. r. o.

— schválila vyhodnocení hospodářských výsledků jednotlivých příspěv-
kových organizací za rok 2009 a schválila příděly do rezervních fondů
a fondů odměn jednotlivých příspěvkových organizací ze zlepšených
hospodářských výsledků a převedení záporných výsledků hospodaření
do hospodářských výsledků současného roku. 

— schválila zakoupení předloženého loga města Hrádku nad Nisou 
vč. všech autorských práv za cenu 10 000 Kč

— souhlasila s navýšením kapacity Mateřské školy Hrádek n. Nisou–Donín
o 2 děti, tj. z počtu 83 dětí na 85 dětí

— schválila ustanovení poradního orgánu rady – koordinační skupiny 
pro lokalitu Dolní Suchá ve složení Ing. Josef Růžička, p. Martin Půta,
p. Josef Horinka, Mgr. Jaroslav Poláček, Mgr. Ladislava Jurková, 
Mgr. Jana Tunysová, pí. Tatiana Pálová, Mgr. Václav Havel, p. Robert
Petřík, Mgr. Petr Grim

— předala osvědčení o nastoupení náhradníka na uvolněný mandát člena
zastupitelstva za Karla Dajčara Jaroslavu Tomiškovi k 30. 4. 2010.
Komentář: náhradníci, kteří byli určeni podle výsledku voleb v r. 2006,
(p. Béreš, p. Pöschl, p. Jíra) se svého mandátu vzdali.

— souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory – nemo -
vitost č. p. 271, Žitavská ul., za účelem provozování Sportbaru za mě-
síční nájemné 19 900 Kč + DPH, na dobu určitou 5 let.
Komentář: pro záměr města pronajmout budovu celnice na Žitavské
ulici u státní hranice ke zřízení značkové restaurace se ani za rok a půl
nepodařilo najít zájemce. Aby budova nezůstala prázdná, byla pro-
najata zájemci o provozování Sportbaru.

— schválila nákup movitého majetku sloužícího k provozu restaurace 
Lidového domu dle znaleckého posudku za smluvní cenu 285 000 Kč
uhrazenou formou zápočtu pohledávek ve výši 200 135 Kč a doplatku
kupní ceny ve výši 84 865 Kč

— souhlasila s umístěním předzahrádky – židle a stoly před restaurací 
Camelot a DK Beseda do ukončení stavby na Horním náměstí z dů-
vodů rekonstrukce Horního náměstí a komunikace 1. máje a ukládá 
žadateli zajistit průchod na chodníku

— schválila uvedené lokality pro náhradní výsadbu dřevin:
ovocné stromy – ul. Rynoltická, ul. Oldřichovská (pravá strana) a za-

hrada u václavické školky
listnaté a okrasné stromy–aleje k městským hřbitovům, vnitřní plochy

hřbitovů, ul. Lidická u kurtů, ul. Trnková, ul. Šípková a ul. Na Příko-
pech.

Komentář: uvedené lokality jsou určeny pro náhradní výsadbu dřevin,
kterou v případě kácení nařizuje stavební úřad.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
55..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
5. zasedání zastupitelstva města v roce 2010 konané dne 19. května se 
zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo koupi nemovitostí vytyčených geometrickým plánem ze 

st. p. č. 6, jedná se o příslušenství této budovy s pozemkem, a to 
– pozemek p. č. 6/2 o výměře 101 m2 – zastavěná plocha 
– budova bez č. p./č. e. – jiná stavba (příslušenství objektu bydlení 

č. p. 72) – v k. ú. Hrádek nad Nisou za účelem rozšíření multi-
funkčního centra č. p. 71, Horní náměstí, Hrádek nad Nisou za kupní
cenu 500 000 Kč dohodnutou s dvěma spoluvlastníky nemovitostí. 

Komentář: objekt někdejší pekárny se nachází ve dvoře č. p. 71. Po 
rekonstrukci se stane součástí multifunkčního centra.
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— schválilo projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
o dotaci na projekt „Celoroční zpřístupnění turisticky významného
místa – Bod Trojzemí“ do Programu na podporu přeshraniční spolu-
práce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007–2013,
prostřednictvím Fondu malých projektů Euroregionu Nisa, kde je město
Hrádek nad Nisou hlavním žadatelem (tzv. lead partnerem), při před-
pokládané realizaci v roce 2010, a rozsahu projektu lead partnera do
14 976 eur (cca 376 400 Kč), kdy bude žádáno až o 85 % dotace 
12 796,60 eur (cca 319 915 Kč) a vlastní podíl bude ve výši až 15 % 
2 246,40 eur (cca 56 160 Kč) z uznatelných nákladů.
Komentář: v případě schválení projektu bude k Bodu Trojzemí reali-
zováno veřejné osvětlení.

— schválilo znovupodání žádosti o dotaci na projekt „Městský park: 
rekonstrukce parku v ulici gen. Svobody“ do Operačního programu 
Životní prostředí, kde je žadatelem město Hrádek nad Nisou, při před-
pokládané realizaci až do roku 2011 a rozsahu projektu 4,5 mil. Kč, kdy
bude žádáno až o 75 % dotace a vlastní podíl bude ve výši 25 % z uzna-
telných nákladů

— schválilo znovupodání žádosti o dotaci na projekt „Park v Oldřichově
na Hranicích“ do Operačního programu Životní prostředí, kde je 
žadatelem město Hrádek nad Nisou, při předpokládané realizaci až 
do roku 2011 a rozsahu projektu do 1,2 mil Kč, kdy bude žádáno až 
o 75 % dotace a vlastní podíl bude ve výši 25 %

— schválilo projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
o dotaci na projekt „Vytvoření stabilního systému primární prevence
kriminality na místní úrovni“ do Grantového programu Libereckého
kraje, kde je žadatelem město Hrádek nad Nisou, při předpokládané
realizaci v roce 2010 a rozsahu projektu do 18 000 Kč, kdy bude 
žádáno až o 80 % dotace (14 000 Kč) a vlastní podíl bude ve výši až
20 % (3 600 Kč) z uznatelných nákladů.
Komentář: projekt je zaměřen na informativní prevenci dospělých, 
především rodičů.

— schválilo projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
o dotaci na projekt „Společná cyklotrasa Lužickými a Žitavskými ho-
rami“ do Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko 2007–2013 Cíl 3, kde je město
Hrádek nad Nisou hlavním žadatelem (tzv. lead partnerem), při před-
pokládané realizaci v roce 2010 až 2012, a rozsahu projektu lead part-
nera do 594 000 eur (cca 14 850 000 Kč), kdy bude žádáno až o 85 %
dotace z EU – 504 900 eur (cca 12 622 500 Kč), dále pak o 5 % dotace
z rozpočtu ČR – 29 700 eur (cca 742 500 Kč) a vlastní podíl bude ve
výši až 10 % 59 400 eur (cca 1 485 000 Kč) z uznatelných nákladů

— schválilo projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podání žádosti
o dotaci na projekt „Digitální kino v Hrádku nad Nisou“ do Státního
fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, kde
je město Hrádek nad Nisou žadatelem, při předpokládané realizaci 
v roce 2010, a rozsahu projektu do 2 398 560 Kč, kdy bude žádáno 
o dotaci ve výši 1 190 000 Kč a vlastní podíl bude ve výši 1 208 560 Kč
z uznatelných nákladů

— schválilo vlastní podíl na dotaci akce „Rekonstrukce víceúčelového
hřiště u ZŠ Lidická“ ve výši 600 tis. Kč formou účelového příspěvku 
TJ Slovan Hrádek nad Nisou

— schválilo znění Zásad č. 3/2010 – Pravidla pro poskytování finančních
příspěvků z „Programu obnovy nemovitého majetku ve vlastnictví 
neziskových organizací a dalších vybraných subjektů na území města
Hrádek nad Nisou“ na rok 2010, které jsou součástí Grantového pro-
gramu města Hrádek nad Nisou na rok 2010. V souladu se zněním 
Zásad č. 3/2010 deleguje pravomoci radě města jako garančnímu 
orgánu programu, k rozhodnutí o konečné výši přidělovaných dotací
a administrativnímu zajištění Programu obnovy nemovitého majetku
ve vlastnictví neziskových organizací a dalších vybraných subjektů na
území města Hrádek nad Nisou“ na rok 2010.

— stanovilo pro následující volební období 2010–2014 počet členů 
zastupitelstva města 25

— vzalo na vědomí informaci o záměru firmy Bydlení Šestajovice I s výstav-
bou bytového domu v lokalitě Starý Dvůr-statek. Vzalo na vědomí 
informaci o přípravě kupní smlouvy podle rezervační smlouvy uza-
vřené se společností Bydlení Šestajovice I, s. r. o. Schválilo úhradu kupní
ceny za předmět prodeje dle rezervační smlouvy ze dne 1. 3. 2010 se
společností Bydlení Šestajovice.

— schválilo pro realizaci zakázky Zateplení MŠ Donín firmu B F, spol. 
s r. o., Frýdlant v Čechách, za cenu 809 800,64 Kč bez DPH, 971 760 Kč
vč. DPH 

— schválilo pro realizaci zakázky Instalace solárních soustav na objektu
MŠ a šaten fotbalového hřiště firmu ERMONT, spol. s r. o., Hlinsko, za
cenu 1 412 780 Kč bez DPH, 1 695 336 Kč vč. DPH

— schválilo výběr zhotovitele dodatečných stavebních prací v rámci 
veřejné zakázky v rámci projektu „Revitalizace historického centra 
v Hrádku nad Nisou“ firmu Metrostav. Schválilo celkovou cenu doda-
tečných stavebních prací oceněných v rámci JŘBÚ firmou Metrostav 
5 707 540,03 Kč bez DPH, tj. 6 849 048 Kč včetně DPH. Vzalo na 
vědomí informaci o méněpracích, které jsou v hodnotě 4 413 529,03 Kč
bez DPH, tj. 5 296 234,83 Kč. Celkový rozdíl v ceně je tedy 1 552 813,17 Kč
vč. DPH.

— odvolalo tajemnicí správní rady Fondu rozvoje města pí. Veroniku Bač-
kovskou. Jmenovalo pí. Miroslavu Karlíkovou tajemnicí správní rady 
k datu 19. 5. 2010. Jmenovalo členem správní rady p. Libora Šimečka
k datu 19. 5. 2010.

— souhlasilo s připojením se k výzvě „Občané proti závislostem o. s.“ ve
věci loterijního zákona.

Termíny zasedání zastupitelstva mûsta

30. 6., 22. 9. 2010

Termíny schÛzí rady mûsta
23. 6., 30. 6., 21. 7., 18. 8., 1. 9., 15. 9., 29. 9., 13. 10. 2010

V˘zva podnikatelÛm
Od 1. 5. 2010 do 1. 8. 2010 bude probíhat příjem registračních žádostí 
o dotaci Evropské unie z programu Rozvoj v rámci OPPI. S její pomocí 
můžete řešit nákup nových strojů a technologií. Seznam podporovaných
regionů byl doplněn o další okresy, které nebyly podporovány v minu-
lých výzvách.
O co můžete žádat vy? 
– o 60 % z uznatelných nákladů od 1 000 000 do 20 000 000 dotace
Základní podmínky 
– podnik nad 10 zaměstnanců v obci do 2 000 obyvatel
– v obci nad 2 000 obyvatel podnik od 1 do 250 zaměstnanců
Příklady podporovaných činností
zpracovatelský průmysl – výroba strojů a zařízení, kovových konstrukcí 
a kovodělných výrobků, výroba nábytku, zpracování dřeva, výroba pryžo-
vých a plastových výrobků, výroba potravinářských výrobků, výroba oděvů,
textilií atd.
Jsme pro vás připraveni zajistit
– vyhledání a „ušití” dotačního titulu „na míru”
– zpracování žádosti o dotaci se všemi přílohami,
– zastupování vaší firmy při zřízení elektronického účtu, podání regist-

rační a plné žádosti,
– výběrové řízení,
– monitoring udržitelnosti dotace po stanovenou dobu
Nabízíme bezplatnou konzultaci a rychlé jednání.

Kontakt: František Winter, tel.: 608 885 145 e-mail: dotace@lit.cz
www.wintereuropeconsulting.cz

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
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Zaãala rekonstrukce Dolního
námûstí

Dokončení ze strany 1
Po obvodu náměstí bude vysazeno 15 alejových dekorativních slivoní třeš-
ňových, které nahradí stávající přestárlé stromy. Zeleň doplní tři keřové
záhony.

Městu se podařilo na základě podané žádosti získat na rekonstrukci
Dolního náměstí dotaci ve výši 624 tis. Kč. Prostřednictvím místní akční
skupiny Podještědí bude poskytnuta z Programu rozvoje venkova Leader,
administrovaného Státním intervenčním zemědělským fondem Hradec
Králové.

Vít Štrupl

Zastupitelstvo bude mít 
25 ãlenÛ i v dal‰ích 4 letech
Město naší velikosti může mít podle zákona o obcích 11 až 25 členů zastu -
pitelstva. Zastupitelstvo města v květnu schválilo 25 zastupitelů i pro příští
volební období.

Proč má Hrádek tak velké zastupitelstvo, není to zbytečně drahé a co
to městu přináší?

Do roku 2002 mělo zastupitelstvo 21 členů. Po petici za vznik osadních
výborů a prosazení zástupců okrajových částí do zastupitelstva byl tento
počet navýšen na 25. Počet členů umožňuje, aby se do zastupitelstva 
dostali např. zástupci jednotlivých okrajových částí města. Nižší počet 
zastupitelů má ještě jednu nevýhodu. Pokud by zastupitelstvo města mělo
například pouze 11 členů, bylo by potřeba ke zvolení jednoho zastupitele
v přepočtu 9 % hlasů. Pokud nějaká malá politická strana postaví kandi-
dátku a získá při takovém počtu zastupitelů jen 8 % hlasů, nebude mít
nakonec žádného zastupitele, přestože zákon pro volby do zastupitelstva
obce stanovuje jako minimální hranici 5 %.

Ekonomické okénko
DDaaňňoovvýý  kkaalleennddáářř  ((nneeoobbssaahhuujjee  ddaanněě  ssppoottřřeebbnníí,,  eenneerrggeettiicckkéé  aa  bbiiooppaalliivvaa))
1155..  66.. ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu

– odvod čtvrtletní nebo pololetní zálohy na daň
2211..  66.. ssoocciiáállnníí  ppoojjiiššttěěnníí

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

zzddrraavvoottnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod pojistného za zaměstnance za květen 2010

ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu
– odvod sražených záloh ze závislé činnosti

2255..  66.. ddaaňň  zz  ppřřiiddaannéé  hhooddnnoottyy
– přiznání + odvod za květen 2010

3300..  66.. ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu
– odvod daně vybírané srážkou za květen 2010
– přiznání + odvod za rok 2009 (audit nebo daňový poradce)

88..  77.. zzddrraavvoottnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod zálohy OSVČ za červen 2010

„„NNaavvýýššeenníí““  mmaatteeřřsskkéé
– poslanci přehlasovali veto prezidenta a mateřská se tak vrátí na úroveň

loňského roku a to zpětně od ledna 2010. Podle České správy sociál-
ního zabezpečení nebude třeba o doplatek žádat. Rozesílán bude 
automaticky, ale nejspíš až v posledním čtvrtletí roku 2010.
OOššeettřřoovvnnéé  zzppááttkkyy  nnaa  ssvvéémm

– sněmovnou byla také zrušena karenční lhůta tří dnů (neplaceno jako 
u nemocenské) a ošetřovné bude tedy opět propláceno od prvního
dne nemoci po dobu 9 dnů.
KKoonnččíí  mmzzddyy  vv  nnaattuurráálliiíícchh

– od 1. července 2010 se pro účely poskytování příspěvku na podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebude naturální mzda 
zahrnovat do skutečně vynaložených mzdových nákladů.
NNáárrookk  nnaa  žžiivvoottnníí  mmiinniimmuumm

– od 1. června 2010 budou mít osoby se zdravotním postižením, které
jsou v hmotné nouzi a nemohou si zvýšit příjem vlastním přičiněním
nárok na zabezpečení ve výši životního minima.

Kdo rychle dává, dvakrát
dává

Místní skupina Českého červeného kříže ve spolupráci s městským úřadem
vyhlásila sbírku na pomoc lidem v zatopené Moravě. Sbírka probíhala od
24. do 26. května v klubu důchodců.

Hrádečtí občané a žáci škol odevzdali velké množství úklidových pro-
středků (saponátů, smetáků, hadrů, igelitových pytlů, lopatek se smetáčky)
a desinfekčních prostředků. Někteří lidé přinášeli finanční hotovost, za
kterou jsme nakou pili potřebné prostředky.

Chceme poděkovat všem, kteří se do sbírky zapojili jménem naším 
i jménem Oblastního spolku Českého červeného kříže v Liberci.

Děkuji i členkám ČČK, které pomohly tuto akci organizačně zajistit. 
26. května oblastní spolek ČČK převzal získané prostředky, které byly 
určeny pro Zlínský kraj.

Marie Papírníková, předsedkyně MS ČČK

Koukají na nás správnû?
Dokončení ze strany 1
Rodiče dětí se zjištěnou vadou obdrží certifikát o provedeném vyšetření
a doporučení k návštěvě očního lékaře, který určí další postup léčby.

To, že dítě špatně vidí, mnohdy nezjistí ani rodiče, jelikož dítě samo
na problém neupozorní. Důsledkem špatného vidění může být zhoršená
prostorová orientace, špatná motorika a koordinace pohybů dítěte. Oční
vada je pak často odhalena až ve škole, když má dítě problémy se čtením
a psaním. Pro včasné odhalení oční vady je proto preventivní vyšetření
zraku nezbytné. Vyšetření je prováděno speciální videokamerou a trvá
několik vteřin.

Organizace Prima Vizus, o. s., realizuje další vyšetření i v Karlovarském
a Ústeckém kraji. Vít Štrupl
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MoÏnosti kontrolovat rychlost
jsou omezené

Když byla před lety dána strážníkům městské policie možnost měřit rych-
lost vozidel, řada obcí toho využila. Do výbavy městské policie pořídila
radar, aby bylo možné kontrolovat rychlost v ulicích a zajistit tím vyšší
bezpečnost. Dnes jsou ale možnosti městské policie opět omezené, 
měřit může pouze ve vymezených úsecích.

Argumentem pro odebrání pravomoci strážníků bylo před dvěma lety
pro poslance především to, že se pokutování neukázněných řidičů stalo
pro některé obce zdrojem peněz. Po další novele zákona mohou strážníci
rychlost měřit, ale měřený úsek musí být označen dopravní značkou. Pro
řadu řidičů to je signál, že si mohou jezdit jak chtějí, protože stačí v ozna-
čeném úseku snížit rychlost. A riziko kontroly radarem Policie ČR, která
měřený úsek označovat nemusí, je konkrétně v Hrádku minimální.

Jak je to přesně s pravomocemi městských strážníků dnes? Městská po-
licie musí při měření označit začátek a konec měřeného úseku dopravní
značkou. Nejednoho obyvatele města jistě napadne označit všechny 
příjezdy do města a umožnit tak městské polici měřit všude. Zákon ale
bohužel stanovuje další podmínku: „Obecní policie tuto činnost vyko-
nává na místech určených policií“ (§ 79a zákona č. 361/2000 Sb., o sil-
ničním provozu). Jinými slovy řečeno, informativní dopravní značky nelze
postavit kamkoliv, ale pouze na začátek a konec měřeného úseku, jehož
přesné vymezení schvaluje Policie ČR. 

Městská policie v Hrádku nad Nisou obnovila měření radarem v květnu
loňského roku. Od Policie ČR má schválených dvacet úseků v celém ka-
tastru města včetně okrajových částí. 

Zákon je poměrně nejednoznačný, pokud jde o označení měřeného
úseku, ve kterém jsou křižovatky. Křižovatka neruší platnost informativní
dopravní značky. Na druhou stranu informativní značka musí podávat 
informaci všem řidičům, tedy i těm, kteří na komunikaci vjíždějí z dalších
silnic. Pokud by totiž řidič nevěděl, že vjíždí do kontrolovaného úseku,
mohl by se pak soudně bránit případnému postihu za nepřiměřenou rych-
lost. V praxi proto strážníci v Hrádku měří vždy v označeném úseku, který
není přerušen křižovatkou.

Pro zajímavost uvádíme výsledky měření z letošního roku. V době od
13. dubna do 20. května provedla městská policie 13 měření rychlosti,
vždy v rozsahu jedné až dvou hodin. Za tuto dobu byly zjištěny pouze
dva přestupky týkající se překročení povolené rychlosti.                  Vít Štrupl

V ãervenci bude rekonstruována
ãekárna v Tovární 

Do konce července se zásadním způsobem zlepší podmínky pro pacienty
navštěvující ordinace praktických lékařek v Tovární ulici. Město bude le-
tos pokračovat v rekonstrukci objektu zdravotního střediska rozšířením če-
kárny ve druhém patře.

Rekonstrukce začne 27. června a skončí 31. července. Po dobu trvání
rekonstrukce bude zastupující lékařkou MUDr. Janatové a MUDr. Lenkví-
kové v případě neodkladných případů MUDr. Rosinová (ordinace v Old-
řichovské ulici). Pacienti MUDr. Janatové a MUDr. Lenkvíkové by si měli
během června včas a v klidu zajistit svoje trvale užívané léky.

Celková rekonstrukce čekárny spočívá ve vybourání dělicích příček 
a následné montáže nových dělicích příček ze sádrokartonu. Dojde k pod-
chycení stávající stropní konstrukce ocelovými nosníky a k montáži nových
sádrokartonových podhledů. Interiéry budou následně vyštukovány a vy-
malovány. V čekárně bude i nová podlaha.

Stávající vstupní dveře do ordinace budou opatřeny novým čalouně-
ním, v prostoru čekáren jednotlivých praktických lékařů budou osazeny
nové vstupní dveře.

Celkové rozpočtové náklady na rekonstrukci činí 221 992 Kč. Stavbu
bude provádět firma Regionální stavební z Liberce, která vyhrála výběrové
řízení.

„Chtěla bych poděkovat p. starostovi Martinu Půtovi a místostarostovi
J. Horinkovi, kteří se v nezanedbatelné míře zasloužili o to, aby se pro-
story zrekonstruované čekárny praktických lékařek v Tovární ulici staly 
důstojnějším a příjemnějším místem pro pacienty,“ řekla MUDr. Janatová.

Ordinace MUDr. Rosinové, která bude od 27. června zastupovat obě
lékařky z Tovární ulice, má ordinační dobu v pondělí, úterý, čtvrtek a v pá-
tek od 7 do 12 hodin. Ve středu je otevřeno po předchozím telefonickém
objednání na tel. č. 485 140 064 od 13 do 18 hodin. Vít Štrupl

Îáci ‰kol vysadili padesátku
jilmÛ

V rámci Dne pro stromy, který se konal 14. 5., vysadili žáci ZŠ T. G. Ma-
saryka a ZŠ Lidická za pomoci svých učitelů a několika dospělých podél
silnice na Kristýnu padesát jilmů.

Výsadba nových stromů byla jednou z aktivit projektu Stromy v Troj-
zemí, spolufinancovaného z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.
Díky prostředkům Evropské unie byla revitalizována poslední část dubové
aleje na Žitavské od kruhového objezdu po státní hranici.

Proč byly vysazovány právě jilmy? Jilm je strom, který v současnosti bo-
juje v české přírodě o přežití. Nemoc grafióza napadá stále více stromů,
které poté odumírají. V Hrádku nad Nisou se nové sazenice jilmů vysazují
každoročně díky akci Šance pro jilmy, kterou organizuje společnost Čme-
lák. Ta školám i dalším zájemcům dodává zdarma sazenice jilmů. Ke škole
Lidická se letos po čtyřech letech připojila opět ZŠ T. G. Masaryka a také
DDM Drak.

Sázení jilmů probíhalo za nevlídného počasí. Plánované opékání buřtů
proto proběhlo v prostorách DDM Drak. Pro děti byla připravena před-
náška Aleny Hlídkové z obecně prospěšné společnosti Suchopýr o významu
stromů v krajině. Domů odcházely s čerstvě pokřtěnou knihou Poznáváme
Lužické hory – 24 výletů pro malé i velké.

V pátek 14. května byl slavnostně otevřen park na Žitavské ulici, který
byl vloni a letos revitalizován nákladem 2,2 mil. Kč z dalšího projektu pod-
pořeného Evropskou unií. 

Den pro stromy pokračoval v sobotu u DDM Drak, kde byla připravena
celodenní akce zaměřená na kreativní dílničky pro rodiny s dětmi. Při nich
se děti hravou a zajímavou formou seznámily s druhy stromů a keřů ve
svém okolí. Mohly si zasadit svůj strom, vyrobit stromový náhrdelník nebo
ozdobit dřevěný svícen přírodními motivy. Vít Štrupl
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Sál multifunkãního centra
roste pfied oãima

Po vybetonování základní desky multifunkčního sálu postupuje velmi
rychle hrubá stavba. Na začátku června byly postaveny obvodové zdi sálu.
Zároveň se pracuje i uvnitř historické budovy budoucího multifunkčního
centra. Rýsuje se podoba budoucích výstavních prostor v prvním patře 
i informačního centra v přízemí. Jednou z nejzajímavějších prostor bude
určitě zaklenutá přízemní místnost, která byla ještě před půlrokem 
prodejnou pečiva. Bude zde prezentována historie domu a poslouží ná-
vštěvníkům informačního centra. Stěny pod klenbami zůstanou neomít-
nuté – při odstraňování omítky se ukázalo, že jde patrně o nejstarší část
domu. 

Multifunkční centrum Trojzemí bude otevřeno na podzim letošního
roku. Vít Štrupl

Slovan opraví poslední ze
‰kolních hfii‰È

Slovan Hrádek nad Nisou si v minulém roce pro příležitostnou přípravu
své fotbalové mládeže pronajal od města (po dohodě s vedením ZŠ Lidická)
další školní hřiště – tentokrát u ZŠ Lidická, stejně jako v minulosti hřiště 
u ZŠ T. G. Masaryka. 

Vzhledem ke stavu tohoto sportoviště byla nejprve zpracována proje -
ktová dokumentace návrhu rekonstrukce a spolu s nezbytnými přílohami
byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy v Praze. Celkové náklady rekonstrukce byly projektantem vyčísleny
na 5 mil. Kč. Po půlročním čekání na výsledky běžného schvalovacího pro-
cesu obdržel Slovan Hrádek z Prahy pozitivní sdělení o podpoře navržené
rekonstrukce ve výši 3 mil. Kč, což ho postavilo před rozhodnutí, co dál.
Po úpravě a redukci navrženého rozsahu prací byla na květnovém zastu-
pitelstvu města předložena nová projektová dokumentace v rozsahu prací,
odpovídajícím schválené dotaci a nezbytné spoluúčasti města ve výši 
600 tis. Kč. Bude rekonstruována jedna ucelená kompletní část sporto-
viště. To znamená, že v 1. etapě rekonstrukce bude kompletně provedena
jeho pravá část v pohledu od komunikace Lutherova. Bude odstraněna
stará, místy již značně poškozená, umělá tráva. Základem bude nový dre-
nážní systém hřiště, na podkladní vrstvy bude položen nový víceúčelový
polyuretanový povrch, budou osazeny herní prvky hřiště. Celý areál škol-
ního sportoviště, včetně zatím nerekonstruované levé části, bude opatřen
novým pevným oplocením typu Axis, které je např. okolo sportovního 
areálu ZŠ T. G. Masaryka. 

Stavební práce by měly proběhnout v průběhu prázdninových měsíců
tak, aby od 1. září mohlo hřiště sloužit jak pro příjemnější výuku tělesné
výchovy žáků ZŠ Lidická, tak i přípravě fotbalové mládeže Slovanu Hrá-
dek nad Nisou. Josef Horinka

Pfiijìte vyzkou‰et produkty 
z Trojzemí

Studenti Mezinárodního institutu v Žitavě připravili v rámci studia pro-
jekt SamsMarkt. Jedná se o mezinárodní jarmark s produkty z Trojzemí.
Paleta nabízeného zboží bude pestrá. Vedle tradičních potravin z Trojzemí
se představí i řemeslné produkty. Trh je zaměřen především na čerstvé
zboží a regionální producenty, přesto můžete očekávat velmi různorodou
nabídku. Trh se bude konat v sobotu 19. 6. v samotném centru Žitavy na
náměstí před radnicí.

Po celou dobu jarmarku budou otevřeny i obchůdky v centru Žitavy.
Návštěvníci budou moci ochutnat typické české, polské a německé pivo
a pokrmy. Pro ty nejmenší se pak připravuje soutěž v kreslení o zajímavé
ceny jako např. vstupenky do lanového parku na Kristýně nebo na la-
novku ve Świeradów Zdrój. 

Bližší informace v němčině ale i v češtině najdete na www.samsmarkt.de.

Byt 3 + 1
CChhoottyynněě,,  OOVV,,  cciihhllaa,,  22..  ppaattrroo,,  6688  mm22,,  cceennaa::  779999  ttiissíícc  KKčč,,
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Výsledkem rekonstrukce Horního náměstí bude jeho zcela nová podoba
s řadou atraktivních prvků. Mezi nimi budou prvky moderní, například
fontána či sluneční hodiny. Stejně tak zde ale najde místo prezentace his-
torie města, která byla odkrývána v průběhu archeologického výzkumu.

Historická studna
Jedním z nejatraktivnějších prvků se jistě stane historická studna, která
byla archeology odkryta na začátku května. Její stáří je odhadováno na
minimálně 400 let. Může být ale ještě starší, což potvrdí až probíhající 
archeologický průzkum. Vzhledem k ojedinělosti studny bylo rozhodnuto
o jejím zachování a o jejím prezentování v nové podobě náměstí. 

Konkrétní návrh začlenění historické studny do nové podoby náměstí
představil na začátku června obyvatelům Hrádku na Dni starosty autor
architektonického řešení náměstí Ing. arch. Richard Černý. Kolem studny
bude uložena čtvercová kamenná obruba, na které bude uloženo devět
skleněných dlaždic. Skleněné zakrytí studny bude umístěno asi 15 cm nad
povrchem náměstí, ale unese člověka. Vnitřek studny navíc bude nasví-
cen. Obyvatelé i návštěvníci města tak budou moci nahlédnout do studny,
která po staletí plnila úlohu zdroje pitné vody a byla tedy středobodem
života ve městě.

Studna je hluboká minimálně 6 metrů. Při otevření se hladina vody 
nacházela v hloubce tři metry. V celé své hloubce je studna zpevněna 
kamennou obrubou zakončenou pískovcovým zhlavím. Konstrukce ob-
ruby je samonosná a do dnešních dnů se zachovala ve výborném stavu.
Na starých pohlednicích z přelomu minulého století je před radnicí vidět
pumpa. Pískovcové bloky, které ji zakrývaly, byly odstraněny 17. května.
Poté archeolog Petr Brestovanský provedl první průzkum. Při něm se
mimo jiné ukázalo, že studna je zásobována velmi vydatným zdrojem
podzemní vody.

Časová osa
Dalším z prvků, který bude odkazovat na historii města, bude „časová
osa“ vydlážděná ze světlého kamene napříč celým náměstím. Povede 
přibližně v ose historické úvozové cesty, odkryté v zimě při archeologickém
průzkumu náměstí. Podél časové osy bude původní dlažbou z různých
historických období vydlážděno pět čtverců. Nejstarší, vydlážděný z va-
lounů úvozové cesty ze 17. století, bude v horní části náměstí. V dalším
čtverci bude dlažba z roku 1749, kdy byla úvozová cesta zasypána. V dolní
části náměstí bude umístěn čtverec dlažby, která tvořila povrch náměstí
ještě vloni na podzim.

Morový sloup
Své místo na náměstí najde i základ někdejšího morového sloupu, který
hrádečtí občané nechali postavit v r. 1714. Na konci druhé světové války
byl stržen a odvezen na neznámé místo. Jediné, co po sloupu zůstalo, je
základ, který byl po válce součástí plochy náměstí. V nové podobě bude
z náměstí vystupovat do výšky asi 30 cm.

Fontána a sluneční hodiny
Moderními lákadly se stanou fontána a sluneční hodiny. Fontána bude 
z povrchu náměstí vystupovat pouhých 15 cm. Bude kryta ozdobnou 
litinovou mříží. Tvořit ji bude 9 trysek. Z prostřední bude voda vystřiko-
vat do výše asi 1,5 metru, z dalších osmi o půl metru níže. Fontána bude
stejně jako studna nasvícena a uvažuje se o jejím naprogramování do
hodi nových intervalů.

Nová podoba námûstí snoubí moderní prvky
s historick˘mi

V Lutherově ulici pokračuje pokládání nové kanalizace

Základ budoucí fontány na Horním náměstí

Práce začaly ve Školní ulici
V dolní části ulice 1. máje se dláždí povrchy chodníků

www.rada-severovychod.cz
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V místech, odkud jsou viditelné věže obou hrádeckých kostelů, budou
v dlažbě umístěny sluneční hodiny. Stín, ukazující za slunečného počasí
čas, bude vrhat člověk, který se postaví na vyznačené místo.

Slavnostní otevření Horního náměstí
Poslední srpnový víkend se stane Horní náměstí dějištěm Městských slav-
ností a Bartolomějské pouti, které se budou odehrávat v duchu slavnost-
ního otevření rekonstruovaného centra města. Pořadatelé proto chystají
program, který bude částečně financován rovněž z rozpočtu projektu 
Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou. První z koncertů se
na náměstí uskuteční netradičně už ve čtvrtek 26. srpna. Mezinárodní
symfonický orchestr a sbor Euroopera zde provede Orffovu Carminu 
Buranu. Hvězdami letošních městských slavností budou Petra Janů, která
vystoupí v sobotu a kapela Monkey Business, jejíž koncert je naplánován
na neděli 29. srpna. Vít Štrupl

Hrádeck˘ hasiãsk˘ sbor byl
zaloÏen˘ pfied 140 roky

Dějiny pohraničního města, poznamenané prolínáním národů Čechů 
a Němců, se promítly i do historie hrádeckých hasičů. Původně založený
sbor byl německý, později smíšený, před 2. světovou válkou však Češi 
museli odejít. Po válce byl sbor český a přestože hasiči na obou stranách
státní hranice stáli o spolupráci, k účinné součinnosti došlo až po roce 1989. 

A že současná spolupráce nezná hranice ani národnosti, potvrdila 
většina vystupujících na jednání hasičů Česka, Německa a Polska, kteří se
sešli při příležitosti oslav 140. výročí založení hasičského sboru v Hrádku
nad Nisou. Jak si členové SDH váží historie, bylo znát hned na počátku
jednání, když velitel hrádeckých hasičů Jaromír Mottl oznámil, že schůze
se koná ve stejný den jako v roce 1870, tedy 15. května, a řídit se bude
stejným programem. 

Pak se vystřídala řada řečníků, počínaje hrádeckým starostou Marti-
nem Půtou a jeho předchůdci, kteří pomáhali s výstavbou nové požární
zbrojnice a s modernizací techniky. Řadu zajímavých informací poskytli
také zástupci tří sborů z Německa a jednoho z Polska, kteří s hrádeckými
hasiči úzce spolupracují. O bohaté historii sboru mluvil velitel Jaromír
Mottl a také bývalý dlouholetý velitel hrádeckých hasičů Helmut Řehá-
ček, který se nejvíce zasloužil o přeshraniční spolupráci. Možná i proto,
že se vždy držel myšlenky, kterou ne vždy chápali úředníci na ústředních
úřadech: „Oheň pálí všude stejně a boj proti němu nesmí omezovat hra-
nice, politika, národnost ani náboženství.“ Legislativa a nepochopení byly
důvody, proč počáteční součinnost mezi hasiči z Hrádku a Žitavy byla
komplikovaná, přestože obě města podepsala dohodu o spolupráci při
řešení mimořádných událostí již v roce 1991. O nezbytnosti takové spo-
lupráce dvou blízkých měst svědčí i 52 společných výjezdů k požárům,
ekologickým haváriím a ke cvičením. 

Velkého uznání se Hrádečanům dostalo například za pomoc při likvi-
daci požáru žitavské továrny na hračky nebo budovy bývalého celního
úřadu v centru města. Němečtí hasiči zase vydatně pomohli při hašení
hořící skládky v Chotyni nebo při likvidaci požáru seníku ve Václavicích.

Na slavnostním setkání ocenil Jaromír Mottl i zástupce dalších spolu-
pracujících sborů, a to z blízké vesničky Dittelsdorfu, z jihoněmeckého
města Villingen-Schwenningen a z polské obce Kopaczów. Jedinečnou 
a vzájemně prospěšnou mezinárodní součinnost hasičů ocenil i hrádecký
starosta Martin Půta a zástupce města Žitavy, stejně jako nejvyšší před-
stavitelé hasičů Libereckého kraje. Stejné mínění má i Evropská unie, která
prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj finančně pod-
pořila společné jednání hasičů tří zemí. 

Na závěr byla vyznamenána řada domácích hasičů, stejně jako hasičů
z Německa i Polska. A jak prozradil velitel sboru Jaromír Mottl, v jednom
se scénář schůze oproti roku 1870 přece jen lišil. Členové sboru si nemuseli
platit oběd, jako tomu bylo při ustavující schůzi. Oslavy založení hrádec-
kého sboru však mezinárodním jednáním neskončily. To byl jen počátek,
neboť hlavní oslava určená veřejnosti se uskuteční během hrádecké pouti
dne 28. srpna 2010. 

Autor textu a fotografií Josef Růžička

Na náměstí se už pokládá dlažba

Začlenění architektonických prvků do dlažby náměstí. Atrakcí náměstí se stanou fontána
(v popředí), vedle ní sluneční hodiny a historická studna (vpravo).

V dolní části ulice 1. máje se dláždí povrchy chodníků

www.rada-severovychod.cz
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Za necelý měsíc začínají dvouměsíční letní prázdniny. Pro školu v Doníně
budou znamenat změnu na místě ředitelky školy. K 31. červenci odchází
do důchodu Mgr. Miluše Brandová a na její místo nastupuje Mgr. Olga
Marešová. Do funkce byla jmenována k 1. srpnu na základě výsledků kon-
kurzního řízení. Nová paní ředitelka si letos asi moc klidu neužije, protože
předání funkce je spojeno se spoustou úkonů. Využili jsme nyní toho, že
ve škole pracují obě, a popovídali si nejen o donínské škole.

Paní Brandová ve škole v Doníně učí 31 let. Nyní dokončuje 13. rok ve
funkci ředitelky školy. Po absolvování studií učila 3 roky v Jiříkově. „Pak
jsme se přestěhovali do Hrádku. Dva roky jsem byla na mateřské dovo-
lené. První procházka s manželem a dvěma kočárky vedla kolem hrádec-
kých škol. Už tenkrát jsem si přála, aby se mou školou stala donínská 
školička,“ vysvětluje paní Brandová svůj vztah ke škole.

Slečna Olga Marešová ve škole také není nováček. Už zde učí devátým
rokem. A donínská škola byla také její vysněnou: „Studovala jsem v Ústí
nad Labem, ale tuto školu jsem měla od začátku vyhlédnutou. Do Hrádku
jsem jezdila za babičkou. V době, kdy jsem studium dokončila, jsem měla
to štěstí, že v Doníně bylo volné místo.“
31 let je hodně dlouhá doba, zvlášť, když ji strávíte na jednom
pracovišti. Na co budete vzpomínat?
M. B.: Hlavně na žáky. Často si je pamatuji jménem i po těch 31 letech.
Dlouho jsem byla třídní učitelkou, takže jsem si práci s dětmi užívala. 
V posledních letech, kdy jsem ředitelkou, na to tolik času nezbývalo. Jako
ředitelka učím méně hodin a s dětmi trávím méně času. Myslím, že i jako
ředitelka jsem po sobě zanechala kus práce, ale byla to jiná práce než ta
s dětmi. Ta mi bude chybět. To už vím teď, už teď se mi stýská, jen si to
představím. Jedinou náplastí bude více času na vnoučata a na turistiku.
Co tedy bylo lepší?
M. B.: Rozhodně učit. Učit. Ředitelování není můj koníček. Více mě bavilo
být třídní učitelkou.
Potkáváte minimálně dvě generace žáků, kteří prošli „pod 
vašima rukama“. Jaké to je?
M. B.: Pěkné. Ráda se chodím dívat na děti, když školu navštěvují děti
„mých“ dětí. Sleduji jejich výsledky. A mám radost z toho, že můžu vycho -
vávat už druhou generaci. Přitom se snažím nesrovnávat. Děti, které sem
přicházejí, jsou jiné osobnosti. Co se mi plete, to jsou jména. Někdy 
zaměním jména sourozenců, ale podaří se mi to i u rodičů a jejich dětí. 
Prošla za 31 let škola v Doníně nějakou proměnou?
M. B.: Když jsme začínali, měli jsme ve třídě 35 dětí a nepamatuji si, že
bych měla problémy s chováním žáků. Dnes máme ve třídě žáků 18 
i méně a problémy bývají. Určitě jsou ale děti mnohem samostatnější.
Jsou svobodnější, používají všechny možné moderní prostředky. Umí si
vyhledat informace. I vybavení školy se po technické stránce zlepšilo. 

Podařilo se nám využít polohu školy v Trojzemí. Díky tomu jsme reali-
zovali roční projekt Phare s polskou školou v Porajówě a čtyřletý program
Socrates pro spolupráci s německými i polskými školami. Byli jsme jedi-
nou školou, zapojenou do projektu Socrates, která měla jen žáky 1. stupně.
A díky dalšímu projektu Phare byla rekonstruována budova školy.
Změnilo se něco za posledních 9 let?
O. M.: Za tu dobu, co jsem tady ve škole, změnu nesleduji. Ale kdybych
měla současnost porovnat s dobou, kdy jsem sama byla na základní škole,
tak by ta změna byla obrovská.
Co podle vás může donínská škola nabídnout navíc oproti ostat-
ním školám ve městě?
M. B.: Stále nabízíme individuální přístup, rodinnou školu. To je to, proč
jsem si tuto školu vybrala, co jsem nemohla zažít ve škole v Jiříkově se
třemi sty žáky. Učím své děti na prvním stupni. Známe nejen všechny děti,
ale i samy sebe. Dokážeme zastoupit jedna druhou.

O. M.: Já si myslím to samé. Máme malý kolektiv dětí, kde každý kaž-
dého zná. Víme, kdo jsou sourozenci, známe většinu rodičů. Děti, které
sem chodí, jsou většinou z Donína, znají se, což z nás dělá svým způso-
bem komunitu. Těší nás, když se sem děti z druhého stupně vracejí, aby
se podívaly do školy, kam pět let chodily.
Co je podle vás nejpalčivějším problémem donínské školy, který
bude potřeba řešit?
M. B.: Počet žáků. Palčivým problémem byl vždy zápis do prvních tříd.
Probíhá pro všechny školy společně. Pro děti, které od malička chodí do
donínské školky, je často najednou donínská škola daleko. Pokud navíc
starší sourozenec chodí do vyšší třídy do jiné školy, volí rodiče raději mož-
nost mít obě děti v jedné škole. Často slyšíme, že je naše škola hezká, že

je tu rodinné prostředí. Přihlášku pak ale podají na jinou školu. Pro školu
může úbytek žáků znamenat problém finanční. Protože školy jsou finan-
covány právě podle počtu žáků.

O. M.: Je potřeba zvýšit prestiž naší školy, aby k nám rodiče měli dů-
vod dávat děti proto, že je kvalitní a nehleděli jen na to, že je možná dál
než ostatní školy. Školu chceme otevřít nejen pro děti, ale i pro rodiče.
Chceme jim umožnit co největší zapojení do života školy, aby měli potřebu
pro ni něco udělat. Rádi bychom rodiče zapojili aktivně i do výuky. Vyu-
žít jejich zkušeností a znalostí třeba pro to, aby je předali našim žákům. 
Někdy máme pocit, že se rodiče bojí jít do školy, jako kdyby šli k dokto-
rovi. Chceme to změnit tak, aby nám ideálně pomoc sami nabízeli. Touhu
pomáhat mají i naši bývalí žáci, takže se budeme snažit jim to umožnit.

M. B.: To už se nám trochu začalo dařit v minulých letech, kdy mladé
učitelky začaly toto vymýšlet. Oslovovali jsme rodiče při příležitostech
oslav 100 let školy, dne otevřených dveří a dalších akcí a začalo to fun-
govat.

O. M.: Zapojujeme se do projektu EU peníze školám, díky kterému 
bychom měli získat 700 tisíc korun, za které obnovíme obě počítačové
učebny a pořídíme pomůcky pro zlepšení výuky angličtiny, matematiky
a čtenářské gramotnosti.
Otázka pro nejbližší budoucnost: protože pí. Brandová odchází
do důchodu, musíte řešit personální otázku, což dříve býval
problém.
O. M.: Už je to asi jinak. Problém to nebyl. Napsala jsem několik mailů
kvalifikovaným uchazečům o práci a šest jich projevilo zájem u nás pra-
covat. Abychom měli jistotu, že jsme si vybrali správně, nechali jsme je
na zkoušku učit ve třídě. Vybrali jsme si dvě nové paní učitelky.   

První třídu bude učit sl. Kamila Řezníčková, ve druhé třídě budu učit já
a pí. Blanka Trnková. Ve 3. třídě bude učit pí. Zdena Vachková. Do čtvrté
třídy nastoupí nová paní učitelka Ivona Dolečková a do páté třídy také
nová paní učitelka Veronika Sabová.

Vít Štrupl

·kola v Donínû bude mít novou fieditelku

Nabídka nov˘ch knih v mûstské
knihovnû

Červen 2010
Coulter, C. – NNaappllnněěnnáá  zzáávvěěťť (historický román)
Dreyer, E. – AAnndděěll  ssmmrrttii (román z lékařského prostředí)
Garlock, D. – NNaa  kkoonnccii  dduuhhyy (psychologický román)
Gilbert, M. – CChhuurrcchhiillll  aa  ŽŽiiddéé (holokaust, Židé)
Hassett, A. – ČČtteenníí  zz  dděěttsskkéé  rruukkyy (nadání, povaha, schopnosti)
Klein, S. – NNeejjkkrruuttěějjššíí  žžeennyy  vv  dděějjiinnáácchh (zlo zosobněné ženami)
Leigh, E. – MMiilleennkkyy  ssllaavvnnýýcchh (životopisy)
Moserová, M. – ZZlloommeennáá  ssrrddccee (povídky)
Robbins, Ch. – NNeezznnáámmýý  KKaazzaacchhssttáánn (cestopis)
Sheldon, M. – PPaannddoorraa (román pro ženy)
Twining, J. – ČČeerrnnéé  sslluunnccee (dobrodružný román)
Vandenberg, P. – VVeellkkéé  lláásskkyy (vztahy na královských dvorech)

pracovnice knihovny
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polečenskápolečenská
rubrikarubrika
Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
květnu 2010 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.

70 let Zdeněk Sikáček, Josef Bouda,
Eva Krúpová, Marie Kresilová,
Mgr. Anna Pilařová

80 let Branislav Svoboda,
Jaroslava Hillebrandová

81 let Oldřich Nekola, Miluše Machková,
Marie Štekrová

82 let Barbora Slobodová, Bedřiška Bartůňková 
83 let Božena Zemanová, Lisa Tuhá,

Anna Reichelová, Jarmila Kolocová
84 let Ilsa Schovancová, Hedvika Hanušáková
86 let Vladimír Miklošín
87 let Zoltán Kovács, Františka Čechová
88 let Božena Hošková, Ludmila Ledvinová,

Miloslava Malá
89 let Anna Váňová

Marie Zimová, tajemnice SPOZ

Den dûtí na Z· Donín
Naše škola dne 28. 5. 2010 odpoledne uspořádala na zahradě školní 
družiny oslavu Dne dětí. Kolektiv pracovnic školy, rodiče, prarodiče 
a přátelé z Donína se sešli a pro školáky uspořádali veselé a sportovní 
odpoledne.

Oslovili jsme všechny rodiče, zda by nám opět něco dobrého připra-
vili a klobásky, vuřty a ostatní pohoštění jsme zajistili my. Od 13 hodin
všichni pracovníci školy začali s přípravou zábavného odpoledne. 

Program byl zahájen v 16 hodin. Vystoupily děti dramatického kroužku
se dvěma pohádkami, druhý a čtvrtý ročník s pásmem písniček a hudební
skupina Gipsy Donín z 5. ročníku. Ta ani nestačila dozpívat a spustil se
veliký liják. I když se všichni do malé jídelny nevešli, vystoupení zde po-
kračovalo téměř hodinu.

Během vytrvalého deště se nám podařilo klobásky a vuřty opéct na
grilu a v troubě a všichni si mohli na teplém buřtíku pochutnat.

Po 18. hodině začala své hudební vystoupení skupina Vobuty. A jeli-
kož přestalo pršet, rozběhly se na zahradě školní družiny naplánované 
a připravené soutěže. I na mokré trávě děti zápolily s chutí a zaslouženě
si odnášely všechny zakoupené bonbóny, sušenky, čokoládky a nanuky.

I přes nepřízeň počasí na naši akci přišlo asi 200 dětí a dospělých, proto
si myslíme, že se nám oslava Dne dětí vydařila a účastníci domů odchá-
zeli spokojeni. Poděkování patří také městu Hrádek nad Nisou, které na
tento grant finančně přispělo. 

Kolektiv ZŠ Donín

V˘stavu dûtsk˘ch prací vystfiídaly
fotografie

Do začátku července máte možnost zhlédnout výstavu fotografií, které
pořídil hrádecký občan Jura Scheibe při své cestě po Vietnamu. Fotogra-
fie jsou dokumentem o přírodě a také o životě běžných lidí. Výstava se
koná v 1. patře Městského úřadu v Hrádku nad Nisou.

Další výstava se bude konat ve stejných prostorách v červenci a srpnu.
Své obrazy a grafiky v Hrádku představí Petr Lejsek. Příznivci výtvarného
umění se mohou s autorem osobně setkat při vernisáži, která je naplá-
nována na 8. července od 17 hodin.

Vítûzství Hrádku na Turnaji mûst
V rámci letošních Karbonálií – oslav uhlí a energie v partnerské Bogatynii –
se uskutečnil Turnaj čtyř měst v netradičních disciplínách. Družstvo Hrádku
nad Nisou po těsném souboji s domácí Bogatynií zvítězilo.

Běh na čtyřmužných lyžích, vedení míče v sukni, překážková nafuko-
vací dráha a 8metrová lezecká stěna. To byly disciplíny, které organizátoři
z Bogatynie připravili pro družstva měst Bogatynia, Zittau, Hrádku nad
Nisou a Zgorzelce.

Hrádek nad Nisou nominoval do svého týmu kromě starosty Martina
Půty a místostarosty Josefa Horinky také sportovně nadaného vedoucího
odboru dotací, kultury a rozvoje města Jiřího Timuláka a radního z vo-
lebního období 2002–2006 Ing. Kamila Krečmana. Ten měl být žolíkem
pro závěrečnou disciplínu – zdolání 8 metrů vysoké nafukovací horole-
zecké stěny.

Za Bogatynii bojovali všichni tři starostové, tajemník a šéf střediska
sportu, za Zgorzelec mimo jiné starosta a jeho zástupce a Zittau repre-
zentoval mimo jiné místostarosta a člen rady města. Některé výkony byly
překvapivě obětavé a konečné pořadí Turnaje měst nebylo nakonec tím
nejdůležitějším výsledkem soubojů nedělního podvečera. Tím byla hlavně
možnost potkat se i jinde, než na oficiálních jednáních nebo konferencích.

Sportovní souboje v netradičních disciplínách budou pokračovat na
Oslavách Trojzemí, které se konají na Kristýně ve dnech 11.–13. června
2010. Souboj dračích lodí bude jistě vyvrcholením nejenom pro posádky
samotné, ale i pro diváky na březích Kristýny.

Martin Půta



12 ãerven 2010

Jeden z mála květnových dnů, kdy se ukázalo sluníčko, naštěstí vyšel na
sobotu, kdy se konaly letošní oslavy Mezinárodního dne dětí. Na Kristýně
bylo plno. 

Na cestu z pohádky do pohádky se během dvou hodin vydalo 560 dětí.
Pořadatelé na jednotlivých pohádkových stanovištích a ve stánku s dárky
měli plné ruce práce. 

Tradicí hrádeckého dne dětí je bohatý doprovodný program pro ty,
kteří nesoutěží nebo už své úkoly splnili. Vystavená hasičská a vojenská
technika a stroje motorkářů přitahují nejen děti. Fronty u potápěčské 
techniky, horolezecké lanovky, paintballových zbraní, nafukovací horole-
zecké stěny nebo motorového člunu by byly do večera, kdyby každý 
dětský den nemusel jednou skončit. Stovky diváků zhlédly akční ukázky 

zásahu hasičů a biketrialové show Honzy Sladkého a Martina Šimůnka.
Jen na seskok parašutistů opět nedošlo. Počasí by jej letos dovolilo, ale
rozmáčený terén letiště v Liberci neumožnil odstartovat jejich letadlům.

Hrádecké oslavy dne dětí mohou být v tomto rozsahu organizovány
díky práci desítek dobrovolníků – pořadatelů a přízni sponzorů. Ti letos
dětem věnovali částku 90 tisíc korun. Ta pokryla nejen výdaje na Den dětí,
ale z větší části i náklady na preventivní vyšetření zraku hrádeckých před-
školáků.

Sponzoři Dětského dne:
IBR Consulting, s. r. o., Liberec, Sparkasse Oberlausitz–Niederschlesien,
Zittau, Nýdrle Zbyněk – projektová kancelář Liberec, Elas, s. r. o., Lersen
CZ, s. r. o., Jindřich Bursík �Zahradnické sužby, Bekos sport a hry, a. s.,
Sladký Jan, Böhmová Blanka, Trafika Urbánková, V. I. P. Hrádek n. N., 
s. r. o., Jitka Hepalová, Restaurace „K“ Arno Teubner, Karel Málek – Kasl
Elektro, Omar AS, spol. s r. o., IVP – Metal, s. r. o., Trelleborg Fluid Solu-
tions Czech republic, s. r. o., Drogerie – Vlastimil Kubín, Jaromír Hreha
HR–Gril, MUDr. Radomír Sekvard, Urbánek Ladislav, Hagal, s. r. o., 
MAXel, s. r. o., Vulkan – Medical, a. s., Železářství – Zelený, Ernst Bröer,
spol. s r. o., Pulsklima, spol. s r. o., Auto Hataš, s. r. o., Pohřební služba
Bartosch, Pískovny Hrádek, a. s., Regula Therm družstvo, Propos Prouza,
spol. s r. o., František Jung, Totex, s. r. o., AZ Bydlení, s. r. o., American 
Leasing Corp, s. r. o., Jiří Bistiak – autodoprava, D Plast–Eftec, a. s., Jiří
Šulc – Stavebniny, Zahradnictví Matěcha, Inzatop, MP Elektro, s. r. o., V+V
Elmar, Kristýna, a. s., Kovovýroba Peřina, Sdružení Vietnamců v Hrádku
nad Nisou, Smíšené zboží Dana Vojáčková, Půta Martin, Horinka Josef,
František Žána Autoškola, Penzion Kristýna, Teta Drogerie, Rehygast, 
s. r. o., Česká spořitelna, a. s., Hospodářské družstvo Nisap, Pekařství 
Endler, Obchod Pohoda – rodina Chaloupkova, Pizzerie Kristýna Sever,
Restaurant Nostalgie, HPZ, o. s., město Hrádek nad Nisou, DDM Drak,
mateřské školy Hrádek nad Nisou, základní školy Hrádek nad Nisou.

Stovky dûtí zaplnily Krist˘nu
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Skauti nabízejí volná místa
na tábofie

Hrádečtí a chotynští skauti nabízejí ještě několik volných míst na svém 
letním táboře. Přidat se k jejich aktivitám můžete ale také na pravidelných
pátečních schůzkách, které se konají vždy od 17 do 19 hodin v chotyňské
klubovně. 

Děti se mohou těšit na spoustu her, soutěží a zajímavých informací.
Pokud se chcete dozvědět více o našich skautských aktivitách či chcete

získat přehled o chystaných akcích a zajímavých novinkách, navštivte naše
webové stránky http://skauti.paloch.net/.

Na těchto stránkách se také dozvíte informace o letním stanovém táboře
konaném v Horní Řasnici od 11. do 23. července 2010, na který zbývá ještě
několik volných míst. 

V případě zájmu o účast vašeho dítěte na táboře volejte na 731 105 833
či pište na eva.baum@centrum.cz. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!
JUNÁK – Svaz skautů a skautek ČR, středisko 513.12

Vzpomínka na ‰kolu 
v pfiírodû

Po roce jsme se opět vydali na cestu do přírody. Okolí Sloupu v Čechách
už dobře známe, přesto nás tu i letos čekala mnohá překvapení. V našem
starém známém lese jsme se jednou stali mechovými skřítky, podruhé 
zas Robinsony. Pozorovali jsme mravence v jejich velkých mraveništích 
a taky jsme našli jedno docela zvláštní mraveniště, v němž byla urytá vejce
plná drahokamů! Z přírodnin, které jsme nacházeli, jsme si udělali dale-
kohledy a čepičky. Uspořádali jsme také „kamínkový koncert“. Zkrátka les
nám učaroval tak, že se nám vůbec nechtělo domů. Možná, že budeme
mít příležitost zavést sem i naše rodiče a ukázat jim vše, o čem jsme doma
jen vyprávěli…

Děti a pí. učitelky z MŠ „V zahrádce“ Oldřichovská
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Trasa Malevil Cupu povede
poprvé i Hrádkem

Jeden z nejoblíbenějších závodů horských kol u nás se letos pojede už 
po jedenácté. Závodníci na jedné z tras budou letos poprvé projíždět 
i Hrádkem nad Nisou. Závod, kterého se pravidelně zúčastňují špičkoví
jezdci, bude v roce 2012 Mistrovstvím Evropy XCM. Proto už letošní roč-
ník doznal mnoha změn, aby za dva roky nemuseli pořadatelé zbytečně
improvizovat.

Hlavní závod se pojede v sobotu 19. června, doprovodné akce se 
ale konají už od pátku. Start závodu je tradičně na náměstí v Jablonném
v Podještědí. Na území Hrádku nad Nisou trasa prochází cestami v okolí
Popovy skály, Císařského údolí a České brány. Do obydlených částí města
závodníci vjedou u restaurace Koruna v Loučné, pokračovat budou Luční
ulicí na Kristýnu. Zde je na jihu jedna z občerstvovacích stanic. Další trasa
povede z rekreačního areálu kolem hájovny U Papeže k České bráně. Cíl
závodu je na ranči Malevil v Heřmanicích v Podještědí.

Závodu se v předešlých letech zúčastnila i řada závodníků z Hrádku. 
I pro ty, kteří si na trasu netroufají, je ale závod atraktivním zážitkem. Ať
už pro diváky nebo pro ty, kteří se vydají na některou z doprovodných akcí.

Zcela nově je letos vypsána trasa C na 40 km, určená primárně kade-
tům, juniorům, handicapovaným a všem, kteří si netroufají na zdolání
stoupání z Oybinu na vrchol Hvozdu.

Závod O pohár ČT 4 sport (trasa 65 km), a tím i celý Malevil Cup se
koná letos prvně pod patronací sportovního TV kanálu. Máte šanci se 
tak vidět v asi 50 minutovém dokumentu, který bude z maratonu odvysí-
lán.

Hlavní trasa A na 105 km je letos vypsána jako Mistrovství republiky 
v MTB marathonu 2010. Na královské distanci se ale s elitními jezdci 
můžete utkat i vy.

Moto „Malevil cup bourá hranice – Malevil cup pro každého“ není jen
prázdné heslo, je to fakt. Proto se i letos na start maratonu postaví i han-
dicapovaní cyklisté.  

Opět je připraven také Malevil Child race neboli Dětský Malevil. Pre-
miérově je dětské klání zařazeno po bok evropských bikefestivalu na Lago
di Garda, Willingen a další, které jsou součástí Scott Milka Junior Trophy.
Sponzorsky je zajištěno známou čokoládovnou i organizačními schop-
nostmi kamarádů ze Spinfitu. To je důvod, proč byste neměli nechat doma
ani vaše dorostence. Tento závod je též součástí Dětského MTB cupu Libe -
reckého kraje.

Čokojízda Malevil je také novinka. Jedná se o společný výlet rodičů 
a dětí na trase Jablonné v Podještědí–ranč Malevil. Této jízdy je možno
se zúčastnit s dětským vozíkem, cyklosedačkou atd. Každý dětský účast-
ník obdrží v cíli čokoládu a dospělák jeden nápoj (pivo, limo). Na programu
této jízdy je návštěva ranče, místní ZOO, doprovodného programu a fan-
dění všem závodníkům.

Malevil Cup 2010 je opět součástí prestižních seriálů – Českého 
poháru Českého svazu cyklistiky, MarathonMan-Europe a iVelo Bike 
Marathon série.

Doprovodný program se dostává v této fázi do finální podoby. Veškeré
informace o něm najdete na www.paklisport.cz. Zde také najdete všechny
potřebné informace i přihlášky k závodům.

Stfielecké dopoledne
Dne 22. 5. se pod záštitou Domu dětí a mládeže Drak a Městské policie
Hrádek nad Nisou konalo v rámci využití volného času mládeže střelecké
dopoledne u základní školy praktické v Loučné.

Akce byla určena pro všechny věkové kategorie a tak účast byla veliká.
Sešlo se tam dohromady 86 účastníků, a to jak dětí, tak i dospělých.

Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet střelbu ze vzduchovky na růže i padačky.
Dále zjistit, zda má bystré oko a hbité střely při střelbě z luku či kuše. 
Nadšení určitě bylo i ze střelby z airsoftových pistolí na terč, které nám
přinesli členové z airosoftového klubu Hrádek nad Nisou. Ke všemu nám
tam hrála reprodukovaná hudba, o kterou se starali Ruda Béla a David
Varga. 

Na závěr se všechno zpečetilo opékáním vuřtů. Po celou dobu nechy-
běla dobrá nálada a radost z výkonů soutěžících.

Za poskytnutí zázemí celé akce chceme poděkovat hlavně panu ředi-
teli ZŠ praktické Mgr. Havlovi, a dále za pomoc při organizaci panu Pala-
sovi, Bošňákovi a Weissovi.

Městská policie – Iva Krňáková, 
DDM Drak – Mgr. Ladislava Jurková

Îáci ‰koly u po‰ty sbírali
medaile

17. 5. Atletika – Pohár rozhlasu mladší žáci
Po atletickém čtyřboji (8. místo z 12 škol) se mladší žáci pod vedením
Mgr. Jana Bohdaneckého zúčastnili i dalšího víceboje školních družstev.
Z 12 týmů tentokrát skončili na 9. místě. Tým soutěžil v běhu na 60 m 
a 1 000 m, výšce, dálce a hodu míčkem. Školu reprezentovali Badi, Beneš,
Bielčík, Podzimek, Černý, Blažek, Hájek, Fritsche.

19. 5. Atletika – Atletický trojboj všestrannosti
Závodů pro žáky 1. stupně se letos zúčastnilo 350 žáků v 10 kategoriích 
z celého Liberecka. Každý žák sbíral body za sebe v disciplínách 50 m,
dálka a míček. První čtyři z každého ročníku postoupili do krajského kola
v Turnově. A i naše škola v něm bude mít zastoupení! A to díky Eriku 
Marešovi z 1. třídy, který skončil čtvrtý! Z dalších zajímavých umístění: 
7. místo M. Marek (1. tř.), 5. místo J. Laibl (2. tř.), 9. místo V. Kroka (3. tř.),
6. místo A. Schliesová (4. tř.), 11. místo F. Šebesta (4. tř.). Vedoucím byl
Mgr. Karel Kocourek.

21. 5. Fotbal – O pohár AŠSK
Na umělé trávě v Doníně sehrálo naše školní družstvo základní skupinu
tradičního turnaje ZŠ. A letos úspěšně! Postoupili jsme do čtvrtfinále po
výhrách nad ZŠ Lidická 3:1 (2 Vinš, Zezula) a ZŠ Chrastava 2:1 (Antoš,
Vinš). Čtvrtfinále se sehraje 7. 6. na umělce TU Liberec a soupeř vzejde 
z trojice ZŠ Dobiášova, Sokolovská a Harcov. Vedoucí byl Mgr. Tomáš
Vávra.

24. 5. Vybíjená – Okresní kolo žáků 6. - 7. tříd
Základní skupinu sehrál školní tým (10 chlapců + 2 děvčata) na ZŠ Soko-
lovské v Liberci. A úspěšně. Postoupil ze 2. místa do semifinálové skupiny! 
Porazili jsme ZŠ Komenského LBC a prohráli s domácí ZŠ Sokolovská. 
Vedoucí byl Mgr. Jan Bohdanecký.

26. 5. Atletika – Sportovní den, Zittau
Na pozvání Mittelschule Weinau v Žitavě jsme se zúčastnili atletického
trojboje. Každý žák a žákyně absolvoval skok daleký, sprint na 100 m 
a vrh koulí. A byli jsme úspěšní. Kategorii chlapců 9. r. vyhrál P. Nemer-
gut a třetí byl M. Bulíř, v dívkách 9. r. pak vyhrála K. Gamalejová, v chlap-
cích 8. r. vyhrál M. Klesal. Tzn. vyhráli jsme všechny kategorie, které jsme 
obsadili. Navíc ve vloženém open závodě na 800 m skončil na druhém
místě D. Šašek (8. r.). Školu reprezentovali Vinš, Škoda, Bulíř, Nemergut,
Hošek, Klesal, Souček, Šašek, Gamalejová. Vedoucí byl Mgr. Tomáš Vávra.

3. 6. Krajské finále Atletického čtyřboje v Jablonném v P.
Ve velice nepříznivém počasí dokázalo naše družstvo vybojovat v konku-
renci osmi škol z celého Libereckého kraje 5. místo. V atletických soutěžích
je to historický úspěch naší školy. Vedoucí byl Mgr. Tomáš Vávra.

Tomáš Vávra
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Úspěchem psovodů rezortu obrany skončila tradiční kynologická soutěž
O pohár Kristýny. Jen málo soutěží se může pochlubit takovou konkurencí
z řad profesionálních a sportovních kynologů z celé republiky, jako právě
naše Kristýna. O to cennější je každé umístění v první polovině soutěží-
cích, kterých se letos sešlo na čtyři desítky. 

Stoupající trend vloupání do domů a bytů v posledních dvou letech
vede stále více lidí k přípravě svých psů k osobní obraně a ochraně majetku,
a to se projevilo i v účasti na této soutěži. Ta je zvláštní tím, že se závodí
kromě poslušnosti v disciplínách, které se nazývají obranářskými. Proto
se mezi závodníky objevily z poloviny nové tváře, které sbírají zkušenosti
mezi ostřílenými borci. Mnozí začali se služebním výcvikem svého psa
právě proto, aby je čtyřnožec dokázal lépe chránit nebo uhlídat jejich 
domovy. 

„To ale vůbec neznamená, že obranářský pes je zlý a nebezpečný, 
když s ním jde páníček třeba na procházku nebo do restaurace. Správně
vycvičený obranářský pes musí být dokonale socializovaný a díky výcviku
dokáže rozlišovat nebezpečné situace. Kromě toho musí mít dobrou ovla-
datelnost. Můj Max je při obranářských zákrocích, kdy jsem napadený já
nebo pes, razantní a nekompromisní, ale vzápětí si ho může třeba v res-
tauraci pohladit kde kdo. Stejně tak je vlídný k návštěvám, které doma
přivítám,“ popsal chování správně vycvičeného psa letos nejúspěšnější
závodník na soutěžích a šampionátech služebních psů Martin Kiessling 
z Tartu Lišov. 

Je dávno známou pravdou, že nejvíce nebezpeční jsou psi necvičení
nebo cvičení nesprávným způsobem. Proto má tato soutěž podporu 
našeho města, neboť organizovaní a připravení kynologové mohou s vý-
chovou a výcvikem psů poradit nebo pomáhat dalším majitelům psů, aby
psi byli pro Hrádečáky radostí a ne postrachem. 

Nejlepším účastníkům předali poháry a další ceny starosta Hrádku
Martin Půta a místostarosta Josef Horinka, hlavní pořadatel Petr Richtr 
a také Jan Dubový, prezident Speciálního kynologického svazu Tart, který
se spolu s vojáky podílel na organizaci soutěže. Soutěž podpořila rovněž

obec Chotyně, výrobci krmiv Proplan a Eukanuba a pivovar Svijany. Za 
vítězným Martinem Kiesslingem skončil Stanislav Doležal od vojenské 
policie, třetí byl voják Tomáš Procházka. V soutěži družstev zvítězili vojen-
ští policisté, před týmem Tartu (Lišov/Mariánské Lázně) a družstvem AČR.
Ve vloženém závodě – zadržení figuranta na 400 m kolem jezera – zvítě-
zila Jitka Resselová s fenkou belgického ovčáka z Tartu Praha-venkov. 

Josef Růžička

39. roãník LuÏické padesátky
Lužická padesátka je turistický pochod pro širokou veřejnost. Letos byly
připraveny čtyři trasy na 15, 25, 35 a 50 km. První pochodníci vyráželi na
nejdelší trasu už po šesté hodině. 

Na trase 15 km byl připraven pohádkový les. Po lese pobíhaly pohád-
kové bytosti, které si pro děti i dospělé připravily různé soutěže. Sladká
odměna byla připravena pro všechny děti. 

Na ostatních trasách strašidla nebyla. Stačilo trochu nepozornosti 
a někteří pochodující trochu zabloudili. Jiným se nevyplatilo to, že si chtěli
zkrátit cestu. 

Na letošní Lužické padesátce bylo 368 pochodujících a 25 pořadatelů. 
Pořadatelé stárnou, a proto se dá předpokládat, že celostátně známý

turistický pochod v budoucnu zanikne. Zajistit dostatek pořadatelů je stále
větší problém.

Propagace našeho pochodu byla zajištěna v Hrádku nad Nisou i v Li-
bereckém kraji a v sousední Žitavě. Články o pochodu byly poslány do
některých deníků a časopisů. Bohužel některé jej neuveřejnily. Přesto, že
bylo pro pochod pěkné počasí, účastníků bylo o 100 méně než vloni.

Poděkování patří všem organizátorům, ZŠ T. G. Masaryka i městu Hrá-
dek n. N.

Zdena Vachková

·piãkoví psi na Krist˘nû 
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