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cena 12 Kã

Jak fungují
sluneãní hodiny
na námûstí?

V samotném závěru rekonstrukce Hor-
ního náměstí bylo instalováno několik
drobných prvků. Mezi ně patří i sluneční
hodiny. Ti, kteří si je zblízka prohlížejí, ale
často kladou otázky, jakým způsobem
určit správný čas.

Kromě slunce je potřeba k určení času
člověk – právě on vrhá stín, ukazující
aktuální čas. Místo, kam si stoupnout, je
vyznačeno na datové ose. Mění se podle
ročních období – v souvislosti s tím, jak
se mění pohyb slunce po obloze. Stačí
tedy na datové ose vyhledat místo, které
je nejblíže aktuálnímu datu, postavit
se na něj a vržený stín určí čas. Pouhým
doplňkem slunečních hodin jsou šipky
ukazující směr, ve kterém se nacházejí tři
nejbližší města.

Téměř přes celou délku náměstí je
vyznačena časová osa, podél které jsou
vydlážděny čtverce s historickými
dlažbami, nalezenými při archeologic-
kém průzkumu náměstí. U jednotlivých
čtverců jsou již umístěny bronzové
tabulky s letopočty, které se k dláždění
vážou. Pokračování na straně 10

V prÛmyslové zónû se zaãalo
stavût

Nová část průmyslové zóny mezi obchvatem města a hranicí s Polskem se stala staveništěm. Nový závod
zde začala stavět investiční společnost VGP. Na sedmihektarovém pozemku bude postupně zastavěno až
35 tisíc m2 plochy.

Společnost VGP se zabývá projektováním, výstavbou a následným pronájmem celých areálů pro
logistiku a výrobu. Hrádek nad Nisou se stal dvanáctou lokalitou v ČR, kde VGP staví. Společnost VGP
dosud nezveřejnila konkrétního zájemce o pronájem nového areálu. Nicméně už na jaře zástupce
společnosti Jan Van Geet oznámil, že mají smluvně zajištěného nájemce s minimální dobou pronájmu
areálu 15 let. Známo je také to,
že v Hrádku nad Nisou vzniká
areál pro výrobu hygienických
potřeb. Výroba by zde měla
být zahájena na konci příštího
léta. Od počátku zde vznikne
na 150 pracovních míst. V dal-
ších etapách výstavby závodu
bude výroba rozšířena a počet
pracovních míst se zvýší až
na 400.

Pro město bude výstavba
areálu VGP přínosná mini-
málně ve dvou směrech:
kromě zvýšení počtu pracov-
ních míst ve městě se zhodnotí
pozemky v průmyslové zóně.

Pokračování na straně 5

Od prosince se do Liberce bude
jezdit v novém

Pro stovky lidí, kteří denně dojíždějí do Liberce nebo do Varnsdorfu, nastane v prosinci velká změna.
Provoz na trati Liberec – Hrádek nad Nisou – Varnsdorf – Rybniště bude místo Českých drah zajišťovat
společnost Vogtlandbahn. Výjimkou budou jen spoje mezi Drážďany a Libercem, které České dráhy
provozují ve spolupráci se společností DB.

Změna nastane se změnou jízdních řádů, tedy od 12. prosince. Od tohoto data přestanou na trati
jezdit nejčastěji používané motorové vozy. Společnost Vogtlandbahn bude používat své motorové jed-
notky Siemens Desiro. K dispozici bude mít čtyři soupravy. V každé z nich je 112 míst k sezení, ve střední
části je místo pro sedm kol. Soupravy jsou nízkopodlažní a s využitím rampy, která je v každé soupravě,
dokonce bezbariérové. Cestování v těchto moderních vlacích bude vzhledem ke klimatizaci pohodlnější
v létě i v zimě. Nižší je i hladina hluku ve vlacích.

Další novinkou, která souvisí se změnou dopravce, je prodej jízdenek. Ty se již nebudou prodávat na
nádraží, ale ve vlaku. Všichni průvodčí ovládají češtinu i němčinu. Dopravce má vlastní tarif ve stejné výši,
jaká platí v síti IDOL. Cestující, kteří využívají karty IDOL, ji budou moci ve vlacích používat i nadále.
Průvodčí navíc budou disponovat čtečkami, které umožní naplno využívat výhody IDOLu včetně dopravy
v liberecké MHD zdarma.

Ten, kdo bude cestovat dále než do Liberce, si bude moci ve vlaku Vogtlandbahn zakoupit jízdenku až
do cílového místa. Pokračování na straně 5



Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1177..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
17. schůze rady města v roce 2010 konaná dne 22. září se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila uzavření smlouvy se společností Flexibuild, s. r. o., na výstavbu

4 dvojdomků 
— schválila použití finančních prostředků z fondu rozvoje města ve výši

1 600 tis. Kč jako zálohu na výstavbu povodňových domků
— schválila uzavření mandátní smlouvy s firmou Energy Benefit centre,

o. p. s., ve výši 100 000 Kč
— schválila uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace

pro stavební povolení a inženýrskou činnost na akci Stavební příprava
pro realizaci čtyř dvojdomků v Hrádku nad Nisou s firmou Nýdrle-pro-
jektová kancelář, spol. s r. o., ve výši 112 800 Kč vč. DPH 

— vyjádřila nesouhlas s objízdnou trasou nákladní automobilové dopravy
přes obec Václavice z důvodu provádění přeložky komunikace II/592
v Chrastavě

— schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 
na projekt Instalace solárních soustav na objektu MŠ Donín a šaten 
fotbalového hřiště 

— schválila v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné
zakázky na dodávku velitelského automobilu pro jednotku SDHO Hrá-
dek nad Nisou jako nejvýhodnější nabídku uchazeče DAJBYCH, s. r. o.,
Plzeň za celkovou nabídkovou cenu 1 085 602 Kč vč. DPH dle podané
nabídky

— na návrh tajemnice městského úřadu a doporučení výběrové komise
jmenovala do funkce vedoucího odboru stavebního a životního 
prostředí Městského úřadu Hrádek nad Nisou pana Ing. Milana 
Radu

— na základě doporučení OSaŽP a na základě usnesení zastupitelstva
města o parametrech projektu výstavby bytových domů v lokalitě Starý
dvůr souhlasila se zpětvzetím žádosti podané u Krajského úřadu v Li-
berci o prošetření stavebního povolení na stavbu „bytového domu“
stavebníka Bydlení Šestajovice. Současně vzala na vědomí následný
postup, a to uzavření veřejnoprávní smlouvy o výstavbě mezi investo-
rem a stavebním úřadem, za předpokladu dodržení usnesení zastupi-
telstva

— schválila nákup movitého majetku sloužícího k provozu sálu v DK Be-
seda za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 132 000 Kč s DPH,
která bude uhrazena formou zápočtu na nájemném vyplývajícím ze
smlouvy o nájmu části nemovitosti 

— schválila upravený ceník pronájmu ve sportovním areálu Sokolovna
platný od 1. 10. 2010 

— schválila cenovou nabídku firmy Střechy Pecina ve výši 68 430 Kč včetně
DPH na opravu střechy ZŠ Donín

— schválila cenovou nabídku firmy Střechy Pecina ve výši 48 260 Kč včetně
DPH na opravu balkonu v prostorech knihovny v ul. Václavská

— předběžně souhlasila se stanovenou výší nájemného za 1 m2 podla-
hové plochy povodňového domku v lokalitě Loučná, Hrádek nad Nisou
takto: 
1. nájemcům zasaženým povodněmi, včetně demolic nemovitostí –

regulované nájemné platné pro rok 2010 ve výši 3 000 Kč.
2. ostatním nájemcům: nájemné platné pro rok 2010 ve výši 80 Kč/m2.
3. nájem na dobu určitou, a to 20 let, s možností, kdy bude s nájem-

cem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě, s tím, že pozemek pod
stavbou bude řešen samostatnou kupní smlouvou 

— vzala na vědomí přehled cenových nabídek na opravu ZŠ Donín 
a schválila:
1. pro realizaci akce firmu Syner Liberec v rozsahu oprava suterénu 

(1 895 856 Kč vč. DPH) vč. vnějších úprav objektu (1 530 622 Kč vč.
DPH), dále opravu tělocvičny (479 843,73 Kč vč. DPH)

2. firmu Propos Prouza pro realizaci opravy hřiště ve výši 247 329 Kč
vč. DPH

3. firmu Profil Plus Liberec pro realizaci opravy podlahy tělocvičny ve
výši 69 168 Kč vč. DPH

— schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Hrádek nad Nisou 
a Technickými službami města Liberce, a. s., na akci Sadové úpravy –
přilehlé ulice v rámci rekonstrukce centra města Hrádku nad Nisou.

Celková cena díla včetně DPH činí 456 707,18 Kč.
— vzala na vědomí informaci o ukončení investiční akce Zlepšení dopravní

dostupnosti mezi městy Hrádek nad Nisou (CZ), Bogatynia (PL) a Heř-
manice (CZ) v česko-polském příhraničí 

— schválila výběr zhotovitele v rámci VZMR na akci Dodávka a montáž
stavebních úprav včetně zasklení a kamenických prací kolem studní 
v Hrádku nad Nisou – firma Metrostav ,a. s., za cenu 856 697 Kč vč.
DPH 

— schválila slevu na nájemném, a. s., Kristýna a doporučila představen-
stvu společnosti projednat podobný postup s nájemníky jednotlivých
zařízení v rekreačním areálu

— uložila odboru dotací a kultury podat do Fondu malých projektů 
Euroregionu Nisa žádost o dotaci na projekt, jehož hlavním obsahem
je získání velitelského automobilu pro JSDHO Hrádek nad Nisou, a to
v případě, že bude v měsíci říjnu vyhlášena příslušná výzva. Zároveň
ukládá odboru dotací a kultury celý projekt a žádost zpracovat a po-
jmenovat tak, aby byl včetně ostatních aktivit v souladu s příslušnou
výzvou.

1188..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
18. schůze rady města v roce 2010 konaná dne 6. října se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na akci 

Multifunkční centrum Trojzemí Hrádek n. N. s firmou Regionální 
stavební, s. r. o.

— schválila vypsání výzvy VZMR na akci Vybavení výstavních prostor Mul-
tifunkčního centra 

— schválila vypsání výzvy VZMR na akci Vybavení multifunkčního sálu
Multifunkčního centra 

— schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na
projekt Zateplení MŠ Donín 

— vzala na vědomí informaci o posouzení a hodnocení nabídek a schvá-
lila pro realizaci akce Zateplení DPS Žitavská Hrádek nad Nisou jako
cenově nejvýhodnější nabídku firmy STAV-AGENCY za cenu 2 026 683 Kč
vč. DPH 

— vzala na vědomí požadavek na předfinancování projektu ZŠ Lidická –
Mezinárodní parlament dětí ve výši 382 200 Kč z rozpočtu města 2010

— schválila provedení roční inventarizace majetku města na základě pří-
kazu starosty města v termínech k 31. 10. 2010 a k 31. 12. 2010

— schválila prominutí platby školného a stravného dětem, jejichž rodiny
byly postiženy povodní v srpnu 2010, a to na období prvního pololetí
školního roku 2010/2011 dle přiloženého seznamu. Vzala na vědomí
předpokládanou výši prominutí platby školného a stravného dětem,
jejichž rodiny byly postiženy povodní v srpnu 2010, a to na období prv-
ního pololetí školního roku 2010/2011, která činí celkem 152 830 Kč.
Doporučila financovat tuto částku z darů přijatých na základní běžný
účet města.

— schválila uzavření smlouvy na technický dozor investora mezi městem
Hrádek nad Nisou a panem Jakubem Valešem za celkovou nabídkovou
cenu 17 500 Kč/měsíc (z toho: RZS Tovární 225 za 2 000 Kč, MŠ Donín
za 4 000 Kč, gynekologie 2 000 Kč, ZŠ Donín – suterén 6 000 Kč, ZŠ
Donín – tělocvična 2 000 Kč, ZŠ Donín hřiště 1 500 Kč) 

— schválila cenovou nabídku firmy B+F, s. r. o., Frýdlant na provedení
izolace obvodového a vnitřního zdiva MŠ Donín za nabídkovou cenu 
76 180 Kč vč. DPH.

— schválila výběr zhotovitele dodatečných stavebních prací v rámci 
veřejné zakázky na akci Revitalizace historického centra v Hrádku nad
Nisou firmu Metrostav, a. s. Rada města schválila uzavření dodatků 
č. 7 a č. 8 smlouvy, které upravují konečnou cenu díla na 68 458 897 Kč
vč. DPH.

— vzala na vědomí informaci o dopisu vlastníka objektu č. p. 295 v Tovární
ul. – CIB Flats P10, a. s., kterým byli nájemci informováni o oznámení
zániku nájemních smluv z důvodů zasažení bytového domu povodní,
s tím, že byl vypracován statický posudek, který doporučil demolici
výše uvedeného objektu. Dům byl vlastníkem nabízen k prodeji již před
povodní.

— rada města v působnosti Valné hromady TS Hrádek vzala na vědomí
nabídku na pořízení automatického externího defibrilátoru AED G3
Automatic jako povinné výbavy do všech vozů pro dopravu raněných,
nemocných a rodiček dle vyhlášky č. 221 ze dne 30. 6. 2010

— vzala na vědomí nabídku PharmDr. Jaroše – lékárníka – na odkup 
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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

objektu a ukládá odboru investic a správy majetku předložit nabídku
do zastupitelstva města

1199..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
19. schůze rady města v roce 2010 konaná dne 20. října se zabývala těmito
záležitostmi:
— po projednání schválila záměr poskytnutí daru z veřejné sbírky ve výši

10 000 Kč těm podnikatelům, kteří provozují svoji činnost na území
města Hrádek nad Nisou, na úhradu nákladů spojených s obnovou
prostředků a prostor k podnikání

— vzala na vědomí předloženou žádost o poskytnutí příspěvku Římsko-
katolické farnosti Hrádek nad Nisou na opravu sanktusové věžičky 
kostela sv. Bartoloměje. Rada města po projednání schválila poskytnutí
příspěvku na opravu sanktusové věžičky kostela sv. Bartoloměje ve výši
50 000 Kč, který bude hrazen z grantového programu města, kapitola
Příspěvkový program na kulturní památky.

— vzala na vědomí podání žádosti o 100 % dotace ve výši 133 000 Kč do
Programu G-99 Akce financované z rozhodnutí zastupitelstva a rady
kraje na akci Sportovní areál Dolní Sedlo.
Uložila odboru investic a správy majetku, aby provedl vlastní realizaci
projektu v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí účelové dotace
a ve spolupráci s odborem dotací a kultury, který provede administrací
dotace a její vyúčtování s poskytovatelem.

— schválila v den státního svátku 28. 10. udělit Ocenění za záchranu 
života a majetku při povodních v srpnu 2010 pro kolektivy SDH Hrá-
dek nad Nisou, SDH Václavice, SDH Dolní Sedlo, VÚ Grabštejn a všem
ostatním kteří při živelní pohromě dobrovolně pomáhali

— schválila udělení ocenění Osobnost města Hrádku nad Nisou, které
bude předáno u příležitosti oslavy státního svátku dne 28. října 2010
Mgr. Miluši Brandové a p. Ladislavu Bavorovi

— vzala na vědomí námitku podanou firmou SPS – VKP, s. r. o., se sídlem
ve Slatiňanech, proti zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky
Výběr dodavatele hasičského vozu CAS a pověřila starostu města ve
spolupráci s osobou pověřenou zadávacím řízením a velitelem JSDH
Hrádek nad Nisou prověřit stav a relevantnost námitky, dále provést
právní poradu a další činnosti vedoucí k vyřízení námitky v souladu 
s platným zákonem o veřejných zakázkách 

— schválila cenovou nabídku firmy B+F Bachtík na opravu elektroinsta-
lace v MŠ Donín po povodni za cenu 393 151 Kč vč. DPH

— dle návrhu dopravní komise schválila umístění dopravní značky Zákaz
stání v obou směrech za domem č. p. 716 + 718 v ul. 1. máje (ordinace
MUDr. Sekvarda) a značky Zákaz stání a zastavení po jedné straně –
na komunikaci podél kina – spojovačka ul. 1. máje a Václavské, z důvodů
dopravní obslužnosti a zimní údržby

— souhlasila s předloženým návrhem za zpoplatnění parkovacích míst na
Horním náměstí a schválila tyto sazby: za první půlhodinu parkování
– poplatek 5 Kč, každá další započatá půlhodina – poplatek 20 Kč

— schválila uzavření dodatku smlouvy č. 9 s firmou Metrostav, a. s., na
prodloužení termínu plnění u objektu rekonstrukce Tiché ulice a rekon-
strukce Husovy ulice – křižovatka s ulicí Tichou – do 30. 11. 2010 

— schválila vypsání výzvy k podání nabídek v zadávacím řízení pro veřejné
zakázky malého rozsahu a uložila odboru investic a správy majetku ve
spolupráci s firmou Storing, spol. s r. o., vypsat výběrové řízení na akci
Hlavní terénní úpravy a přípojky inženýrských sítí pro 4 povodňové
dvojdomky v Hrádku nad Nisou

— schválila pořízení zpětné koncové klapky od firmy BMTO Group, a. s.,
Liberec, za cenu 96 000 Kč bez DPH.

PovodÀové domky rychle rostou
Osm povodňových domků, které s pomocí státních dotací staví město
Hrádek nad Nisou, má být hotovo nejpozději do konce ledna. Stavba velmi
rychle postupuje. Nejdéle trvalo vybudování základů. K další stavbě jsou
využívány stavební materiály Flexibuild upevněné do dřevěné nosné 
konstrukce. Situace na stavbě se tak mění každým dnem. Vzhledem k tech-
nologii výstavby nebudou překážkou ani přicházející zimní měsíce.

Přesto, že konstrukce domů působí velmi jednoduše, mají domy velmi
malé tepelné ztráty. Nájemníci část energie ušetří také díky solárním 
kolektorům pro ohřev teplé vody.

Ekonomické okénko
DDaaňňoovvýý  kkaalleennddáářř  ((nneeoobbssaahhuujjee  ddaanněě  ssppoottřřeebbnníí,,  eenneerrggeettiicckkéé  aa  bbiiooppaalliivvaa))
2222..  1111.. ssoocciiáállnníí  ppoojjiiššttěěnníí

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

zzddrraavvoottnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod pojistného za zaměstnance za říjen 2010

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

2255..  1111.. ddaaňň  zz  ppřřiiddaannéé  hhooddnnoottyy
– přiznání + odvod za říjen 2010

3300..  1111.. ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu
– odvod daně vybírané srážkou za říjen 2010

ddaaňň  zz  nneemmoovviittoossttii
– odvod 2. splátky daně při dani vyšší než 5 000 Kč

88..  1122.. zzddrraavvoottnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod zálohy OSVČ za listopad 2010

ZZvvýýššeenníí  ddůůcchhooddůů  aa  ppřřííppllaattkkůů  kk  ddůůcchhooddůůmm::  
– v roce 2011 se zvyšují důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké
a sirotčí přiznané před 1. lednem 2011 tak, že základní výměra důchodu
se zvyšuje o 60 Kč měsíčně a procentní výměra důchodu se zvyšuje 
o 3,9 %. Základní výměry důchodů přiznávaných po 31. prosinci 2010 se
zvyšují na 2 230 Kč měsíčně.

– od 1. ledna 2011 se o 3,9 % také zvyšují příplatky k důchodu přiznané
před 1. lednem 2011. Jedná se o příplatky k důchodu ke zmírnění někte-
rých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, dále
o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Českosloven-
ska a některých pozůstalých po nich a o jednorázové peněžní částce 
některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až
1945. 

ZZiimmnníí  ppnneeuummaattiikkyy::
Na dálnici D1 budou letos zimní pneumatiky povinné na úseku dlouhém
161 km: od 21. kilometru (Mirošovice) do 182. kilometru (Kývalka), 
tedy téměř celá dálnice z Prahy do Brna. Ministerstvo dopravy se tak 
dohodlo s krajem Vysočina a dopravní policií. K rozšíření úseku s povin-
ným použitím zimní výbavy došlo mimo jiné i proto, že nyní už je jasné,
že novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
která měla zavést tuto povinnost celoplošně, do začátku letošní zimní 
sezóny schválena nebude.
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Jedním z podniků, který se bude se škodami po povodních potýkat 
nejspíše ještě hodně dlouho, je Povodí Labe. O tom, které škody se 
podařilo alespoň částečně odstranit a kdy a kde budou opravy pokračo-
vat, jsme vedli rozhovor s ředitelem jabloneckého závodu Povodí Labe
Ing. Jaroslavem Jarouškem.

Pane řediteli, podařilo se vám po třech měsících vyčíslit celkové
škody, které srpnová povodeň napáchala v Libereckém kraji?
Škody Povodí Labe v Libereckém kraji přesáhly 1,6 miliardy korun. Jsou
to škody na opevnění řek a potoků, na korytech narušených nátržemi 
a zanesených spoustou naplavenin, poškozena je vegetace. Škody máme
i na přehradě Mlýnice, kde došlo k přelití hráze a následnému poškození
podloží. V Hrádku nad Nisou dosáhly škody na Nise a na Václavickém po-
toce na vodohospodářských zařízeních Povodí Labe 168,4 milionu korun.  
Ví se dnes, odkud přišlo takové množství vody?
Český hydrometeorologický ústav zpracovává souhrnnou zprávu, která
by měla být brzy k dispozici. Víme, že východní část Jizerských hor ne-
měla žádné výraznější problémy. V západní části Jizerských hor se ale
srážky v některých lokalitách pohybovaly až okolo 300 mm za 24 h. Což
je extrémní množství. Na drobných přítocích Nisy jako je Jeřice, Mlýnice
a Fojtecký potok, se jednalo o tisíci až tisícpětisetletou vodu. Přítok do
Nisy z těchto toků nejvíce ovlivnil rozsah povodně v Chrastavě a v Hrádku. 
S každým dalším deštěm panuje obava, že voda bude znovu
škodit. Podařilo se vám alespoň některé škody odstranit?
Po povodních jsme se vzhledem k rozsahu zasaženého území museli 
nejdříve soustředit na zprůtočnění koryt vodních toků. To znamenalo 
odstranění největších překážek, stromů apod. Protože rozsah byl opravdu
obrovský, pomáhaly nám i ostatní státní podniky Povodí, Armáda ČR 
a hasiči. Museli jsme využít i pomoc dodavatelskou, tedy od jiných firem.

Protože finanční prostředky byly omezeny, muselo si vedení radnic 
určit nejkritičtější místa na území jejich obcí, která se následně řešila. 
Z Hrádku nad Nisou jsme dostali požadavky už 25. srpna. Byla tam uve-
dena tři místa: koryto řeky před mostem v Doníně, kde řeka sebrala kus
břehu s chodníkem a kde hrozilo podemletí silnice v případě dalšího zvý-
šení hladiny vody v řece. Další místo bylo po levé straně řeky kousek před
mostem, kde řeka dosahovala až k domu č. p. 87 a přímo omývala jeho
základy. Zde hrozilo podemletí domu. Na třetím místě, které je v Loučné,
řeka rovněž odplavila velký kus pozemku, čímž se dostala pouhých deset
metrů od obytného domu. V současnosti jsou tato místa provizorně upra-
vena. Dodatečně jsme řešili ještě další požadavek vedení města, kdy bylo
potřeba upravit koryto řeky pod lávkou u Koruny. Jak se ukázalo na konci
září, je to v současnosti jedno z nejproblematičtějších míst v Hrádku nad
Nisou, protože průtočnost koryta je zde nízká. Na toto místo nastoupila
objednaná firma v první polovině října. Možnosti úpravy jsou zde ale
omezené, protože v korytu řeky je uložena kanalizace, která je výše, než
dno řeky. Správce kanalizace má úpravu provést do konce roku. 

V Hrádku nad Nisou byly zatím z naší strany provedeny práce za 
6 miliónů korun.
Mluvil jste o opravě míst vytipovaných vedením měst a obcí.
Kdy se bude pokračovat na dalších místech?

Je potřeba říci, že na odstraňování následků srpnových povodní jsme 
dostali zatím pouhých 50 miliónů korun, které mohl uvolnit státní pod-
nik Povodí Labe. Ty už byly vyčerpány na uhrazení prací, provedených
dodavatelskými firmami. Práce za dalších asi 20 miliónů korun provedli
zaměstnanci Povodí. Je to ale jen 70 mil. Kč oproti škodám za 1,6 mili-
ardy korun, což je pouhé zrnko. Další peníze jsou otázkou státních dotací,
které se získávají z vyhlášených zvláštních programů na odstraňování 
povodňových škod. Na konci října byl vyhlášen program na odstraňování
povodňových škod ze srpna 2010. Na základě toho nám byl Minister-
stvem zemědělství stanoven finanční limit pro čerpání peněz ze státního
rozpočtu. K dispozici budeme mít 890 miliónů korun. Tyto peníze sice
nepokryjí odstraňování všech škod, ale přeci jen bude situace o něco lepší.
Tyto peníze budeme investovat v roce 2011. 
Která místa přijdou na řadu?
Hned po povodních bylo zadáno zpracování tzv. generální hydrotech-
nické studie odstraňování povodňových škod. Oslovili jsme významné
projektové složky, které by mohly zmapované škody posoudit z různých
hledisek. Dodavatelem studie byl vybrán Hydroprojekt Praha.

Srpnová povodeň ukázala, že v některých místech koryto řeky bylo zcela
nekapacitní. Pokud je z jedné strany chodník, z druhé stavební objekty,
je obtížné něco dělat. Povodeň na některých místech ukázala, jak kdysi
koryto vypadalo a jak si ho lidé postupně nevhodně upravili. Konkrétně
v Hrádku odkryla starou pobřežní zeď právě v místech, kde byl odplaven
chodník, nebo celé jedno pole pod mostem v Doníně. Mnohde si řeka
našla zpět svou původní cestu. Někdo se domnívá, že stačí prohloubit
koryto řeky. Jenže toto opatření nepomůže. Řeka má svou danou niveletu,
tu nelze měnit.

Zmíněná generální hydrotechnická studie stanoví návrhový průtok 
a kapacitu koryt, návrh technického řešení, propočet nákladů a stanovení
priority jednotlivých opatření. To je velice důležité. Není se co divit, že
každý ze starostů má před zimou oprávněné obavy a chce opravit škody
ve své obci co nejdříve. Dodavatel generální hydrotechnické studie ale
vidí řeku jako celek a právě on stanoví priority. Návrhy opatření ale je 
povinen konzultovat se starosty poškozených měst a obcí a s přísluš-
nými vodohospodářskými orgány. V tuto chvíli tedy nemůžeme říci co
konkrétně se bude dělat v Hrádku, priority budou známy po dokončení
studie.
Kdy bude generální hydrotechnická studie k dispozici? A kdy
lze očekávat provádění dalších opatření hrazených ze státní 
dotace?
Studie bude k dispozici do konce listopadu. Konkrétní opatření budou
prováděna v příštím roce.
Na závěr mi dovolte ještě jednu otázku k srpnové povodni. Sku-
tečně hrozilo protržení přehrady Mlýnice?
Všechny přehrady jsou stavěny tak, že zásadně nesmí dojít k přelití hráze.
Nejnebezpečnější je tento stav u hrází sypaných, ale ani u zděných hrází
nesmí tento stav nastat. Od toho jsou bezpečnostní přelivy, které mají 
takovou kapacitu průtoku, aby k přelití nedošlo. Jenže množství vody 
v této lokalitě bylo tak obrovské, že přes hráz teklo až 15 cm vody. Tím

Dal‰í opravy koryta fieky pfiijdou v pfií‰tím roce
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V prÛmyslové zónû se
zaãalo stavût

Dokončení ze strany 1
Nová průmyslová zóna dosud nebyla připojena na inženýrské sítě, 
nebylo vyřešeno ani její dopravní napojení. Společnost VGP na své 
náklady (odhadnuté na 26 mil. Kč) vybuduje potřebnou infrastrukturu,
která bude po kolaudaci převedena do majetku města. Pozemky pod no-
vým závodem společnost od města odkoupí s tím, že budou náklady na
vybudování inženýrských sítí odečteny od kupní ceny. Zbývající část nové
průmyslové zóny už ale bude zasíťována, takže cena pozemků se zvýší z
nynějších 100 Kč za m2 na 300–500 Kč za m2. Společnost VGP provede i
rekonstrukce vodovodu v Husově ulici a kanalizace u Vulkanu, které jsou
pro vybudování průmyslové zóny nezbytné.

Vít Štrupl

Od prosince se do Liberce
bude jezdit v novém

Dokončení ze strany 1
Druhou možností je zakoupení jízdenky na cestu z Liberce ve vlaku 
Českých drah. Po předložení jízdenky z hrádecké trati bude prodána bez
přirážky. Totéž bude platit pro cesty v obráceném směru z kteréhokoliv
místa v ČR do Hrádku nad Nisou.

Na trati budou platit i síťové jízdenky SONE. Dopravce ale nebude
uznávat slevové karty Českých drah, například In kartu.

Společnost Vogtlandbahn v Hrádku zařizuje své zákaznické centrum.
Nachází se na spojce mezi Oldřichovskou a Libereckou ulicí. V zákaznic-
kém centru bude možné zakoupit jízdenky, získat informace, podávat 
stížnosti a připomínky a také zde budou ztráty a nálezy.

Vlaky budou jezdit v hodinových intervalech do Varnsdorfu a ve dvou-
hodinových do Rybniště. Ve špičkách budou mezi Hrádkem nad Nisou 
a Libercem jezdit vlaky po půlhodinách. 

Na trati přibudou tři nové zastávky – vlaky budou zastavovat v Německu
v Mittelherwigsdorfu, Hainewalde a Großschönau. 

Společnost Vogtlandbahn GmbH vybral jako dopravce na této trati 
Liberecký a Ústecký kraj a německé dopravní sdružení ZVON. Společnost
získala tuto zakázku na období do roku 2022, tedy na 10 let. Trať Liberec –
Rybniště nazvala Trilex podle návrhu vzešlého z vyhlášené soutěže. 

V České republice není společnost nováčkem, provozuje už tratě na
Karlovarsku, Sokolovsku a Chebsku s partnerem, kterým je společnost 
Viamont. V budoucnu se chce zúčastnit výběrových řízení na provozo-
vání dalších tratí.

Vít Štrupl

pádem se začalo na bocích hráze vymývat podloží. Kdyby tento stav 
trval déle, mohlo opravdu k protržení dojít. Naštěstí srážky začaly pomalu
ustávat, voda už poté šla jen přes bezpečnostní přelivy a přehrada nápor
vydržela. 

Fáma o protržení přehrady Mlýnice, která se šířila obrovskou rychlostí,
vznikla médii mylně podanou informací. U Úštěka na Českolipsku se sku-
tečně protrhla hráz Mlýnského rybníka, což někdo zaměnil za Mlýnici.
My jsme od soboty měli na přehradě nepřetržitou službu, každou hodinu
se provádělo měření a informace byly přenášeny na Technicko-bezpeč-
nostní dohled Praha. V době, kdy se fáma rozšířila, ale spadla přetížená
telefonní síť. Takže ani já jsem neměl zprávu od služby na hrázi, že je 
přehrada v pořádku a že jde o fámu. Nejhorší na celé věci bylo zbytečné
vyděšení spousty lidí, kteří u řeky bydlí.

Vít Štrupl
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Mgr. Jaroslav Poláček – ČSSD
Náš volební výsledek

ČSSD posílila v komunálních volbách 2010. Získala druhý největší 
počet hlasů a 4 mandáty. Mgr. Jaroslav Poláček získal opět nejvíce hlasů
ze všech kandidátů mimo HPZ. Všichni zvolení zastupitelé za ČSSD, známí
jako pracovití a obětaví občané města, budou usilovat o naplnění voleb-
ního programu a rozvoj města. Zavazují je k tomu hlasy voličů, které úplně
změnily pořadí na kandidátce. A o to je jejich mandát silnější a také závaz -
nější.

Výsledek voleb nás překvapil 
Nečekali jsme, že princip zastoupení všech městských částí v zastupi-

telstvu, který jsme preferovali, nebude pro voliče důležitý. Voliči ČSSD 
naopak upřednostnili volbu osobností dle vlastních zkušeností a znalostí
kandidáta. Je to pro nás ponaučení.

Co bude dál?
Jako druhá nejsilnější strana v zastupitelstvu města se chceme více po-

dílet na řízení města. Proto jsme nabídli vítězi voleb, že pokud budou
chtít slyšet i jiné názory, obsadíme jedno místo v radě města. Budeme
usilovat o naplnění našeho volebního programu. Čeká nás práce ve 
výborech a komisích. Nejednáme o zařazení ČSSD do koalice nebo opo-
zice. Zastupitelé za ČSSD nebudou nikdy při hlasování svázáni stranic-
kými nařízeními. Každý náš zastupitel bude vždy jednat a hlasovat 
především za sebe, podle svého svědomí a s vědomím, že zastupuje 
stovky občanů, kteří mu dali svůj hlas. 

Zhodnocení
Naším volebním cílem bylo získání 20 % hlasů a 5 míst v zastupitel-

stvu. To jsme nesplnili asi také díky menší účasti voličů v komunálních 
volbách. O to více si ale vážíme hlasů, které jsme dostali. Vážení voliči

ČSSD, děkujeme za váš hlas.

Miroslav Řezníček – KSČM 
Nejprve bychom chtěli poděkovat všem voličům, kteří nám dali svoje
hlasy, takže jsme skončili na 3. místě, a tím získali 3 místa v zastupitel-
stvu. Gratulujeme vítězi Hrádek potřebuje změny s konstatováním, že se
v předvolební agitaci neprojevily ze strany vedení města žádné štvanice
vůči kandidátům KSČM. 

V novém volebním období chceme pokračovat v předchozí práci v ko-
misích a spolupracovat se všemi stranami ve prospěch občanů našeho
města.

Václav Krejčík – ODS
Vážení spoluobčané,

rád bych úvodem poděkoval všem, kteří v komunálních volbách pod-
pořili ODS. Za projevenou podporu děkuji také všem našim kandidátům.
Zvláště bych rád poděkoval za podporu v Doníně, Dolní Suché a Dolním
Sedle.

Výsledek voleb je svobodným vyjádřením vůle občanů. Naši zástupci
v zastupitelstvu města patřili celé uplynulé volební období k těm, kteří se
aktivně podíleli na práci pro město, ať už v radě města, zastupitelstvu,
odborných komisích, nebo výborech, stejně tak jako naši členové a kan-
didáti v komisích a výborech. Totéž nemohu bohužel říci o všech zástup-
cích ostatních politických subjektů.

V nadcházejícím volebním období jsou naši zástupci připraveni 
na základě důvěry, kterou jim svou podporou občané vyjádřili, pokračo-
vat v práci pro město a prosazovat volební program, který zasahuje do
mnoha oblastí našeho života. Ať už se jedná o životní prostředí, rozvoj 

Po skonãení leto‰ních komunálních voleb jsme poÏádali 
o zhodnocení jejich v˘sledkÛ zástupce kandidujících stran 
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infrastruktury, bezpečnost, zdravotnictví, kulturu atd.
Závěrem bych rád poděkoval starostovi města a dalším kolegům a ko-

legyním v různých orgánech města za korektní a tvůrčí spolupráci v právě
končícím volebním období.

Občanům města přeji mnoho zdraví a osobní spokojenosti.

Martin Půta – HPZ
Nejprve bych chtěl poděkovat voličům, kteří přišli k volbám, aby rozhodli,
jak má město další 4 roky fungovat. A to všem voličům, nejen těm našim.
Těm, kteří volili nás, děkuji navíc za důvěru. Vzhledem ke škodám, které
ve městě napáchaly srpnové povodně, je projevená důvěra příjemný 
pocit, ale také závazek, aby se město vrátilo co nejdříve do stavu před 
povodní. 

Po minulých volbách, kdy jsme získali nadpoloviční většinu v zastupi-
telstvu města, jsme neprosazovali jednobarevnou radu města, ale chtěli
jsme, aby v zastupitelstvu města a v dalších orgánech města fungovali
všichni zastupitelé bez ohledu na stranickou příslušnost. I letos, kdy jsme
získali ještě o dva mandáty více, jsme oslovili zástupce zbývajících třech
klubů s nabídkou spolupráce a se žádostí o vyjádření, jak by si ji před-
stavovali. Z nabídek jsme se rozhodli akceptovat ODS, která bude mít 
v radě města dva členy. Nejde ani tak o nabídku koaliční spolupráce, jako
o kontrolní úlohu. ČSSD obsadí předsedu kontrolního výboru a KSČM
předsedu finančního výboru. Předsedové obou výborů mají možnost nav-
štěvovat jednání rady města.

Věřím, že zastupitelstvo města bude stejně funkční jako v předchozích
osmi letech a cílem všech zastupitelů bude aktivní práce pro město a jeho
jednotlivé části.

Nové dopravní znaãení
Na začátku listopadu se na Horním náměstí objevilo nové dopravní 
značení vymezující pohyb chodců a vozidel. Jedná se o dopravní značku
Obytná zóna. 

PPrroo  oossvvěěžžeenníí  ppaamměěttii  uuvvááddíímmee  nněěkkoolliikk  zzáássaaddnníícchh  iinnffoorrmmaaccíí::  
(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní
značkou Obytná zóna a konec je označen dopravní značkou Konec
obytné zóny.
(2) V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její
šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komu-
nikaci jsou dovoleny.
(3) V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí
dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v pří-
padě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech
označených jako parkoviště.
(4) V obytné zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro
děti si zde hrající. 
Není tedy již nutná přehršel dopravních značek jej jednoduše nahra-

zeny jednou, která má v sobě hodně povinností. Pozor tedy, abychom se
nevystavili možnému postihu.

Sanktusová vûÏiãka je opût
ozdobou mûsta

Věže hrádeckého kostela jsou dominantou města, které si všimne každý,
kdo do něj přijíždí. Tu menší, zvanou sanktusová, poškodila v lednu 2007
vichřice přezdívaná Kyrill. Až nyní, bezmála po čtyřech letech, se poda-
řilo získat prostředky na její opravu.

Firma Petra Šruta nejdříve v obtížných podmínkách na střeše kostela
opravovala dřevěnou konstrukci celé věžičky. Bylo potřeba celou věžičku
zpevnit a ukotvit více než 100 kg vážící kříž. Až poté dostala věžička nové
měděné oplechování. Kříž na jejím vrcholu spolu s koulí je pozlacen. 

Oprava stála 450 tisíc korun. Částkou 50 tisíc korun přispělo z příspěv -
kového programu na opravy památek město Hrádek nad Nisou. O zapla-
cení zbylých 400 tisíc korun se podělila hrádecká farnost a františkáni,
kteří hrádeckou farnost spravují.

I letos pokračují opravy v interiéru kostela. Probíhá restaurování zpo-
vědnic. Letos bude obnovena jejich konstrukce, v příštím roce zdobení.
V minulých letech byl postupně rekonstruován hlavní oltář a oba boční
oltáře, kazatelna a oratoř. V interiéru bude zbývat opravit poslední malý
oltář, křtitelnici a varhany. Dominanta města a nejstarší hrádecká pa-
mátka, které hrozilo i zřícení, je především díky neúnavné péči správce
farnosti P. Tomáše Genrta trvající téměř 40 let opět svěží.

Vít Štrupl

Z· T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou (‰kola u po‰ty)
pfiijme pracovnici na místo vedoucí ‰kolní jídelny

Předpokládaný nástup: březen 2010
Požadavky: střední vzdělání s maturitou, dovednost práce na PC, 

řídící schopnosti
Písemné přihlášky se strukturovaným životopisem zašlete nejdéle

do 13. 12. 2010 na adresu: zstgm@skoly.net

Pomoc mûsta pro podnikatele
postiÏené povodní

Město Hrádek nad Nisou chce finančně pomoci těm podnikatelům, 
jejichž provozovny byly v srpnu zasaženy povodní. Použije peníze z po-
vodňové sbírky a bude přispívat jen těm, kteří ve své podnikatelské 
činnosti pokračují. 

Rada města usnesením č. 19/706/RM/10 schválila záměr daru ve výši
10 000 Kč těm podnikatelům, kteří provozují svoji činnost na území města
Hrádek nad Nisou, na úhradu nákladů spojených s obnovou prostředků
a prostor k podnikání.

Žádosti budou přijímány do 19. 11. 2010 do 15 hodin písemně, dato-
vou schránkou nebo osobně na podatelně Městského úřadu Hrádek nad
Nisou, případně poštou s razítkem podání 19. 11. 2010. Žádost musí být
doplněna místopřísežným prohlášením o zasažení majetku povodní dne
7. 8. 2010 a celkovou identifikací. Potvrzení o místě podnikání na základě
vyplněné žádosti obdrží podnikatel na přepážce Czech Pointu Městského
úřadu v Hrádku nad Nisou zdarma. O finanční pomoc lze žádat pouze
na jedno IČ. Na dar není právní nárok. O přidělení daru z povodňové
sbírky města Hrádek nad Nisou rozhodne zastupitelstvo města.
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Od 1. října byl novým velitelem Městské policie Hrádek nad Nisou jmeno -
ván Jaroslav Čermák. Ve funkci nahradil Roberta Petříka, který byl dosud
pověřen vedením městské policie. 

Jaroslav Čermák žije v Chrastavě. Má dlouholeté zkušenosti s prací 
v sociální sféře. Od roku 1995 pracoval u Městské policie Liberec, kde 
prošel hlídkovou činností, dopravním družstvem a posléze působil jako
vedoucí operačního střediska.

Jste nově jmenovaným velitelem Městské policie Hrádek n. Nisou.
Před naším setkáním jste zmínil kritiku práce městské policie na
internetovém fóru. První otázka by tedy měla být o vašich před-
stavách o činnosti městské policie, případně o změnách v její
práci. Je podle vás kritika na fóru oprávněná nebo není? 
V první řadě je potřeba si uvědomit, že je dáno zákonem, co strážník měst-
ské policie řešit může a co už není v jeho pravomocích. Dalším limitem
pro činnost městské policie je počet strážníků. V Hrádku nad Nisou jich
je nyní sedm. Sedmý strážník byl přijat v době, kdy městská policie zís-
kala oprávnění měřit rychlost vozidel ve městě. Tehdy jezdili strážníci 
na základě veřejnoprávní smlouvy měřit i do Rynoltic a Bílého Kostela. 
Po novelizaci zákona, který donutil městskou policii označovat měřené
úseky, se změnila situace. Do konce roku by měl jeden ze strážníků hrá-
deckou městskou policii opustit, čímž se sníží počet strážníků na šest.

Každý strážník má pracovní dobu jako každý jiný zaměstnanec, tedy 
40 hodin za týden. Není možné pokrýt službami celý týden. Prioritní pro
nás bude pokrytí pátků a sobot, hlavně nočních služeb a také dnů, kdy
je v sousedním Polsku a Německu svátek. 

Kritici často říkají, že na to, kolik městská policie stojí, není vidět na ulici.
Pokud ale porovnám území, které má na starosti strážník v Hrádku nad
Nisou a strážník v Liberci, i když řekneme, že Liberec je daleko větší město,
zjistím, že z centra města na okraj Václavic je to 8 km, opačným směrem
3 km, v pásu širokém 8 km. Jestliže pak strážník odjede řešit něco do Vác-
lavic, nemůže být ve stejnou dobu jiná hlídka na náměstí. 

Přesto chci prosadit změnu, která bude spočívat v osobní odpověd-
nosti strážníka za konkrétní okrsek. Neznamená to, že bude sloužit jen
tam, to ani nejde. Bude se ale muset seznámit s místními obyvateli ve
svém okrsku, místními problémy, nespokojenými obyvateli a problema-
tickými obyvateli. Každý strážník by měl mít v pracovní době prostor na
práci ve svém okrsku.

Pro práci strážníka je bezpodmínečně nutná znalost práva. Ať už pře-
stupkového zákona, zákona o obecní policii, o Policii ČR, zákona o obcích,
zákona o provozu na obecních komunikacích. 

Důležité také je, aby strážník vypadal jako strážník, tedy aby byl řádně
jednotně ustrojen. První dojem, který strážník na veřejnosti budí, hraje
velkou roli.

Nicméně hlavní náplní práce strážníka je chránit veřejný pořádek. 
Není jeho prioritou řešení dopravních situací, to je pouze součástí jeho
práce. Strážník se má na ulici pohybovat preventivně, všímat si přestupků
a řešit je co nejrychleji. Nejen ty dopravní, kterých je nyní v centru města
spousta, ale třeba i špatné nakládání s domovními odpady, neoprávněný
zábor veřejného prostranství apod. Přitom řešit přestupky neznamená
nutně hned pokutovat. Větší nebo opakované přestupky se pak předá-
vají k řešení příslušnému odboru.
Před naším setkáním jste zmínil poměrně dobré vybavení hrá-
decké městské policie. Co jste měl konkrétně na mysli?
Především kamerový systém, respektive jeho první část. Jeho používání
nám pomůže řešit problematiku středu města. Především jde o pohyb
tzv. závadových osob, otázku špatného parkování i ničení majetku. Díky
kamerovému systému se daří vytlačit tyto osoby z centra města a to se
stává mnohem bezpečnější pro obyvatele zde žijící, ale třeba i pro pod-
nikatele. Kamerový systém nám byl na konci října předán do zkušebního
provozu. Do rady města je k jeho používání připravena ke schválení směr-
nice, která vychází z legislativního rámce.

Přesto, že kamerový systém funguje poměrně krátce, byl už zazname-
nán první úspěch, protože byli zachyceni a identifikování pachatelé 
krádeže geotextilie.

V blízké budoucnosti bych chtěl, aby se kamerový systém rozšířil do dal-
ších ulic. Existuje možnost softwarového doplnění, které je schopno auto-
maticky identifikovat vozidla, porovnávat registrační značku s typem a bar-
vou vozidla a pomáhat tak v odhalování kradených vozidel.                Vít Štrupl

Nov˘ velitel mûstské policie: Jaroslav âermák

Václaviãtí se boufií proti prÛjezdu kamionÛ
Velkou nevoli vyvolalo ve Václavicích rozhodnutí odboru výstavby a územní
správy Městského úřadu Chrastava o odklonění kamiónové dopravy přes
Václavice. Srpnová povodeň poškodila v Chrastavě kromě jiných i Pobřežní
ulici, která je využívána pro zásobování chrastavské firmy Benteler. Tato ulice
by se měla stát jednosměrnou pro nákladní dopravu po dobu provádění
stavby. Protože zároveň v Chrastavě nechtějí umožnit jinou variantu objízdné
trasy, byly by kamiony do Benteleru nuceny jezdit přes Bílý Kostel a Václa-
vice. S takovým rozhodnutím se město Hrádek nad Nisou nechce smířit.

Náhradní trasa byla v Chrastavě schválena do konce roku 2011. Přes
Václavice, kterými prochází krajská silnice III. třídy, by tak denně projíž-
dělo až 80 čtyřicetitunových kamiónů. Václavičtí mají obavy o své zdraví
i majetek. Komunikace má sice v celé délce nový povrch, ale konstrukčně
neodpovídá zatížení, které by takové množství kamiónů přineslo. Ani 
kapacita silnice neodpovídá takovému provozu. V některých místech se
může snadno stát, že se silnice stane neprůjezdnou.

Václavice samotné byly rovněž zasaženy srpnovou povodní. Řada zato -
pených domů se nachází v těsném sousedství silnice a jejich majitelé mají
důvodné obavy, že při zvýšené zátěži komunikace dojde k jejich dalšímu
poškození. V současné době proto probíhá posouzení těchto objektů au-
torizovaným inženýrem pozemních staveb.

„Domníváme se, že nařízená objízdná trasa byla schválena bez ohledu
na jiné možné varianty zásobování chrastavského Benteleru. Pokud budou

přes Václavice jezdit kamióny, rapidně se zde zhorší bezpečnost. V celých
Václavicích nejsou chodníky, po krajnicích jsou nuceni chodit všichni 
obyvatelé včetně žáků hrádeckých škol, kteří chodí k autobusovým 
zastávkám,“ vysvětluje starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta.

Ve Václavicích není zaveden vodovod. 450 obyvatel používá jako zdroj
pitné vody studny na svých pozemcích. Z tohoto důvodu se dosud ve Vác-
lavicích nepoužívala pro zajištění sjízdnosti silnic posypová sůl. Při solení,
které by letos mělo být využíváno, reálně hrozí znehodnocení pitné vody. 

Ve čtvrtek 4. listopadu proběhlo ve Václavicích veřejné jednání osad-
ního výboru. Z něj vyplynulo, že obyvatelé této části Hrádku nad Nisou
jsou připraveni se proti průjezdu kamiónů bránit všemi možnými legál-
ními prostředky. Při představě poškozených domů, ucpaných silnic nebo
případných nehod se ani nelze divit. Vedení města a osadního výboru
bude v dalších dnech usilovat o jednání s ředitelem Benteleru, které by
mělo pomoci najít jinou variantu zásobování firmy.

Město Hrádek nad Nisou vydalo k tomuto řešení objízdné trasy nesou -
hlasné stanovisko už 23. 10. 2010. Nesouhlasné stanovisko nebylo vypo-
řádáno, město nebylo přizváno ani jako účastník řízení. Proto se město
Hrádek nad Nisou dne 5. 11. proti rozhodnutí městského úřadu odvolalo
ke Krajskému úřadu Libereckého kraje. „Domnívám se, že by jedna obec
postižená povodní neměla řešit své problémy na úkor jiné postižené
obce,“ dodává starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta.                  Vít Štrupl
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Stavební část multifunkčního centra na Horním náměstí se pomalu 
dokon čuje. Zároveň probíhá v rámci projektu Vzpomínka na společnou
budoucnost – Koordinační a výstavní centrum oblasti muzeí Trojzemí 
CZ-D-PL celá řada workshopů, jejichž cílem je uvést centrum v život. Pro-
jekt je spolufinancován z Programu na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Cíl 3/Ziel3. 

V listopadu bude dokončen architektonický návrh interiéru výstavních
a koordinačních prostor. Ten zahrnuje především vzhled a vybavení většiny
prostor multifunkčního centra. Součástí návrhu je kromě jiného vybavení
nábytkem, vitrínami, potřebami pro výstavy, ale také osvětlením a potřeb -
ným technickým vybavením. To je potřeba, pokud má být výstavní cent-
rum plnohodnotné a schopné spolupracovat s okolními muzei. Je potřeba
splnit poměrně striktní standardy, aby bylo možné půjčovat exponáty pro
výstavy.

Výstavní prostory centra se budou nacházet v prvním patře. Lze je roz-
dělit do dvou částí. V hrázděné části domu převládá dřevo a tomu budou
uzpůsobeny i výstavní vitríny. V novější části, která se nachází nad dnešní
trafikou, jsou téměř ideální prostory pro výstavy obrazů nebo fotografií.
Proto zde bude instalován závěsný systém, který bude doplněn mobil-
ními vitrínami.

Zcela zvláštním výstavním prostorem bude jeden ze sklepů domu.
Bude využit pro expozici nálezů z Kostelní ulice – vystavena zde bude
kostra tzv. hrádecké čarodějnice a drobné předměty nalezené v hrobech.

V rámci projektu vzniká také grafický manuál, který určuje jednotný
vzhled používaných propagačních materiálů, internetových stránek 
a podobně. Jeho součástí bude například i podoba informačního systému 
uvnitř budovy. 

Prostory multifunkčního centra budou sloužit nejen široké veřejnosti,
ale i pracovníkům muzejních zařízení v regionu. Pro ně se dům stane 
koordinačním centrem se záměrem propojit muzejní zařízení v síť insti-
tucí spolupracujících při propagaci, plánování termínů ale i v odborných
záležitostech. Za tímto účelem probíhají rovněž workshopy, které ukazují,
že po podobné síti je mezi odborníky a provozovateli muzejních zařízení
zájem. Prostory pro setkávání se nacházejí jednak v přízemí domu v zakle -
nuté místnosti po bývalé pekárně a v podkroví, kde vznikl útulný sál 
s kapacitou asi 25 lidí.

V dalších týdnech se členové projektového týmu začnou věnovat pří-
pravě první výstavy. Jejím hlavním tématem bude život v okolí Nisy. V rámci
projektu vznikne architektonický a technický návrh výstavy. Realizována
bude v polovině příštího roku.

Vít Štrupl

Multifunkãní centrum bude slouÏit ‰iroké
vefiejnosti i odborníkÛm
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polečenskápolečenská
rubrikarubrika

Životní výročí
Občanům, kteří v měsících
září a říjnu 2010 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.

70 let Václav Kubát, Václav Šimáček, Zdeňka
Čápová, Vlasta Rosůlková,
Ingrid Peukerová

81 let Zuzana Jelínková, Danuška Rychecká, 
Miloslava Součková

82 let Rudolf Pařík, Eva Větrovská,
Marie Jurčíková, Walter Wiener

83 let Ema Fléglová, Ludmila Mlčochová
84 let Gašpar Sloboda, Libuše Holečková,

Miroslav Hynek, Štefania Klimovičová,
Anna Mazáčková

85 let Libuše Stryová, Anna Šedivá,
Ingeborg Urbánková

86 let Jaroslava Kotková, Anna Křižanová
89 let Otakar Flégl, Věra Fořtová
90 let Marie Slabá, Ilse Herbergerová, 

Miroslava Niklová
91 let František Keller, Erna Hescheová

Vítání občánků

17. 9. a 24. 9. 2010 byli v obřadní síni radnice uvítáni noví občánci
města:
Pavel Svoboda, Anna Tlustá, Kateřina Šmahelová, Pavel Dimolios,
Martina Kubicová, Andrea Veselá, Kristýna Milerová, Patrick 
Pešek, Andrea Šulcová, Karolína Eliášová, Adam Křeček, Petra 
Veselá, Sára Michálková, Josef Zeman, Samuel Mižigár, Antonín
Bouma, Lucie Rohanová, Adrian Tarnai, Nela Pikorová, Teodor
Marek, Veronika Kozáková, Štěpánka Ambrožová.

Marie Zimová, tajemnice SPOZ

Jak fungují 
sluneãní hodiny na námûstí?
Dokončení ze strany 1
Naleznete zde nejstarší nale zenou dlažbu ze 17. století i dláždění z roku
1749, kdy byla zasypána úvozová cesta vedoucí přes náměstí. Jednotlivé
čtverce jsou přesnou rekonstrukcí původní dlažby zhotovenou podle 
pořízené dokumentace.

Do nové podoby náměstí byla v průběhu stavby zakomponována 
i stře dověká studna, kterou pod povrchem náměstí našli na jaře letošního
roku archeologové. Podle starých pohlednic bylo patrné, že před radnicí 
bývala ještě na začátku 20. století pumpa. Až průzkum ale ukázal, že his-
torie tohoto zdroje vody v centru města je mnohem starší. Vzhledem 
k tomu, že kamenné obložení studny je zcela mimořádné, byla překryta
skleněnou deskou. Vnitřek studny bude nasvícen. Původně měla být
studna k vidění již 28. 10. Zakrytí studny ale bude potřeba upravit, pro-
tože docházelo k rosení skel, znemožňující pohled dovnitř.

Vít Štrupl
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Od roku 2005 se v Hrádku nad Nisou v den vzniku samostatného česko-
slovenského státu 28. října předávají ocenění osobnostem města za jejich
dlouholetý přínos pro město. 

Z navržených kandidátů letos rada města vybrala paní Mgr. Miluši
Brandovou a pana Ladislava Bavora.

Paní Miluše Brandová získala ocenění za dlouholetý přínos pro město
v oblasti školství. 31 let učila na Základní škole v Doníně, v posledních 
13 letech byla ředitelkou této školy. Dá se říci, že svůj život zasvětila 
výchově a vzdělávání dětí. Jejíma rukama prošlo několik generací žáků,
kterým věnovala nemálo energie i volného času.

Pan Ladislav Bavor získal ocenění za dlouholetý přínos pro město v ob-
lasti sportu. Byl dlouholetým a úspěšným předsedou TJ Slovan Hrádek
nad Nisou, aktivním hráčem kopané, tenisu a stolního tenisu. Kromě toho
byl dlouhá léta aktivním členem občanského výboru v Loučné, vedoucím
pracovníkem závodu Praga v Hrádku nad Nisou a ČSAO v Liberci.

Mimořádné ocenění letos převzali hasiči z Hrádku nad Nisou, Václavic
a Dolního Sedla a vojáci z Veterinární základny Chotyně za záchranu 
životů a majetku při srpnových povodních v Hrádku nad Nisou. Všechny
hasičské sbory i vojáci obdrželi čestnou stuhu ke svým praporům, václa-
vičtí hasiči navíc dostali i svůj prapor.

Předávání ocenění se letos odehrávalo na Horním náměstí. Oproti
předchozím rokům se jej zúčastnilo nebývalé množství lidí. Na slavnosti
v takové situaci citelně chybělo ozvučení. „Omlouváme se, po zkušenos-
tech z minulých let, kdy se při této příležitosti scházelo okolo třiceti lidí,
jsme i letos rozhodli, že ozvučení dělat nebudeme,“ připojuje omluvu 
starosta města Martin Půta. Po předání ocenění byla slavnostně spuštěna
fontána na náměstí. Bohužel jen na krátko, protože se objevila porucha
na potrubí. V dalších dnech proto musela být dlažba znovu rozebrána 
a závada odstraněna. Vít Štrupl

Ocenûní osobností mûsta 28. fiíjna
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Nabídka nov˘ch knih v mûstské
knihovnû

LLiissttooppaadd  22001100
Bauer J. – VVaammppýýrr  zz  KKooňňsskkééhhoo  ttrrhhuu (detektivní román)
Böhm D. – TTiicchhoo  hhrroocchhaa (pohádky)
Brzáková P. – HHeelliinnddaa  aa  KKlleekkáánniiccee (příběhy pro děti)
Carlyle L. – NNeepprraavvýý  ggeennttlleemmaann (historický román)
Deary T. – MMiizzeerrnnáá  pprrvvnníí  ssvvěěttoovváá  vváállkkaa (historie války)
Deary T. – SSttrraaššlliivvíí  EEggyyppťťaannéé (ze života faraonů)
Filip O. – DDěěddaa  aa  dděělloo (román)
Gálová I. – ŽŽaabbkkaa  ŽŽaabbeettkkaa (příběhy zvířátek)
Ježková A. – ŘŘeecckkéé  bbáájjee (převyprávěné báje a pověsti)
Kessler L. – VVeellkkýý  úúttěěkk (válečný román)
Kessler L. – HHllííddkkaa  ssmmrrttii (válečný román)
Lambová K. – SSvvěětt  ppooddllee  AAlleexx (dívčí román)
McCombieová K. – DDóóóóóósstt  ddoobbrráá  sscchhíízzaa (čtení pro dívky)
Poskitt K. – ZZaappeekklliittéé  hhllaavvoollaammyy  ĎĎáábbeellsskkééhhoo  pprrooffeessoorraa (matematické hry)
Quick A. – KKllaamm  lláásskkyy (román pro ženy)
Rettigová L. – DDeennííkk  mmýý  zzoouuffaallýý  lláásskkyy (dívčí román)
Robins P. – JJoohhaannkkaa  zz  AArrkkuu  aa  jjeejjíí  ppoocchhoodduujjííccíí  ššiikkyy (ze života bojovnice)
Rottová I. – MMuužžii  ss  cciizziinnkkaammii (román pro ženy)
Skala M. – MMeeddvvííddeekk  KKuummaa (příběhy zvířátek)
Smolíkovi K. a J. – MMeeddvvííddeekk  LLuupp  aa  jjeehhoo  kkaammaarrááddii (příběhy zvířátek)
Šesták F. – NNaa  kkoollee  ddoo  EEvvrrooppsskkééhhoo  ppaarrllaammeennttuu (cestopis)
Šrámková J. – HHrruušškkaaddóóttttiirr (milostná novela)
Šrut P. – PPaann  KKddyybbyycchh  hhlleeddáá  kkaammaarrááddaa (příběh pro děti)
Toman M. – MMůůjj  GGoolleemm (historický příběh pro děti)
Vondruška V. – KKrreevv  nnaa  llooppuucchhuu (detektivní povídky)

pracovnice knihovny

T˘den knihoven v Mûstské
knihovnû Hrádek nad Nisou

V týdnu od 4. 10. do 10. 10. 2010 se zapojila naše knihovna do celostátní
akce Týden knihoven, která je zaměřena na podporu čtenářství.

Z nabízených akcí možnosti registrace zdarma využilo 67 nových čte-
nářů, z toho 48 dětí. 

Pro srovnání: v roce 2008 se zaregistrovalo 55 čtenářů, z toho 34 dětí,
v loňském roce 64 čtenářů a z toho 46 dětí.

Amnestie – vrácení knih bez poplatku z prodlení – využilo 19 čtenářů, 
v loňském roce jen 12 čtenářů a v roce 2008 jí nevyužil žádný čtenář.

V tomto týdnu navštívilo knihovnu 408 návštěvníků, mimo jiné i žáci
hrádeckých škol, kteří se učili pracovat s online katalogem a vyhledávat
dle něho knihy, četli pohádky a zdolávali různé vědomostní, literární 
a pohádkové soutěže. Proběhlo i pasování na čtenáře šikovných žáků
druhé třídy ZŠ Donín.

Pro dětské čtenáře knihovny byla připravena literární soutěž, která 
prověřila jejich znalosti z literatury, a výtvarná soutěž na téma „knihovna
pro všechny“. Výtvarné práce dětí jsou vystaveny v prostorách knihovny,
kde si je můžete prohlédnout.

Již tradiční akce Týden knihoven přispívá ke zvýšení zájmu o knihovnu
a čtení vůbec, pomáhá získávat nové čtenáře z řad dospělých a hlavně
dětí. Pokud jim jejich touha po čtení a poznávání vydrží a stanou se 
pravidelnými návštěvníky knihovny, mají tyto akce pozitivní přínos i pro
jejich další zájmy a vzdělávání.

Jelena Vodhánělová

MIRKA SPORT s. r. o.

Vás zve na

ppřřeeddvváánnooččnníí  vvýýpprrooddeejj  zzbboožžíí  
rrookkuu  22001100

ččttvvrrtteekk  1111..  1111..  aa  ppáátteekk  1122..  1111
15.00–19.00

ssoobboottaa  1133..  1111..
9.00–14.00

ppoonndděěllíí  1155..  1111..  aa  úútteerrýý  1166..  1111..
15.00–19.00

MMiirrkkaa  ssppoorrtt,,  ss..  rr..  oo..,,  TTuurriissttiicckkáá  117777,,  
HHrrááddeekk  nnaadd  NNiissoouu  –– DDoonníínn

PPřřiijjďďttee  ssii  nnaakkoouuppiitt
lleevvnnéé  ččeesskkéé  kkvvaalliittnníí  zzbboožžíí..
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Měsíc listopad je tu, nastává čas jeřabin, což je neklamnou známkou toho,
že se blíží festival amatérského divadla, Hrádecký divadelní podzim, 
tentokrát již třicátý. Při takto kulatém výročí je vhodné podívat se trochu
do minulosti.

První ročník Hrádeckého divadelního podzimu se uskutečnil v roce
1977 a představily se na něm tyto hry: Válka vypukne o přestávce (Kruh
10, Hrádek nad Nisou), Léto (DS Jirásek Vlastibořice), Dámský krejčí (DS
J. K. Tyl Frýdlant), Sůva (DS Vojan Hrádek nad Nisou). Pak následovala
nepřetržitá řada těchto přehlídek, až do roku 1989, kdy se konal 13. Hrá-
decký divadelní podzim. V tomto období se na prknech kulturního domu
Beseda sehrálo celkem 65 divadelních představení. Vzpomeňme některé:
Nebe na zemi (Kruh 10), Dalskabáty, hříšná ves (DS Vojan), Ostře sledo-
vané vlaky (s tímto představením Kruh 10 postoupil na přehlídku do 
Hronova), Dům na nebesích (DS Vojan), Sprcha (DS Vojan), Pěst na oko
(DS Vojan), Commedia finita (DS Nové Město pod Smrkem). V letech
1990 až 1992 se řetězec přehlídek na tři roky přerušil. V tomto období do-
šlo také ke sloučení obou hrádeckých divadelních souborů v jeden, který
dále pokračoval pod původním názvem Vojan. V roce 1993 byla obno-
vena tradice divadelních přehlídek a divadelní soubor Vojan zde sehrál
hru Generálka. Ještě několik dalších zajímavých titulů bylo v době od roku
1993 až do roku 2009 sehráno. Vzpomínejme: Ženitba, Sluha dvou pánů,
Svlékání kůže, Blázinec v prvním poschodí, Tři Alberti a slečna Matylda,
Zdravý nemocný. Tolik krátké ohlédnutí. Při přípravě třicátého Hrádec-
kého divadelního podzimu se soubor Vojan rozhodl, že všechna před-
stavení budou v jeho provedení, a to proto, aby diváci mohli jednotlivé
herce vidět ve více rolích, posoudit jejich výkony a tím tak ozvláštnit 
jubilejní ročník. Plánovala se i estráda, ale vzhledem k povodni nebylo již
možno v přípravě estrády pokračovat, protože někteří protagonisté začali
mít jiné, přímo existenční starosti. Přesto se divadelní soubor Vojan před-
staví na Hrádeckém divadelním podzimu se třemi představeními. Co tedy
uvidíte?

V pátek 19. listopadu od 19 hodin bude slavnostně třicátý Hrádecký
divadelní podzim zahájen, po slavnostním zahájení již tradičně vystoupí
Chrámový sbor Rolfa Bartosche a následně soubor Vojan s francouzskou
konverzační komedií z prostředí plastické chirurgie pod názvem Uděláte
mně to znova?. Již sám název dává tušit, že půjde o zajímavé a úsměvné
dialogy a situace. Sobota od 10 hodin bude patřit dětem. Uvidí pohádku
Ženich pro čertici, kterou opět sehraje soubor Vojan. Děti v pohádce 
uvidí peklo, čerty, chamtivého krále, přeměnu člověka v čerta a samozřejmě

vítězství dobra nad zlem. Ani při tak zajímavém výročí, jakým třicátý 
Hrádecký divadelní podzim je, není možné zapomenout na nešťastnou
událost, která se stala 7. srpna, a to je povodeň a její následky. Proto od-
polední blok bude pojat jako benefice se vstupným dobrovolným, jehož
výtěžek bude použit na zmírnění dopadů způsobených povodní. Proto
přijďte v hojném počtu a podpořte tuto akci. Co odpoledne uvidíte. 
V 16 hodin se představí Hudební školička a ihned po jejím vystoupení 
sehraje soubor Vojan reprízu divadelní hry Zdravý nemocný. Bude se 
jednat o derniéru, a tak i ti, kteří viděli toto představení loni, uvidí trochu
jiné představení. Tím bude benefiční odpoledne ukončeno. Večer ve 
20 hodin se představí (náhradou za estrádu) divadelní soubor z Nerato-
vic opět s veselohrou se zajímavým názvem Sborovna. Jedná se o kvalitní
soubor, který v Hrádku vystupuje již poněkolikáté a který svým výkonem
nebo výběrem hry nikdy naše diváky nezklamal.

Co dodat závěrem? Přijďte v hojném počtu navštívit tradiční, již třicátý
Hrádecký divadelní podzim, protože včetně pohádky je složen ze samých
veseloher, a to z důvodu, že smích léčí.

Jan Sladký – vedoucí divadelního souboru Vojan

Z říjnového benefičního představení DS Svatopluk z Benešova u Prahy. Na povodňové
konto přibude 2 750 Kč, které se při představení vybraly. DS hrál v Hrádku bez nároku na

honorář i bez nároku na cestovné.

Již několik let jezdíme s naší skupinou padesáti děvčat na letní soustře-
dění do Junior Campu v Novém Městě pod Smrkem. Během týdenního
soustředění se čtyři skupiny vždy učí pod vedením zkušených mažoretek
z Lomnice nad Popelkou a našich vedoucích nové sestavy. Je to vždy pří-
jemný týden a děvčata se na něj těší, neboť tam jsou také jiní sportovci 
a vznikají další přátelství. Na závěr soustředění, jako poděkování paní 
vedoucí Blance Semerádové a zaměstnancům Junior Campu, předve-
deme všichni, co jsme se za týden naučili. Je to vždy pěkný závěr našeho
soustředění. 

Nejinak tomu bylo i letos, týden od 31. 7. do 6. 8. probíhal v pohodě,
cvičilo se, tančilo, tvořilo a vše směřovalo ke zdárnému ukončení pobytu. 

V pátek v noci přišly ohromné přívaly deště. V sobotu ráno dorazil 
pan Chaloupka s panem Řezníčkem pro kufry, které naložili, a my jsme
se chystali na vlak. V tu chvíli jsme dostali informaci, že vlaky mezi Frýd-
lantem v Čechách a Libercem nejedou. Pak již dostávaly informace rychlý
spád: Frýdlant je neprůjezdný, přes Polsko se také nedá jet, takže ani 
rodiče si nemohou pro své děti přijet svými auty, takže ani auto s kufry 
neodjelo. Postupně jsme dostávali zprávy z domova, které nám naháněly
hrůzu, zaplavují se nám i dětem domovy.

S úplnou samozřejmostí vedoucí paní Blanka prohlásila: „Sestěhujte
se na jednu chatku a já jdu přihodit brambory do hrnce. Noví hosté, kteří
najedou, se také uskromní a není co řešit, o oběd, večeři i o snídani je 
postaráno samozřejmě zadarmo.“

To byla pomoc přicházející v tu pravou chvíli. Zbývalo uklidnit děti 
ve věku 5 až 17 let, vysvětlit situaci, která doma je, a rozjet program, 
aby nikdo moc nesmutnil. Nám dospělým se to dařilo s vypětím všech sil.

V neděli, když voda opadla, si rodiče odvezli děti a my vedoucí jsme jeli
likvidovat spoušť, kterou voda napáchala na našich majetcích. V našich
srdcích byl strach z toho, co nás čeká, ale i hřejivý pocit z toho, že jsou
mezi námi lidé se srdcem na dlani a ochotní pomáhat v nouzi.

Zde patří známé pořekadlo v nouzi poznáš přítele. Děkujeme paní
Blance Semerádová, vedoucí Junior Campu v Novém Městě pod Smrkem,
jak za tento dar, ale hlavně za velkou pomoc, která přišla v momentě na-
šeho největšího zděšení a pomohla nám s řešením situace.

Těšíme se na příští soustředění u Vás v roce 2011. 
Mažoretky Hrádek nad Nisou

Tfii desetiletí Hrádeckého divadelního podzimu

Hrádecké maÏoretky – povodeÀ a podûkování
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Dne 14. 10. 2010 družstvo starších žáků vybojovalo 3. místo v krajském 
finále přespolního běhu pro rok 2010! Školní tým (z 8.–9. tř.) dorazil do
Turnova jako vítěz okresního kola v sestavě: Dan Šašek, Denis Teologu,
Miloš Klesal, Dušan Kroc, Štefan Šotter a Míra Badi. 

Na každého čekala trať dlouhá 3 km v místním parku. Soupeři byly 
ZŠ Stráž pod Ralskem, ZŠ Arbesova Jablonec, ZŠ Barvířská Liberec, 
ZŠ Doksy, ZŠ Jilemnice, ZŠ Sportovní Tanvald a ZŠ Libštát.

Reprezentanti ZŠ T. G. Masaryka si vedli znamenitě! Daniel Šašek běh
mezi jednotlivci opět s přehledem vyhrál (časem 12.11) a i další se 
porvali o umístění, která rozhodovala o konečném pořadí škol. 

Po sečtení výsledků si kluci zažili stupně vítězů za 3. místo! Zvítězila 
ZŠ Jilemnice a postoupila do republikového finále. Individuálně: M. Kle-
sal 11. místo, Š. Šotter 18. místo, D. Teologu 22. místo, D. Kroc 27. místo
a M. Badi 33. místo.

Gratulace patří všem klukům v týmu za super výsledek!

Deváťáci ZŠ TGM běželi 8 km!
V sobotu 9. 10. proběhl silniční závod ze Žitavy do Hrádku n. N., který
každoročně pořádá ABK Liberec.

Letos se na něj přihlásili i tři deváťáci – Daniel Šašek, Miloš Klesal a Du-
šan Kroc. 

Start byl před žitavskou radnicí a přes Hartavu závodníci běželi na 
Kristýnu, kterou pak ještě museli obkroužit až do cíle. Celkem 8 km! 

A kluci to zvládli na výbornou! Nezalekli se konkurence trénovaných
atletů ani hrozivé délky. Daniel vyhrál kategorii žáků a mezi všemi účast-
níky skončil na 8. místě (za čas 31 minut)! Miloš byl mezi žáky druhý 
a Dušan pátý. Třeba Dušan tuto vzdálenost běžel poprvé v životě…

Text a foto: Tomáš Vávra, učitel na ZŠ T. G. Masaryka

Z· T. G. Masaryka je tfietí v kraji
v pfiespolním bûhu!

Schola pfiilákala posluchaãe 
z daleka

Koncert špičkového souboru Schola Gregoriana Pragensis se odehrál 
9. října v chrámu Pokoje. Spolu s harfenistkou Kateřinou Englichovou, 
violoncellistou Jiřím Bártou a Davidem Řehořem, hrajícím na vibrafon,
uvedli skladby od gregoriánského chorálu až po soudobou hudbu. Kon-
cert se v Hrádku nad Nisou konal v rámci festivalu Lípa Musica. Hrádek
se stal jeho dějištěm poprvé.



15

Jak˘ je ‰kolní rok Rosniãek – dûtí 
z M· Donín

Jak dobře víte, i naši mateřskou školu postihla srpnová povodeň. Voda
tentokrát sahala do výšky 1,7 m. V celém přízemí školky jsou okopané
omítky, obklady a dlažba.

Provoz tedy začal 1. září s menším počtem dětí v prostorách Domu dětí
Drak. Moc děkujeme Laďce Jurkové a jejímu kolektivu za pomoc a pocho -
pení a za poskytnutí náhradního prostoru. Svačiny připravuje paní 
kuchařka v místní kuchyňce a na obědy dětí dochází do školní jídelny 
ZŠ T. G. Masaryka, za což jim také moc děkujeme.

Moc nás mrzí, že nemůžeme být se všemi dětmi, a proto moc děku-
jeme maminkám, které si mohou ponechat své děti doma, za vstřícnost
a pochopení.

Po povodních jsme se setkali s velkou pomocí od hasičů, vojáků, rodičů,
dobrovolníků při odklízení škod jak v budově školky, na zahradě a v jeho
okolí. Je těžké vyjmenovat všechny, kdo u nás pomáhali, bylo jich opravdu
moc.

Vojáci ze Žatce, kteří dětem přivezli hračky
ČČK Žacléř – hračky, povlečení, utěrky, výtvarný materiál
Sbor hasičů z Karlovic u Sedmihorek – finanční dar
Eliška a Zuzanka Štverákovy
Forum žen Leipzig – finanční dar
Kolektiv MŠ z Drážďan – finanční dar

Pacient ordinance MUDr. Sekvarda – finanční dar
Zwingrovi – finanční dar
Gottsteinovi – finanční dar
Velecký – finanční dar
Renomi Network – peněžní šek
ZŠ Barvířská – finanční dar
Partnerská školka v Hartavě – finanční dar
a další
Pokud jsme na někoho zapomněli, moc se omlouváme. Každá pomoc

je pro nás moc vítána. Jsme zatím ještě na začátku, protože obnova 
budovy a jejího vybavení nebudou levnou záležitostí. Přesto věříme, že
rok 2011 začneme v krásné školičce. Držte nám palce!

Za všechny děti a kolektiv Hana Valecká, učitelka

VVeellkkéé  ppoodděěkkoovváánníí  ppaattřříí  hhoollččiiččkkáámm  ŠŠttvveerráákkoovvýýmm  zz  MMŠŠ  VVááccllaavviiccee
Když se dozvěděly, co se stalo se školkou v Doníně, rozbily své prasátko
a naspořené penízky poslaly svým kamarádům na opravu školky.

Zaslouží si velké poděkování!

Jedno říjnové dopoledne žáci základní školy T. G. Masaryka opustili 
své školní lavice a pěšky se vydali se svými vyučujícími (M. Tomášková, 
K. Kozáková, B. Jiroutová, I. Paseková, K. Kocourek) na netradiční vyučo-
vání na Grabštejn. Prvňáčci s paní učitelkou Kozákovou a paní vychova-
telkou Špeciánovou jeli na Grabštejn autobusem a teprve zpáteční cestu
do školy šli pěšky. Tento podzimní den byl velice chladný, a proto bylo
nezbytnou výbavou všech teplé oblečení – mnohdy čepice a rukavice. 

Na Grabštejně jsme se rozdělili na tři skupiny – část první třídy a dru-
háci, třeťáci a čtvrťáci, páťáci a druhá část prvňáčků. Jedna skupinka se
pod vedením pana mjr. Mgr. Dr. Bronislava Čížka šla podívat na psovody
a zajímavou práci s nimi (vyhledávání nebezpečného materiálu a výcvik
psů). Musím říci, že jsme se všichni dozvěděli mnoho zajímavých věcí. 

Druhou skupinku čekala zajímavá prohlídka hradu Grabštejn a výstup
na věž. Třetí skupinka zůstala na nádvoří hradu a vyráběli znak města
z víček od PET lahví. Naše škola se účastní soutěže, kterou vyhlásila agen-
tura Dobrý den v Pelhřimově. Jedná se o vytvoření světového rekordu ve
výrobě znaku města z odpadových materiálů. Děti na nádvoří třídily spou-
stu barevných víček a za pomoci učitelů nalepovaly víčka do připrave-
ného rámu. Skupinky se během celého dopoledne postupně mezi sebou
vyměnily. 

Tečkou na pomyslném dortu bylo pro děti bezpochyby opékání buř-
tíků v podhradí. Myslím si, že během tohoto dopoledne si každý žáček
přišel na své a domů odcházel se silnými zážitky. Velký dík patří panu 
Mgr. Janu Sedlákovi (vedoucímu správy hradu Grabštejn), panu Mgr. 

Dr. Bronislavu Čížkovi, přítomným učitelům a především rodičům, paní
Knapové, Krejčové a panu Solnařovi, kteří se vyučování na Grabštejně 
aktivně zúčastnili.

Paní učitelka Martina Tomášková, ZŠ T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou

Vyuãování na Grab‰tejnû
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