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V prázdninovém čísle:
— Revitalizace centra města
— Oslavy Trojzemí
— Víla Nisa
— Rockové léto
— Nejlepší žáci
— Multikulturní den
— Ve znamení triatlonu
Příloha: Cesty v Lužických horách

cena 12 Kã

Hrádecká malá
kopaná = hrádecké
malé narozeniny

Letos mi je 38. V době, kdy v Hrádku nad
Nisou začala malá kopaná, jsem nastu-
poval do 3. třídy základní školy. Ani si
nemohu vzpomenout, jestli už jsem
tehdy alespoň jednou kopnul do balónu.
V Hrádku nad Nisou se ale mezitím začal
rodit zajímavý plán městské ligy v malé
kopané.

Od září do června (vyjma zimního
období) se každou sobotu od roku 1981
schází parta nadšenců, amatérů, býva-
lých i aktivních fotbalistů, aby si mohli na
hřišti porovnat své síly. Představa hez-
kého počasí a zeleného trávníku byla
však daleko od reality. Začínalo se na
škváře a žádné počasí nemohlo narušit
chtíč „bláznů“ honit se za kulatým ne-
smyslem.

A nebyly to jen drsné začátky… Škvára,
sedřená kůže, uskakující balóny, častá
zranění „obohacovala“ vzájemné zápasy
celé čtvrtstoletí až do roku 2003. V tomto
období, 2003–2004, realizovalo město
kompletní rekonstrukci sportovního are-
álu u pošty. Za obdivuhodné výkony
a především výdrž v nezáviděníhodných
podmínkách si fotbalisti vysloužili krásný
areál, na kterém je fotbal opravdu potě-
šením a odměnou.

Pokračování na straně 14

Amfora pfiivezla svou nejlep‰í
sestavu

Jména bývalých ligových fotbalistů, známých hudebníků, herců a dalších slavných osobností přilákala
na donínský stadion Slovanu, slavícího 100 let hrádecké kopané, dva a půl tisíce diváků. Tým pražské
Amfory se v Hrádku utkal v rámci oslav s hrádeckou starou gardou.

Možnost setkání se známými osobnostmi si nenechali ujít ani ti, kteří na kopanou běžně nechodí.
Nejvíce pozornosti ovšem upoutal příjezd Mistra. Čestný výkop patřil Karlu Gottovi, Monice Absolonové
a Karlu Štědrému. První zatěžkávací zkouškou pro nový trávník na hlavním hřišti byl nápor fanynek a fa-
noušků, kteří se snažili získat Mistrův podpis. Nutno říci, že to nebylo nijak složité, Karel Gott se ochotně
podepisoval a fotografoval až do chvíle, kdy se trojice žen, mezinárodních rozhodčích vedených Dagmar
Damkovou, odhodlala začít zápas.

Čestnému výkopu předcházely gratulace trenéru Amfory Werneru Kotasovi, který v těchto dnech osla-
vil sedmdesáté narozeniny, prezidentovi Amfory Petru Salavovi, který v Hrádku odehrál svůj 600. zápas
v týmu osobností a předání ceny pro Fotbalistu Amfory 2010 Vašovi Patejdlovi, členu slovenského Elánu.

Na hřišti se při zápase se starou gardou vystřídalo 22 hráčů. Poprvé po operaci kyčelního kloubu nastou-
pil Antonín Panenka, po dvaceti letech se na hřiště vrátil F. R. Čech. Zápas svými hláškami komentoval
Petr Novotný.

Amfora přehrála starou
gardu Hrádku 7:4. O góly
se podělili Siegl (2), Salava,
Skamene, Hruška, Jakubec
a Panenka.

Sestava Amfory: Steiner,
Kostelník, Vopršal, Semelka,
Patejdl, Hložek, Dobiaš,
P. Rada, Salava, Bičovský,
Fiala, Hron, Šíp, Vl. Hruška,
Horňák, F. R. Čech, Siegl,
Skamene, Ševčík, Jakubec,
Niederle, Panenka.

Sestava staré gardy:
Šedivý – Hynek, Štálík,
Rehberger, Chmela, Kolář,
Kresila, Třešňák, Černohor-
ský, Dvořák, Praus, Kovár,
Coufal, Loprais, Bílý, Hovorka, Horálek, Mádl, Fritsche, Junek, Dočekal, Černý, Čech, Zoubek, Hrníčko.

O branky se podělili Kolář (2), Kresila a Černohorský. Pokračování na straně 14

Pfii v˘kopu kanalizace byla objevena
stará silnice

Pokračující práce na rekonstrukci centra města přinášejí čas od času nové archeologické nálezy, i když už
neprobíhá souvislý archeologický průzkum tak jako v zimě. Jeden z velmi zajímavých objevů čekal hlu-
boko pod povrchem Husovy ulice. Při zemních pracích zde byla v hloubce okolo jednoho metru nalezena
stará haťová silnice.

Důkazy o tom, že v minulosti v centru města nebyly výjimkou škody způsobené velkou vodou, se našly
už v zimě před radnicí. Tehdejší obyvatelé města ale museli bojovat s podmáčeným povrchem cest v mís-
tech, kde to současníkům připadá nečekané.

Jedním z nich býval nejspíše i úsek Husovy ulice nedaleko křižovatky s Nádražní. Pokračování na straně 8



Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1111..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
11. schůze rady města v roce 2010 konaná dne 26. května se zabývala 
těmito záležitostmi:
— po projednání schválila dotaci na XI. International MTB marathon 

Malevil Cup pořádaný O. S. Pakli sport klub ve výši 3 000 Kč, která 
bude hrazena z příspěvkového programu na reprezentaci, propagaci
a kulturní akce ve městě 

— schválila vypsání výběrového (zadávacího) řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby s názvem Architektonický návrh interiéru 
výstavních a koordinačních prostor v Hrádku nad Nisou (výtvarná, 
dispoziční a barevná studie) včetně manuálu grafického stylu a výkonu
autorského dozoru a architektonický a technický návrh výstavy (mobi -
liáře výstavních prostor) včetně výkonu autorského dozoru, které je 
vypsáno v rámci realizace projektu Vzpomínka na společnou budouc-
nost – Koordinační a výstavní centrum oblasti muzeí Trojzemí CZ-D-PL
(100011793)

— schválila v souladu s podmínkami pro příjemce podpory objednání
služeb max. do výše 62 500 Kč na zajištění 2 ks zadávacích řízení 
o předpokládaných hodnotách zakázek od 800 000 do 2 000 000 Kč
bez DPH za ks v rámci projektu Vzpomínka na společnou budoucnost
– Koordinační a výstavní centrum oblasti muzeí Trojzemí CZ-D-PL
(100011793) u subjektu ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. 
s r. o., kde její zástupce, pan Ing. Martin Dušek zpracuje návrhy zadá-
vacích podmínek a bude administrovat proces zadávacích řízení v sou-
ladu s podmínkami pro příjemce podpory a kdy prvním zadávacím 
řízením je řízení na uvedenou zakázku a druhým zadávacím řízením
bude řízení na zakázku Vybavení prostor Výstavního a koordinačního
centra v Hrádku nad Nisou

— vzala na vědomí oznámení od uchazeče RLS, spol. s r. o., který podává
podnět ke kontrole k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci
zadávacího řízení na veřejnou zakázku Výběr dodavatele služeb na 
zajištění generální opravy a rekonstrukce hasičského vozu AZ 30, která
nebyla podána dle zákona o veřejných zakázkách. Schválila zaslat 
vyjádření a dotaz za město Hrádek nad Nisou k Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže, včetně podkladových materiálů, aby nedošlo ke
zbytečnému zdržení z realizací zakázky. Dále pak schválila podepsání
smlouvy s vítězným uchazečem pozdržet do doby vyjádření tohoto 
dohledového orgánu – Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 
případně na základě jeho doporučení nebo v případě negativního 
procesu kontroly zakázku zrušit v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

— vzala na vědomí návrh komise životního prostředí ve věci odpověd-
nosti za škody na kontejnerech a nádobách na odpad a uložila odboru
investic a správy majetku prověření možných postupů vč. pojištění ve
spolupráci s firmou SKS Jablonec n. N.

— souhlasila s umístěním kontejnerů na elektroodpad dle navržených 
lokalit

— vzala na vědomí informaci o návrhu zpracování pasportu alejí a vý-
znamných stromů na katastru města a ve vlastnictví města a uložila 
odboru investic a správy majetku připravit podrobnější materiál k to-
muto záměru vč. návrhu financování

— uložila odboru investic a správy majetku připravit výběrové řízení na
veřejné osvětlení v rámci projektu Celoroční zpřístupnění turisticky 
významného místa – Bod Trojzemí

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého roz-
sahu na akci Regenerace sídliště Liberecká II. etapa

— uložila odboru investic a správy majetku zakoupit 2 protipožární vaky
k zabránění vtoku zvýšené hladiny Lužické Nisy do vyústění dešťové
kanalizace města.

1122..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
12. schůze rady města v roce 2010 konaná dne 9. června se zabývala 
těmito záležitostmi:
— doporučila předložit závěrečný účet města za rok 2009 včetně zprávy

nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za
rok 2009 ke schválení bez výhrad na jednání zastupitelstva města 
30. 6. 2010

— schválila zřízení běžného účtu města Hrádek nad Nisou u Komerční

banky, a. s., který bude účelově vyhrazen pouze pro příjem financí 
z prodeje bytových jednotek družstva Nové bydlení. Zároveň družstvo
Nové Bydlení zřídilo účet u Komerční banky pro příjem financí z pro-
deje bytových jednotek družstva Nové bydlení.

— vzala na vědomí zprávu auditora o hospodaření DDM Drak a MŠ Old-
řichovská za rok 2009

— vzala na vědomí informaci o stavu žádostí o dotace, podaných v 16. vý-
zvě Operačního programu životního prostředí na akce: 1. Zateplení
DPS Žitavská, 2. Snížení energetické náročnosti ZŠ T. G. Masaryka 
a 3. Snížení energetické náročnosti MŠ Václavice, kdy byly všechny 
žádosti akceptovány, ale jen žádost na zateplení DPS Žitavská byla
schválena. Uložila odboru dotací a kultury informovat zastupitelstvo
města včetně předložení návrhu usnesení pro schválení nového 
podání do dalších výzev programů SFŽP, jako je Operační program 
životního prostředí nebo program Zelená úsporám.

— vzala na vědomí předloženou nabídku Národního památkového
ústavu na hudební vystoupení skupiny Ponožky pana Semtamťuka 
v městském parku dne 7. 8. 2010. Schválila konání hudebního vystou-
pení v rámci pikniku v městském parku v celkové částce 5 000 Kč. 
Uložila zajistit realizaci této akce v rámci činnosti společnosti Brána
Trojzemí, o. p. s. 

— schválila poskytnutí odměny členům okrskových volebních komisi při
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky kona-
ných ve dnech 28. a 29. 5. 2010 v částce 200 Kč na člena, tj. v celkové
částce 10 200 Kč

— udělila školským příspěvkovým organizacím souhlas k poskytnutí před-
mětu výpůjčky – teplovodních plynových kotelen – za účelem uzavření
nájemních smluv s firmou H-therma, a to na dobu neurčitou.
Komentář: Školní teplovodní kotelny bude nově provozovat z důvodů
daňové optimalizace firma H-therma.

— vzala na vědomí a souhlasí s odhadnutou výši škody způsobené 
požárem v DK Beseda v částce 519 004 Kč s DPH 

— vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce velitele městské policie
od 1. 9. 2010
Komentář: Dosavadní velitel městské policie byl jejím vedením pouze
pověřen, z tohoto důvodu bylo vyhlášeno výběrové řízení.

ãervenec, srpen 20102

Ekonomické okénko
DDaaňňoovvýý  kkaalleennddáářř  ((nneeoobbssaahhuujjee  ddaanněě  ssppoottřřeebbnníí,,  eenneerrggeettiicckkéé  aa  bbiiooppaalliivvaa))

1155..  77..  ddaaňň  ssiillnniiččnníí
– odvod čtvrtletní zálohy na daň

2200..  77.. ssoocciiáállnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod zálohy OSVČ za červen 2010
– odvod pojistného za zaměstnance za červen 2010

zzddrraavvoottnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod pojistného za zaměstnance za červen 2010

ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu
– odvod sražených záloh ze závislé činnosti za červen 2010

2266..  77.. ddaaňň  zz  ppřřiiddaannéé  hhooddnnoottyy
– přiznání + odvod za červen 2010

22..  88.. ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu
– odvod daně vybírané srážkou za červen 2010

88..  88.. zzddrraavvoottnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod zálohy OSVČ za červenec 2010

2200..  88.. ssoocciiáállnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod zálohy OSVČ za červenec 2010
– odvod pojistného za zaměstnance za červenec 2010

zzddrraavvoottnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod pojistného za zaměstnance za červenec 2010

ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu
– odvod sražených záloh ze závislé činnosti za červenec 2010

2255..  88.. ddaaňň  zz  ppřřiiddaannéé  hhooddnnoottyy
– přiznání + odvod za červenec 2010

3311..  88.. ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu
– odvod daně vybírané srážkou za červenec 2010

ddaaňň  zz  nneemmoovviittoossttii
– odvod 1. splátky daně u rolníků při dani vyšší než 5 000 Kč

88..  99.. zzddrraavvoottnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod zálohy OSVČ za srpen 2010
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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

V˘bûrové fiízení na velitele MP
Starosta mûsta Hrádek n. N. vyhla‰uje 

v˘bûrové fiízení na pozici

STRÁŽNÍKA URČENÉHO PRO ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE – 
velitel městské policie

MMííssttoo  vvýýkkoonnuu  pprrááccee:: město Hrádek nad Nisou
PPllaattoovvéé  zzaařřaazzeenníí:: 9. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě
CChhaarraakktteerriissttiikkaa  vvyykkoonnáávvaannéé  ččiinnnnoossttii::
plnění úkolů stanovených v rozsahu z. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
ZZáákkoonnnnéé  ppřřeeddppookkllaaddyy:: viz § 4 z. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
KKvvaalliiffiikkaaččnníí  ppřřeeddppookkllaaddyy::
úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
JJiinnéé  ppoožžaaddaavvkkyy::
– dobrá znalost práce s výpočetní technikou, Office, Windows, Excel, 

Internet
– samostatnost a flexibilita
– vysoké pracovní nasazení
– komunikační schopnosti
– praxe s řízením kolektivu 
– znalost německého jazyka výhodou
– praxe u státní nebo obecní policie výhodou
– řidičský průkaz sk. B
– dobrá fyzická i psychická kondice
UUcchhaazzeeččii  ppřřeeddlloožžíí  ppíísseemmnnoouu  ppřřiihhlláášškkuu,,  kktteerráá  mmuussíí  oobbssaahhoovvaatt  ttyyttoo  nnáállee  --
žžiittoossttii::
– jméno, příjmení a titul uchazeče
– datum a místo narození uchazeče
– místo trvalého pobytu uchazeče
– datum a podpis uchazeče
VVýýččeett  ddookkllaaddůů,,  kktteerréé  zzáájjeemmccee  ppřřiippoojjíí  kk  ppřřiihhllááššccee::
– strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních

zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
– čestné prohlášení o spolehlivosti (viz § 4b z. č. 553/1991 Sb.)
– doklad o zdravotní způsobilosti (viz § 4c z. č. 553/1991 Sb.)
– ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
PPřřeeddppookkllááddaannýý  tteerrmmíínn  nnáássttuuppuu:: 1. 9. 2010
LLhhůůttaa  pprroo  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy:: 16. 7. 2010 do 12:00 hod.
ZZppůůssoobb  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy::
– písemně poštou na adresu: Městský úřad Hrádek nad Nisou, Ing. Blanka

Karlová – tajemnice, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
– osobně v podatelně MĚSTSKÉHO ÚŘADU v Hrádku nad Nisou
OObbáállkkuu  oozznnaaččttee  tteexxtteemm:: Výběrové řízení na místo velitele MP

Vybraní uchazeči postoupí testy z tělesné přípravy, psychologické testy 
a ústní pohovor.

Do pfiípravy projektu dodávky tepla
z Turówa je zapojena i teplárna 

v Hrádku nad Nisou
Příprava projektu výstavby teplovodního přivaděče z elektrárny Turów 
je na začátku. Zástupci města Hrádku nad Nisou a hrádecké teplárny jsou
součástí pracovního týmu projektu, který se bude přípravou projektu 
v dalším období zabývat. Společně s dalšími zástupci měst Liberec, 
Chrastava a Jablonec včetně teplárenských společností jsou připraveni
spolupracovat na konceptu projektu pro výrobu potřebných dodávek tepla.  

Podle Vladimíra Pachla z Energetické agentury Trojzemí by realizace
takovéhoto projektu zajistila pro další budoucnost nezvyšování ceny 
energie a zejména zajištění stability dodávek a její bezpečnosti pro oby-
vatele dotčených měst. „Na zahájení prací jsme dostali dotaci z fondů 
Evropské unie. První předběžné výsledky, zdali je projekt ekonomicky 
proveditelný, budeme mít ještě již srpnu, do konce roku se rozhodneme
o dalších krocích. Bude rovněž důležité, aby města a teplárenské společ-
nosti táhly za jeden provaz,“ doplnil Vladimír Pachl.

Realizace přivaděče o délce přes 30 kilometrů má mnoho technických
a ekonomických podmínek. Veškeré prvotní analytické práce jsou zaštítěny
Euroregionem Nisa a součástí pracovního týmu projektu jsou zástupci do-
davatelů tepla i měst, kterých by se případný projekt týkal. První oficiální
schůzka, na které byly upřesněny termíny pro přípravné práce, se usku-
tečnila 1. července. 

„Do konce července chceme za Euroregion Nisa podepsat s elektrárnou
Turów první společný dokument, kterým písemně vyjádříme vážný zájem
se přípravou projektu s Poláky zabývat,“ informoval Jaroslav Zámečník,
jednatel Euroregionu Nisa. „Na projektu nás zajímá jednak jeho unikátnost
v Evropě a také určitá regionální soběstačnost a nezávislost na světovém
vývoji paliv,“ doplnil Jaroslav Zámečník.

Starosta města Hrádek nad Nisou Martin Půta po jednání uvedl, že
myšlenku dodávek tepla z Turowa považuje za pozitivní, protože bude 
na straně jedné využit stávající zdroj a na straně druhé by tak mohlo výhle -
dově dojít ke snížení lokálních emisí v dotčených městech. Bude také 
záležet na tom, jaká bude cena dodávaného tepla v průběhu dalších let
oproti prognózám ceny tepla vyráběného spalováním plynu, biomasy
nebo jiných paliv.

Volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí proběhnou ve dnech 15. a 16. října 2010. 
V Hrádku nad Nisou bude mít zastupitelstvo i v dalších čtyřech letech 
25 členů. Podrobné informace pro tvorbu kandidátek včetně zákonem
stanovených lhůt jsou zveřejněny na internetových stránkách města.
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Revitalizace centra města už zasáhla všechny ulice kromě Tiché. Na Hor-
ním náměstí se ale začíná situace zklidňovat, stejně tak jako v dolní části
ulice 1. máje.

Stavba postupuje podle nového harmonogramu, zveřejněného v mi-
nulém čísle HRÁDECKA. Do městských slavností by tedy měly být 
dokončeny rekonstrukce Horního náměstí, ul. 1. máje, Liberecké, Husovy
i Anglické. Osazen bude i nový mobiliář v podobě laviček a odpadkových
košů. Funkční by měla být i fontána. Po pouti budou zbývat k dokončení
jen některé architektonické prvky a ulice Lutherova a Tichá.

Pokraãující revitalizace centra mûsta

www.rada-severovychod.cz

Bezbariérový vstup do multifunkčního centra

Liberecká ulice

Pokračující práce v ul. 1. máje

Pokračující práce v ul. 1. máje

Na Horním náměstí zbývá položit dlažbu a osadit mobiliář

Školní ulice
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Mûsto Hrádek nad Nisou 
nabízí k prodeji do osobního

vlastnictví dva byty
1. – bytovou jednotku č. 2 o velikosti 2+1 (68 m2), 
Žitavská 204, Hrádek nad Nisou včetně spoluvlastnického podílu 
68/239 na společných částech budovy, jejího příslušenství a pozemku 
p. p. č. 1582/1 v k. ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou za mini -
mální nabídkovou cenu 253 160 Kč

2. – bytovou jednotku č. 2 o velikosti 1+1 (35m2), 
Liberecká 652, Hrádek nad Nisou včetně spoluvlastnického podílu

350/17 750 na společných částech komplexu budov č. p. 652, 653 a po-
zemcích p. p. č. 1224/2, p. p. č. 1224/1 v k. ú. Hrádek nad Nisou, obec
Hrádek nad Nisou za minimální nabídkovou cenu 223 230 Kč

Prodej bude uskutečněn formou obálkové metody, podmínky prodeje 
budou zveřejněny na úřední desce města Hrádku nad Nisou v druhé 
polovině srpna 2010.

Kdo mÛÏe pomoci? (Hledám.)
Kdo znal Rudolfa Scholze nar. 24. 4. 1914 v Hrádku?

Datum sňatku r. 1941. Do roku 1948 žil v Hrádku.

TTeell..  448833  771133  446611  MMoobbiill::  772200  115566  998844  ((SSvvoobbooddoovváá  EEvvaa))

Nûkolika slovy
Do oblastí poničených povodněmi putuje z Hrádku další pomoc. Po úkli-
dových prostředcích, které sbíral ČČK a následně poslal na Moravu, při-
spělo město Hrádek nad Nisou částkou 10 tisíc Kč prostřednictvím ČČK 
a stejnou částkou přímo obci Petrovice u Karviné.

Domy z 1. a 2. etapy výstavby ve Starém dvoře už jsou téměř všechny pro-
dány do osobního vlastnictví jejich současným nájemníkům. Uskutečně-
ním prodeje bytů se město zbavilo zátěže, která pramenila z jeho podílu
v družstvu Nové bydlení. Ziskem z prodeje nemovitostí byly vypořádány
především vzájemné závazky. Stávající nájemníci budou mít možnost 
disponovat s vlastní stavbou.

Město podalo stížnost na Lesy ČR z důvodu soustavného ničení komuni-
kací, které město spravuje. Konkrétně jde o komunikace na Horním a na
Dolním Sedle a v Loučné, po kterých Lesy ČR sváží vytěžené dřevo. Město
je v minulých letech na své náklady opravilo, ale po projíždění plně nalo-
ženými kamiony jsou opět ve špatném stavu. Lesy ČR přislíbily nápravu
v podobě opravy cesty na Horním Sedle. Do roku 2012 bude dokončena
výstavba dvou nových úseků lesních cest v revíru Sedlo, po kterých bude
dřevo odváženo přímo na komunikaci Hrádek nad Nisou – Rynoltice. Do-
jde tak ke snížení průjezdu zmíněnými obcemi.

Zastupitelé řešili žádost některých podnikatelů z Hrádku nad Nisou o kom-
penzaci části tržeb, které poklesly v důsledku rekonstrukce centra města.
Dle vyjádření podnikatelů je tento pokles likvidační. Město v rámci rekon -
strukce financuje nad rámec svých povinností přípojky vody, kanalizace
a opravy anglických dvorků. „Od začátku to chápeme jako kompenzaci
za způsobené obtíže. Jinou formu zastupitelstvo najít neumělo,“ vysvět-
luje starosta města Martin Půta. Na přípojky a anglické dvorky u domů
druhých vlastníků, které jsou již dokončeny v ul. 1. máje a na Horním 
náměstí, dosud město vynaložilo 1,153 mil. Kč.

Historickou budovu statku
nahradí byty

V červnu město prodalo pozemky a budovu bývalého statku ve Starém
dvoře společnosti Bydlení Šestajovice. Ta vloni projevila o zchátralý objekt
zájem s tím, že jej rekonstruuje a vybuduje v něm byty. Protože přestavba
by si vzhledem ke stavu budovy vyžádala extrémní náklady, požádala spo-
lečnost o změnu záměru – demolici a následně výstavbu nového objektu.

Na konci června začala demolice posledního křídla objektu někdejšího
poplužního dvora. Z původně čtvercové stavby již stála jen ta nejvzácnější
s klenbami v přízemí. Šlo o jednu z hrádeckých památek, byť nezapsanou
do seznamu památkově chráněných staveb. 

Těsně před demolicí proběhl rychlý průzkum provedený pracovníky
Národního památkového ústavu a objekt byl fotograficky zdokumentován.
Společnost Bydlení Šestajovice nechala provést v době příprav investice
podrobné zaměření. Stavba tedy byla alespoň částečně zdokumentována.
Zachovalé stavební prvky odpovídají baroknímu slohu. Přesnější datování
ale bude známo až z výsledků dendrochronologické analýzy provedené
z odebraných vzorků trámů.

Místo objektu panského statku postaví Bydlení Šestajovice, s. r. o., novou
budovu, respektující velikostí i výškou původní statek. V přízemí bude umís-
těno 36 komerčně využitelných prostor pro občanskou vybavenost. Počítá
se zde třeba s ordinacemi lékařů a provozovnami veřejně prospěšných in-
stitucí. V každém dalším nadzemním podlaží bude umístěno 45 ateliérů
nebo bytů o velikosti 1 + kk nebo 2 + kk určených k prodeji do osobního
vlastnictví. Tyto prostory budou upravovány podle požadavků zájemců 
o bydlení, dispozičně umožní i spojování do větších celků.                  Vít Štrupl
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Jednou z rozsáhlých investičních akcí města je rekonstrukce domu č. p. 71
a stavba sálu ve dvoře domu. Celý komplex je budován jako Multifunkční
centrum Trojzemí za použití dotace z česko-polského programu Cíl 3/Cel3. 

Druhým projektem, díky kterému bude multifunkční centrum připra-
veno pro pořádání výstav a setkávání široké veřejnosti, je projekt Vzpomínka
na společnou budoucnost – Koordinační a výstavní centrum oblasti mu-
zeí Trojzemí CZ-D-PL, podpořený z česko-saského fondu Cíl 3/Ziel3.

Právě v rámci projektu Vzpomínka na společnou budoucnost vznikal
přes půl roku koncept fungování centra. Tento dokument, na kterém se
podílela skupina odborníků z České republiky a Německa a také veřejnost
z Hrádku nad Nisou, byl v červnu přijat zastupitelstvem města. Pro další
realizaci projektu je zásadní, protože podle něj bude navrženo vybavení
interiérů. Ty tvoří výstavní prostory muzejního charakteru, které umožní
realizaci výstav s nejrůznějším zaměřením včetně výstav obrazů a foto-
grafií. Jedním z cílů projektu je vytvoření sítě muzejních zařízení, hradů
a zámků z regionu Trojzemí. V Hrádku nad Nisou by mělo fungovat je-
jich koordinační centrum. Část prostor v multifunkčním centru proto bude
vybavena pro setkávání odborné i laické veřejnosti.

V rámci projektu proběhla 21. června v Žitavě konference, které se zú-
častnili pracovníci muzeí z Čech a z Německa. Předávali si při ní zkušenosti
z realizace přeshraničních projektů i ze spolupráce mezi jednotlivými 
muzei. Právě tyto poznatky budou cenné při tvorbě sítě muzejních zaří-
zení, po které je zvláště mezi menšími zařízeními poptávka.

V současné době se spolu s Ateliérem David připravuje grafický koncept
interiérů centra a architektonické řešení výstavy. Vzhledem k poměrně
malým prostorám určeným pro pořádání výstav (asi 320 m2) je potřeba
najít takové řešení, které umožní maximálně prostory přizpůsobovat po-
třebám výstav bez nutnosti vynaložení dalších velkých nákladů.

Vybavení výstavních prostor znamená také naplnit bezpečnostní kri-
téria, která vyžadují muzea při zapůjčování exponátů. Další kapitolu tvoří
vybavení výpočetní a audiovizuální technikou.

Koncept předkládá také řadu námětů na výstavy, které by centrum 
v budoucnu mohlo realizovat. Kromě podzimní výstavy o archeologic-
kých nálezech z Hrádku nad Nisou bude nejspíše jedním z prvních témat
řeka Nisa a život na jejích březích. Vzhledem k neexistenci vlastních sbírek
se v konceptu počítá s půjčováním exponátů od partnerských muzeí. 
Zároveň se ale bude hrádecké centrum snažit o vytvoření vlastní sbírky.
Jistou naději dává reakce několika obyvatel města, kteří po zimních 
workshopech pořádaných k tvorbě konceptu přinesli několik zajímavých
dokumentů z nedávné historie města.

V průběhu července bude spuštěna pracovní verze internetových strá-
nek centra na adrese www.branatrojzemi.cz. Svoji prezentaci má Brána
Trojzemí také na facebooku. 

Zatímco stavební část projektu bude dokončena na podzim letošního
roku, realizace projektu Vzpomínka na společnou budoucnost potrvá do
září 2011. Objekt centra ale bude veřejnosti přístupný v průběhu letoš-
ního podzimu. Vít Štrupl

Koncept v˘stavního centra byl pfiedstaven
vefiejnosti

Jeden z výstavních prostorů v 1. patře domu

Pohled na přístavbu, ve které bude umístěn multifunkční sál

Podkrovní malý sál, určený pro setkávání laické i odborné veřejnosti

Výstavní a setkávací prostory v přízemí domu. Klenutá místnost bude využita především 
k prezentaci historie hrázděného domu č. p. 71
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Oslavy Trojzemí, které letos pořádal Hrádek nad Nisou, se musely vzhle-
dem k rekonstrukci středu města konat na Krisýně. To ale dalo pořadatelům
možnost využít pro tradiční soupeření týmů měst prostředí rekreačního
areálu včetně vodní hladiny.

Po pátečním oficiálním zahájení oslav se odehrály první soutěže VIP
týmů u restaurace Na Jihu. Vedení se ujal Hrádek, přestože hlavní disci -
plínu, vylovení lodiček z hladiny jezera, těsně prohrál. Večer zakončilo
společné vypouštění balónů pro štěstí.

V sobotu byly VIP týmy rozšířeny o další členy. Zástupce měst čekala
nejlákavější disciplína, závody dračích lodí. I když to zpočátku vypadalo,
že bude obtížné sestavit dvacetičlenné posádky, možnost vyzkoušet si
něco ne zcela běžného nakonec překvapivě zlákala i řadu příchozích,
takže Hrádek nad Nisou obsadil dokonce dvě lodě. Už úvodní instruktáž
a cvičné jízdy způsobily vyčerpání některých členů posádek, natož opa-
kovaná první rozjížďka mezi hrádeckými posádkami, které měly podle
rozhodčích problém vejít se do připravené dráhy.

S velkou převahou obsadily první dvě místa obě domácí posádky. 
Zatímco při první rozjížďce vyhrála o pouhých 26 setin sekundy posádka
tvořená převážně zástupci města, ve finále se pořadí vyměnilo a o 29 se-
tin sekundy vyhrála posádka složená převážně zástupci škol a školek. Pol-
ská a německá posádka byly v tomto souboji poraženy o více než 8 sekund.

Déšť, který zchladil všechny soutěžní týmy, způsobil předčasné ukončení
soutěží. Letošní soutěž týmů vyhrálo město Hrádek nad Nisou před Boga -
tynií a Žitavou.

Sobotní program na pódiu patřil amatérským hudebním uskupením
z Trojzemí. Po zmíněném dešti se naštěstí počasí umoudřilo, takže na 
liberecké Hush a Joe Satriani revival se na Kristýnu vrátilo i publikum. 
Jedinečnou podívanou sobotního programu byl ohňostroj. Jeho autor, 
p. Jaroslav Novotný, dokonale využil prostředí Kristýny. Část efektů vylé-
tala z vodní hladiny, zbylé se v ní alespoň odrážely.  

Nedělní program patřil hlavně městům Malého trojúhelníku. Protože
se o většinu vystoupení postaraly dětské soubory a školní kolektivy s je-
jich učitelkami, bylo na Kristýně živo. Nejen pro účinkující byly v rámci
oslav přichystány doprovodné aktivity.

V závěru Oslav Trojzemí změnil majitele štafetový kolík, který předá-
vají starostové měst pořadateli oslav příštích. Jubilejní 15. oslavy hostí příš-
tím rokem Žitava.

Vít Štrupl

Oslavám vévodila voda
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Víla Nisa skonãila v fiece
Každoroční putování po řece Nise mělo letos překvapivý závěr – alespoň
pro představitelku Nisy. Po doplutí na rozpálené Trojmezí okusila, byť 
nedobrovolně, osvěžující vodu řeky.

Skončilo tak letošní putování po Nise, spojené s předáváním poselství
starostům obcí ležících na jejích březích. U loděnice na Kristýně se k po-
sádce přidal i starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta a zástupce žitavské
radnice Thomas Kurze. Zvláště děti uvítaly možnost vypustit do řeky živé
ryby.

Pro zájemce bylo letos v rámci projektu Podpora turistických aktivit 
v okolí Lužické Nisy v Euroregionu Nisa připraveno splutí řeky až do 
německého St. Marienthalu.

Brána Trojzemí chystá na podzim
sborník a v˘stavu

Představit výsledky archeologického výzkumu v centru Hrádku nad Nisou
a vytvořit partnerství s žitavským městským muzeem a jeho podpůrným
spolkem jsou hlavní cíle projektu Historie a archeologie Trojzemí v textu
a obrazech, na který společnost Brána Trojzemí získala dotaci z Fondu
malých projektů Euroregionu Nisa.

V rámci projektu připravuje společnost sborník, který by měl být 
čte ná řům k dispozici v průběhu letošních městských slavností. Tým au-
torů z České republiky a Německa v něm představí dosavadní poznatky
z archeo logického průzkumu centra města a také poznatky ze stavebně
historického průzkumu domu č. p. 71, ve kterém se buduje multifunkční
centrum. Další dvě kapitoly sborníku se budou týkat drobných památek
v krajině Trojzemí a historie osídlení Trojzemí. Sborník bude kompletně
dvojjazyčný.

Po dokončení multifunkčního centra bude návštěvníkům zpřístupněna
výstava o archeologických nálezech z Hrádku. V současnosti probíhá 
jejich zpracování a vzhledem k množství nálezů a technologickým mož-
nostem potrvá ještě několik měsíců. Přesto bude možné část zajímavých
nálezů představit veřejnosti. Při zpracování tisíců střepů z náměstí se 
podařilo mimo jiné sestavit prakticky celý džbán, pozdně renesanční 
malované misky, probíhá konzervace kovových nálezů z hrobů v Kostelní
ulici. Exponáty budou doplněny o řadu fotografií nalezených stavebních
objektů. Vhodné předměty, které mohou doplnit nálezy z Hrádku, budou
zapůjčeny ze Žitavského muzea.

Partnerem Brány Trojzemí, o. p. s., je spolek Zittauer Museums – 
und Geschichtsverein e. V. Díky jeho aktivitě bude v rámci projektu 
vydán rovněž dvojjazyčný katalog archeologických nálezů umístěných 
v Žitavském muzeu. V současnosti, kdy nás od Žitavy dělí státní hranice,
si leckdy ani neuvědomujeme, že tomu tak v minulosti nebývalo. Nálezy
z obou stran hranice tomu ale odpovídají. Vydání katalogu, sborníku i re-
alizace výstavy v hrádeckém výstavním centru mají přispět ke společnému
poznávání dějin Trojzemí. Vít Štrup

Pfii v˘kopu kanalizace byla
objevena stará silnice

Dokončení ze strany 1
Dřevěné trámy tvořily povrch cesty, vedoucí „bažinou“. První zpevnění
obstaraly větve a kameny, na ně byly položeny trámy o délce až 2,5 metru.
V pozdějších dobách byla vznikající ulice několikrát zpevněna kameny 
a dlažbou.

Haťová cesta musela být z důvodu postupující stavby kanalizace rychle
rozebrána. Uschované vzorky dřevěné konstrukce umožní poměrně
přesně datovat dobu jejího vzniku. První odhady říkají, že bude pravdě-
podobně starší než dláždění staré úvozové cesty, odkryté na podzim na
náměstí. Skutečné stáří určí až dendrochronologická analýza, pro kterou
byly z trámů odebrány vzorky. Vít Štrupl
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polečenskápolečenská
rubrikarubrika

Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
červnu 2010 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.

70 let Jan Pszczolka
80 let Jaroslav Vondráček, Zdenka Dvořáková,

Antonie Macháčková
81 let Ladislav Vacek, Marie Proboštová
82 let Miloslav Bensch, Jaroslava Baková 
83 let Miloslava Tvrdá
84 let Gizela Šimková, Miloslava Šrajerová
85 let Waltraut Prchlíková, Marta Hovorková
86 let Ida Studničná, Vladimír Kopecký
88 let Zdeňka Krakovská, Elena Kovářová,

Agneša Jakubcová
95 let Marie Jindrová

Dne 4. 6. 2010 byli v obřadní síni radnice uvítáni noví hrádečtí občánci: 
Lucie Nechvílová, Lukáš Kalaš, Vanesa Dadučová, Anna Marie Mackovčinová,
Matěj Zeman, Tomáš Badi, Jakub Větrovský, Tomáš Sobotka, Tomáš Slavík,
Kateřina Votýpková, Vojtěch Tvaroh, Patrik Mlateček, Daniel Mižigár, Laura
Jiránková, Matěj Šulc.

Marie Zimová, tajemnice SPOZ

Nabídka nov˘ch knih v mûstské
knihovnû

Červenec 2010
Blake, J. – DDiivvookkýý  rráájj (historický román pro ženy)
Brody, J. – ZZkkoouušškkaa  vvěěrrnnoossttii (román ze současnosti)
Crais, R. – LL..  AA..  rreekkvviieemm (detektivní román)
Dumas, A. – RRuuddáá  ssffiinnggaa (historický román)
Finder, J. – VVrraažžeeddnnýý  iinnssttiinnkktt (psychologický román)
Kessler, L. – OOppeerraaccee  GGlleennnn  MMiilllleerr (z historie pluku SS Wotan)
Klevisová, M. – ZZlloodděějjkkaa  ppřřííbběěhhůů (detektivní příběh)
Laurens, S. – GGeennttlleemmaannoovvaa  ččeesstt (román pro ženy)
Matthews, C. – KKddyyžž  ssee  lláássccee  lleeppíí  ssmmůůllaa  nnaa  ppaattyy (společenský román)
Pilcher, R. – VVee  zznnaammeenníí  bbllíížžeennccůů (příběh dvojčat)
Rowland, L. – DDootteekk  ssmmrrttii (historický román s detektivní zápletkou)
Rommel, E. – PPěěcchhoottaa  úúttooččíí (historie bitev)
Weiner, J. – SSpprráávvnnéé  hhoollkkyy (román pro ženy)
Weisberger, L. – HHoonniiččkkaa  zzaa  HHaarrrryymm  WWiinnssttoonneemm (příběh tří kamarádek)

pracovnice knihovny

Rockové léto zaÏilo rekordní
náv‰tûvu

„Za dvacet dnů bude 25 stupňů a polojasno, je to domluvený,“ ohlašoval
dlouho dopředu jeden z pořadatelů Hrádeckého rockového léta Standa
Dlouhý. A dohoda byla splněna do puntíku. Ideální počasí, výborná sestava
účinkujících a velice příznivá cena vstupenek – a 8. ročník Hrádeckého
rockového léta zaznamenal rekordní návštěvu. Na Kristýně se sešlo 
850 platících diváků, nejvíce v dosavadní historii festivalu.

Z hrádeckého festivalu se stala přehlídka mnoha žánrů, domácích 
i z dálky přijíždějících kapel, kapel zvučných jmen i nových objevů.

Svůj hodinový koncert si ve výborné náladě užila Anna K s Bandem.
Tomáš Hájíček z Krucipüsku sice od posledního účinkování na rockovém
létu zcela proměnil image, to ale nic nezměnilo na tom, že i v roli Krako-
noše, do níž se pasoval vstupní znělkou z Krkonošských pohádek, doká-
zal rozparádit publikum jako málokdo. Patrně největší hvězdou letošního
rockového léta byli Support Lesbiens, které po půlnoci na pódiu vystřídali
neméně energičtí Southpaw. 

Poděkování za 8. ročník festivalu, vybudovaného jen díky nadšení 
a kuráži místních fanoušků rockové hudby, patří všem organizátorům,
sponzorům i posluchačům, kteří přišli. A také přání, ať se daří i při dalších
ročnících.

Tomáš Hájíček – Krucipüsk

Anna K

Support Lesbiens
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Nejlep‰í Ïáci se se‰li
na radnici

K závěru školního roku patří také ocenění vynikajících žáků hrádeckých
škol. Starosta a místostarosta města oceňují na základě tipů učitelů nej-
lepší žáky z 1. a z 2. stupně, osobnosti škol a také ty, co se v uplynulém
roce nejvíce zlepšili. Letos to byli tito žáci:

Adélka Čiháková, Kristýna Marečková, Eliška Vokněrová, Novotná 
Karolína, Anička Kořínková, Karolína Tangová, Radek Šelemberk, Tomáš
Křenek, Podlipná Zuzana, Skočejová Kateřina, Černá Kristýna, Horáková
Tereza, Látová Jana, Tereza Danková, Michaela Zvoníčková, Kristýna 
Fialová, Hrabarová Kristýna, Michaela Musilová, David Kapura, Rudolf
Milko, Růžičková Kateřina, Zuzana Mužáková, Michaela Rydvalová.

Po předání vysvědčení se se školní docházkou rozloučilo na městském
úřadě také 44 žáků ZŠ Lidická, 37 žáků ZŠ T. G. Masaryka a 3 žáci ZŠP
Loučná.

Nejlep‰í sbûraãi si odnesli
pfiehrávaãe

Závěr školního roku je spojen s vyhodnocením řady soutěží. Jednou z nich
je soutěž v třídění odpadů, do které jsou zapojeny všechny hrádecké školy
a školky. Pro odměny v podobě MP3 a MP4 přehrávačů si před rozdáním
vysvědčení přišli nejlepší sběrači papíru, PET láhví a tetrapaků. Zástupci
nejlepších kolektivů ze škol a školek převzali z rukou místostarosty města
Josefa Horinky a starosty Martina Půty šeky na nákup vybavení nebo na
školní výlet.

V kategorii jednotlivců si hlavní cenu odvezla Michaela Rydvalová ze
ZŠP Loučná, na jejímž kontě byla celá patnáctina odpadu vytříděného ve
školách. Nejlepším kolektivem se v kategorii škol stala 2. třída ze ZŠP 
Loučná. Mezi školkami s převahou vyhrály také děti z Loučné.

V letošním roce byl ve školách a školkách vytříděn téměř shodný objem
odpadu jako v loňském roce. Ve sběrných surovinách skončilo prostřed-
nictvím škol 46 tun papíru, 131 tisíc PET láhví a 34 tisíc tetrapaků.

V˘let za ãerty
Druhý červnový týden jsme se jako každý rok vydali na školní výlet. 
Tentokrát na třídenní putování „Strojem času do historie“.

Cílem našeho výletu byla nejmenší městská památková rezervace 
v ČR – Úštěk.

Během tří dnů jsme stačili navštívit úštěcké čertí muzeum, kde si děti
prohlédly výstavu čertů, pohyblivé vyřezávané peklo, a dokonce mohly
navštívit pekelné podzemí a vyzkoušet si, jak by se jim v pravém pekle 
líbilo. Celá prohlídka byla doprovázena průvodcem Jaroslavem Stejným –
autorem mnoha vyřezaných čertů, z jehož strašidelného vyprávění až 
nepříjemně mrazilo a ukápla nejedna slzička.

Prohlédli jsme si i náměstí s kostelem Petra a Pavla, kde se natáčel film
Rebelové. Další den jsme se podívali vláčkem do nedalekých Ploskovic,
jednoho z nejkrásnějších zámků v severních Čechách. Prohlédli jsme si jak
interier zámku, zámecké zahrady, tak i podzemní grotty.

Nezapomněli jsme ani na úštěckou šatlavu, kde jsme vyslechli nejen
výklad o historii města, ale měli jsme možnost si prohlédnout středověké
mučírny, vězení, zbrojnici a na závěr si i vlastnoručně vyrobit groš či pří-
věšek na památku.

Dvakrát jsme byli vyzkoušet vodu místního jezera, byla teploučká, ale
i tak nás v tom hrozném vedru příjemně osvěžila. Po celou dobu jsme se
stravovali v místní restauraci v kempu, kde dětem moc chutnalo. Taky na
závěr pan kuchař i paní servírka dostali od dětí vyznamenání – diplom 
za skvělé vaření a obsluhu.

Vše se nám moc líbilo a moc a moc se těšíme, že příští rok zase někam
pojedeme. Děkujeme MÚ v Hrádku nad Nisou a panu Gorčicovi z KSM
Castings CZ, a. s., za finanční podporu, bez které bychom nemohli výlet
uskutečnit.

Školní družina a kolektiv učitelek ze ZŠP Loučná

Hudební ‰koliãka zakonãila
tfietí rok

Po nesmělých začátcích, kdy zájem o hudební výuku v Hrádku nad Nisou
značně kolísal, to vypadá, že zájemců o hru na klavír, kytaru či flétnu je
dost. Koncertem žáků hudební školičky skončil den před vysvědčením
třetí rok hudební výuky, která probíhá pod vedením Eduarda a Annema-
rie Himmelových v prostorách ZŠ T. G. Masaryka. 

Největší zájem je o hru na flétnu a na kytaru. Výuku navštěvovalo v tomto
školním roce celkem 18 žáků ve věku od 6 do 15 let. Zápis do nového škol-
ního roku proběhne opět v září.

Vít Štrupl
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Co si ‰eptají „Beru‰ky“
Pod Špičákem stojí chata,

budeme tam natotata.
Vždycky s jarem vyrážíme hledat lesní poklady,
zvládneme to celý týden bez táty a bez mámy.
Odvezem si hory domů, máme plné kapsičky,

to bude mít mamka radost – kameny a klacíčky.
Víte, kde je Šťastná zem?

Jeli jsme tam „meďákem“!
To je místo v Českém ráji,

kde si děti jenom hrají.
Průlezky a houpačky,
lanovka a klouzačky.

Vylezte si, kam jen chcete,
ale pozor, nespadněte!

Letní vůně jasmínu
přináší tu novinu,

že naše školní zahrada
je indiánská osada.
Indiánská maminka 
má indiána tatínka,

děti indiány, 
zpívejte si s námi.

Česky, polsky německy,
ale nejvíc hrádecky!

Mnoho dobrot, hudby, tance,
bubeníci a brake dance.

Děkujeme za zážitky,
bude čas jít spát,

poslední noc ve školičce
si se strašidly hrát.

Hejkal, světlušky a víly
nepřijdou si na Motýly!

Loučení nás zabolí,
až odejdete do školy,
tašku, penál, tužky,

na shledanou, Berušky!

p. učitelka Janinka, MŠ Liberecká – „Beruška“

Podûkování osadnímu v˘boru
ve Václavicích

Jako každý rok, tak i letos na mateřskou školu osadní výbor ve Václavicích
nezapomněl. Tentokrát jsme dětem mohli pořídit nové stoly a židličky, 
a tak od září bude mít všech 25 dětí své místečko.

Ještě jednou moc děkujeme! Za mateřskou školu Martina Broschinská
Poděkování Pískovnám a p. Novotnému
Mateřská škola Donín a Václavice děkují Pískovnám, a. s., Hrádek za 
dodání písku pro naše děti a panu Novotnému za jeho dovoz.

Děti z MŠ Donín a Václavice
Mateřská škola v Doníně má novou umývárnu
Abychom splňovali všechny hygienické požadavky, bylo nutné na počet
dětí přidělat jedno WC a jedno umyvadlo. Během 14 dní se vše podařilo.

Zároveň bychom chtěli touto cestou poděkovat dědečkovi Matýska 
Minaříka panu Březkovi, že během víkendu obložil celou umývárnu a ušet-
řil mateřské škole peníze, které bychom museli zaplatit za položení dlažby,
obkladů a další zednické práce.

Moc děkujeme… Celý kolektiv mateřské školy Donín

Multikulturní den
Základní škola Lidická je zapojena do projektu Organizace pro pomoc
uprchlíkům v Praze „Jsme lidé jedné Země“. Žáci 7. tříd se v něm sezna-
mují s problematikou rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní
výchovy. Proběhla už beseda o lidských právech a Vietnamu, žáci vytvá-
řeli koláže a porovnávali život u nás a ve státech, odkud k nám přicházejí
migranti. Četli novinové články a diskutovali o jejich obsahu. Součástí 
projektu je také e-learningový program. Žáci v něm získávají informace 
o životě lidí ve Vietnamu, Afghánistánu, Číně, Čečensku, Kongu a dalších
zemích. Nabyté znalosti si ověřují moderními zábavnými metodami. 

Všechny třídy školy uspořádaly na Den dětí 1. června multikulturní 
den. Vybraly si jednu zemi a kreativně ji zpracovaly v mnoha činnostech. 
Z Evropy si žáci vybrali Slovensko, Skotsko, Rusko, Itálii, Nizozemsko, Fran-
cii a Řecko. V Asii jsme zavítali do Vietnamu, Číny a Japonska a v Africe
do Konga. Shromáždili informace o způsobu života lidí, historii a kultuře
státu. Škola se tak změnila v mraveniště obyvatel několika světadílů.

Během celého dopoledne připravovali typická jídla a jejich vůně se 
prolínaly na chodbách. Naučili se písně, básničky a pozdravy v národních
jazycích. Vytvářeli koláže a výstavky, na kterých ztvárnili architekturu, 
typické výrobky a slavné osobnosti. Nejpůsobivější byla různorodost 
oblečení, které si žáci oblékli a v závěrečné přehlídce předvedli ostatním
třídám.

Součástí dopoledne byla beseda s paní Grigoryan z občanského sdru-
žení Foreigners z Liberce, která žáky informovala o úskalích lidí, kteří 
žádají o pobyt v naší republice. Sama pochází z Arménie a prošla trnitou
cestou od uprchlického tábora až po získání českého občanství. Tato orga -
nizace pomáhá přistěhovalcům řešit jejich integraci do naší společnosti.

Prožili jsme dopoledne, ve kterém jsme měli možnost se více dozvědět
o národech, které neznáme. Děti byly tak motivované, že učitelé jim byli
jen rádci a tentokrát nemuseli nikoho do práce nutit. Pilně pracovaly celé
dopoledne a prožily velmi zajímavý a neobvyklý den. Všichni si zaslouží
velkou pochvalu a poděkování. Mgr. Věra Týřová, koordinátor projektu

Jarmark jako gratulace 
k narozeninám

V duchu oslav 85 let od otevření budovy české školy v Hrádku nad Nisou
se nesl letošní, už jedenáctý, školní Jarmark ZŠ T. G. Masaryka. Zajímavé
bylo díky facebooku sledovat očekávání rodičů, kteří Jarmark dosud ne-
měli možnost prožít, a pak také jejich pozitivní reakce. 

Tradiční průvod za hrádeckými konšely musel být letos zkrácen, protože
téměř tři stovky lidí by se na náměstí v současnosti těžko dostávaly. Mís-
tostarosta města Josef Horinka si ale našel chvíli, aby poddaným předal
klíč od města symbolicky před branami školy.

Jak tomu u Jarmarku bývá, každá třída se programu zhostila po svém.
K vidění byl proto třeba obrovský narozeninový dort, vývoj českého škol-
ství od dob prehistorických, fiktivní třída složená ze současných učitelů
asi tak před dvaceti lety i přehlídka toho nejlepšího, co různí žáci umí.
Svým vystoupením se přidali i současní učitelé, kterým jejich kolegyně
přichystaly Sladké mámení.

Vrcholem Jarmarku je předávání školních cen:
ZZllaattýý  ŽŽeebbřřííkk  ((nneejjvvěěttššíí  zzlleeppššeenníí))::
Jan Rojík (1. st.), Nikol Šedová (2. st.)
ZZllaattýý  VViikkttoorr  ((pprroo  ssppoorrttoovvccee))::
Erik Mareš (1. st.), Martin Bulíř (2. st.)
ZZllaattáá  KKeebbuullee  ((nneejjlleeppššíí  žžáákk))::
Terezie Hanzlová (1. st.), Kristýna Fialová (2. st.)
ZZllaattáá  BBuuřřiinnkkaa  ((pprroo  žžáákkaa  ss  ddoobbrrýýmm  pprroossppěěcchheemm  aa  vveellkkýýmm  ssrrddcceemm))::
Barbora Válková (1. st.), Sabina Dolanská (2. st.)
ZZvvllááššttnníí  cceennaa  pprroo  ČČtteennáářřee  rrookkuu::
Karolína Brátová 
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Jelen Nails Studio – Nehtové studio   
Nově otevřeno

Adresa: Horní náměstí 109, Hrádek nad Nisou
Otevírací doba: Po – Pá 9.00 – 18.00, So 9.00 – 13.00, Ne: pouze na objednávky

OObbjjeeddnnáávvkkyy  nnaa  tteell..  ččííssllee::  777766  229944  332299,,  777733  669944  222200

CCEENNYY
MMAANNIIKKÚÚRRAA  AA  PPEEDDIIKKÚÚRRAA ÚÚPPRRAAVVAA  UUMMĚĚLLÝÝCCHH  NNEEHHTTŮŮ
Manikúra klasik 100,– Malá 30,–
Manikúra francouzská 150,– Velká 80,–
Pedikúra klasik 250,–
Pedikúra francouzská 280,– ZZDDOOBBEENNÍÍ  NNEEHHTTŮŮ

Kompletní lakování 50,–
MMOODDEELLAACCEE  UUMMĚĚLLÝÝCCHH  NNEEHHTTŮŮ Malování pistolí - ručně, 1 nehet 10,–
Akrylové a gelové nehty klasické 270,– Komplet 90,–
Akrylové a gelové nehty francouzské 290,– Lepení diamantů na nehty, 1 nehet 8,–

Komplet 70,–
DDOOPPLLNNĚĚNNÍÍ  UUMMĚĚLLÝÝCCHH  NNEEHHTTŮŮ Čárka 30,–
Akrylové a gelové nehty klasické 250,– Permanentní špičky 50,–
Akrylové a gelové nehty francouzské 270,–

OODDSSTTRRAANNĚĚNNÍÍ  UUMMĚĚLLÝÝCCHH  NNEEHHTTŮŮ
Gel a lakování 100,–

AAKKCCEE  PPRROO  SSTTUUDDEENNTTYY  OODD  1155  DDOO  1177  LLEETT!!  MMooddeelláážž  nneehhttůů,,  vvččeettnněě  ffrraannccoouuzzsskkéé  mmaanniikkúúrryy,,  zzaa  115500,,--
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Dokončení ze strany 1
Na závěr prázdnin a oslav 100 let hrádecké kopané chystá Slovan ještě je-
den zápas plný hvězd. 31. srpna se od 17 hodin na hřišti v Doníně utkají
s hrádeckými fotbalisty mistři Evropy, držitelé olympijského zlata a 15 ví-
tězů ankety Fotbalista roku. Vít Štrupl

Na hřišti se vystřídala řada známých tváří včetně populárního Karla Šípa

Karel Gott se ochotně podepsal na vozíček ctitelky Míši Rydvalové

Zápas rozhodovala trojice žen, mezinárodních rozhodčích, vedených Dagmar Damkovou

Na hřišti se po roce ocitl také Mistr Evropy Antonín Panenka

Hrádecká malá kopaná = hrádecké
malé narozeniny

Dokončení ze strany 1
A na tomto novém hřišti jsme se dokopali až k nadcházejícímu jubilej-
nímu třicátému ročníku.

Je až obdivuhodné, že jsou ještě stále mezi aktivními hráči i fotbalisti,
kteří v roce 1981 byli u zrodu a prvních výkopů HMK. Honza Bílý, Josef
Doležal, Míra Mičica, Olda Motl, … Za tu dobu se hodně změnili, ale jednu
věc dělají pořád. Hrajou hrádeckou malou kopanou. 

V posledním, 29. ročníku si velmi úspěšně vedl tým F.A.C. VELDA, který
si poměrně dlouho držel obrovské šance na získání svého historicky čtvr-
tého titulu (naposledy ve 20. ročníku, 2000–2001). Bohužel jim nevyšel
závěr sezóny a v posledních třech kolech je o šanci na titul připravil tým
O. Z., který tak získal již osmý titul v historii HMK.

Pořadí týmů 29. ročníku
1. O.Z.
2. F.A.C. VELDA
3. VZV RAPID
4. HRÁDECKÝ VÝBĚR
5. ŽLUTÁ KARTA
6. PAŠERÁCI
7. FC ZELINÁŘI

Nejlepší střelci 29. ročníku
1 Kozák Jan O.Z. 51 branek
2 Černohorský Josef ml. O.Z. 43 branek
3–4 Bruder Pavel VZV RAPID 19 branek
3–4 Heisler Evžen F.A.C. VELDA 19 branek

V tomto ročníku zároveň překonalo laťku stého gólu hned několik hráčů:
Pavel Bruder (106), Michal Raichl (102), Aleš Konrád (101), Evžen Heis-
ler (101), Tomáš Svoboda (100). 

V neposlední řadě považuji za úspěch také prezentaci hrádecké malé
kopané i na webových stránkách www.lhl.cz/hmk. Je to další malý střípek
k udržení tradice i v dalších letech. Ke spokojenosti už nám teď stačí jen
jedno… fotbalový míč. Jiří Tůma

Amfora pfiivezla svou nejlep‰í sestavu
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Závûr léta ve znamení
triatlonu

V srpnu a v září se nedaleko Hrádku nad Nisou uskuteční dvě triatlonové
akce, které by neměly zůstat bez povšimnutí fanoušků a sportovců, kteří
rádi plavou, jezdí na kole a běhají.

O-See-Challenge – jubilejní 10. ročník
Již podesáté se ve dnech 13.–15. srpna uskuteční u Olbersdorfského 
jezera nedaleko Žitavy a v přírodním parku Žitavské hory mezinárodní 
terénní triatlon O-See-Challenge. Součástí je i závod německé Xterry, která
je prestižním seriálem terénních triatlonů.

Vloni se tohoto závodu zúčastnili závodníci ze 17 zemí, kteří se utkali
o 36 kvalifikačních míst pro mistrovství světa.

Již tradičně budou otevřeny kategorie pro jednotlivce i týmy. Po plavání
dlouhém maximálně 1,5 km následuje cyklistická část na horském kole
(26,3 km nebo 36 km) terény Žitavských hor až na vrchol Hvozdu, po 
návratu na závodníky čeká 5 nebo 9 km běhu.

Již několik let je O-See-Challenge součástí i české části Xterry, díky které
se závodu účastní velké množství závodníků z ČR (mj. sestry Loubkovy).
Nejen proto je závod moderován dvojjazyčně.

Nad jubilejním 10. ročníkem závodu převzal záštitu pan Stanislav Til-
lich, předseda vlády Saska. 

Již v pátek 13. 8. od 20 hodin proběhne slavnostní zahájení sportov-
ního víkendu, který bude letos spojený s oslavami kulatého výročí, hlavní
závod bude odstartován v sobotu 14. srpna v 11.30, dětský závod pak 
odstartuje v neděli.

Více se o závodě dozvíte na www.o-see-challenge.de, a to i v češtině. 

Triatlon Hrádek nad Nisou – 2. ročník znovuobnovené tradice
V neděli 5. září 2010 odstartuje v rekreačním areálu Kristýna u Hrádku
nad Nisou otevřený závod v terénním triatlonu. Závod s dlouholetou 
tradicí byl po několikaleté přestávce obnoven v roce 2009. 

V jezeře Kristýna proběhne plavání, MTB část provede závodníky ma-
lebnou krajinou Lužických hor a po projetí cyklistického úseku směřuje
trasa v běžecké části k symbolickému místu Trojmezí.

Pořadatelé přichystali pro závodníky celkem 7 „dospělých“ kategorií 
a 4 žákovské, které budou ušetřeny plavání.

Vzhledem k průjezdu cyklistické části CHKO Lužické hory je počet 
startujících omezen, proto pořadatelé doporučují se přihlásit předem na
stránkách závodu, které obsahují i další potřebné informace.

Závodníci v hlavním závodě absolvují tratě o vzdálenostech 0,4 km –
16 km – 4 km, žáci 0 km – 5 km – 1,5 km.

Nejen pro diváky je plánován doprovodný program. Svou zručnost bude
možné vyzkoušet v lanovém parku, nebude chybět prezentace vozů značky
Volkswagen a pro závodníky budou připraveny k vypůjčení boty z Nike+
testovacího autíčka. Program je stále aktualizován, vše o závodu je k nale -
zení na www.triatlon-hradek.cz.

„Cílem pořadatelů je, stejně jako v roce 2009, uspořádat závod pro 
širokou veřejnost, který se vyznačuje pohodovou atmosférou a je okoře-
něn pěknými sportovními zážitky. K tomu jistě přispějí i tratě vedené 
Lužickými horami a Trojmezím,“ uvedl za pořadatele Stanislav Dvořan.

Hrádkem projeli elitní 
závodníci MTB

Trať 11. ročníku závodu horských kol Kellys Malevil Cup vedla i Hrádkem
nad Nisou. Příznivci cyklistiky tak měli možnost zhlédnout celou českou
špičku maratónců doplněnou o přední jezdce cross country. 

Po průjezdu Císařským údolím a sjezdu loukami k Tanexu zamířili 
závodníci na Kristýnu, kde byla první z občerstvovacích stanic. Z Hrádku
odjížděli do těžší části závodu, několikanásobného stoupání v Lužických
horách, včetně výjezdu na Hvozd.

Mezi závodníky na trati 105 km, která byla Mistrovstvím ČR v mara -
tonu, neměl konkurenci Jaroslav Kulhavý, který dojel do cíle s více než 
pětiminutovým náskokem. Hrádecký Jiří Novák vybojoval šesté místo.

Na kratší trase 65 km, která se jela jako Velká cena ČT 4 Sport, bojovali
o přední umístění bronzoví medailisté lyžařské štafety z olympijských her
ve Vancouveru. Vyhrál Martin Jakš, Lukáš Bauer obsadil šesté místo.

Letošní Kellys Malevil Cup byl spolu s příštím ročníkem generálkou na
rok 2012, kdy se závod pojede jako mistrovství Evropy.

Vít Štrupl
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