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V prosincovém čísle:
— Nové vozidlo pro hasiče
— Neprůjezdné Václavice
— Volby do osadních výborů
— Jízdní řády na rok 2011
— Skupina Staří Známí
— Ladislav Bavor
— 30. ročník HDP
— Noc na Grabštejně
— Společenský kalendář

cena 12 Kã

Poselství vánoãní
hvûzdy – balíãky pro
lidi, jejichÏ domovy
zasáhla povodeÀ

Vážení přátelé, děkujeme všem, kdo jste
se podíleli na pomoci lidem zasaženým
bleskovou povodní v srpnu 2010 v Libe-
reckém kraji. Přicházely a stále ještě
přicházejí dary věcné i finanční. Finanční
sbírka z husitských farností z celé repub-
liky se ke konci října přiblížila k částce
300 000 Kč. Peníze jsou průběžně rozdě-
lovány potřebným v postižené oblasti,
vHrádku nad Nisou a okolí a ve Frýdlantu
v Čechách. Spolupracujeme s městem
a pomoc poskytujeme na základě data-
banky finanční a hmotné pomoci.

Konkrétnípomocpřímopopovodních
byla velice potřebná, ale myslíme, že je
důležité postiženým dát najevo, že na
ně myslíme stále. Je čas adventu, doba
přípravy dárků. Luterská církev v Zittau
a okolí připraví vánoční balíčky pro děti
z postižených oblastí. Obracíme se v tuto
chvíli i na vás s prosbou – připravme
balíčky pro dospělé – ukažme lidem,
které postihly následky povodní, že na
ně myslíme, že nám jejich osud není
lhostejný.

Pokračování na straně 4

Multifunkãní centrum otevfie
je‰tû pfied Vánoci

Obyvatelé města, ale i jeho návštěvníci, se mohou těšit: rekonstrukce domu č. p. 71 na Horním náměstí
a výstavba multifunkčního sálu skončila. Historický dům se spolu s přístavbou umístěnou ve dvoře pro-
měnil v multifunkční centrum, které umožní přinést do města a příhraničního regionu aktivity, které zde
dosud chyběly. První návštěvníci budou moci do multifunkčního centra zavítat ve středu 15. prosince.

Dům bude veřejnosti zpřístupňován postupně. První akce proběhnou v multifunkčním prezentačním
sále. Od 1. ledna se do objektu přestěhuje informační centrum. Prostory v hrázděném domě bude rovněž
od ledna možné využívat například pro aktivity spolků, škol a pro pořádání akcí komorního charakteru.
Ve výstavní části multifunkčního centra je v současnosti umístěna výstava o přírodě Lužických hor.
Netrpělivě očekávané výstavy o archeologickém průzkumu v Hrádku a dějinách regionu Trojzemí budou
otevřeny vprvním a ve druhém čtvrtletí příštího roku.

Co vše se v objektu multifunkčního centra nachází? Hlavní vchod do všech částí centra je z Horního
náměstí. V pravé části přízemí bude umístěno informační centrum. Přestěhuje se sem z dosud využíva-
ného objektu za radnicí. Bude plnit úlohu turistického informačního centra i informačního centra měst-
ského úřadu a také pokladny multifunkčního centra. Přesune se sem předprodej vstupenek rezervačního
systému evstupenka, fungujícího v Hrádku nad Nisou od listopadu.

V levé části přízemí se nachází místnost „pod klenbami“, kde bývala prodejna pečiva. Při rekonstrukci
objektu zde bylo nalezeno zdivo z nejstarší stavební fáze domu. Kamenná zeď byla zakomponována do
interiéru, který se tak stal jedním z nejzajímavějších v domě. Místnost bude využita pro expozici o historii
domu. Bude sloužit také pro setkávání návštěvníků centra. Hrázděný dům je na dvou místech podskle-
pen. Jeden ze sklepů bude rovněž výstavním prostorem – budou zde umístěny ostatky hrádeckého
„vampýra“ a drobné předměty nalezené v hrobech v Kostelní ulici.

Ve druhém podlaží se nacházejí výstavní prostory. Ty lze rozdělit do dvou částí. V hrázděné části domu
se nacházejí poměrně nízké stropy s prkenným záklopem.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
2200..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
20. schůze rady města v roce 2010 konaná dne 3. listopadu se zabývala
těmito záležitostmi:
— schválila Provozní řád Městského kamerového dohlížecího systému 

v Hrádku nad Nisou
— vzala na vědomí etický kodex strážníka městské policie Hrádek nad 

Nisou
— schválila vybranou nabídku OV Václavice na opravu střechy vily MŠ 

ve Václavicích, dodavatelem Pokrývačství David Málek, Hrádek nad 
Nisou, za celkovou cenu 47 465 Kč vč. DPH 

— vzala na vědomí předloženou žádost o finanční podporu pro Nábo-
ženskou obec CČSH Hrádek nad Nisou na provedení oprav chrámu
Pokoje. Po projednání schválila poskytnutí příspěvku ve výši 50 000 Kč,
který bude hrazen z grantového programu města, kapitola Příspěvkový
program na kulturní památky.

— schválila výběr nejvhodnější nabídky na akci Hlavní terénní úpravy 
a přípojky inženýrských sítí pro 4 povodňové dvojdomky v Hrádku nad
Nisou, a to Regionální stavební, s. r. o., za cenu 1 930 330 Kč bez DPH 

— schválila výběr nejvhodnější nabídky na akci Odborné a organizační
zajištění zadávacího řízení pro zadání nadlimitní veřejné zakázky –
Nakládání s odpady ve městě Hrádek nad Nisou, a to Compet Con-
sult, s. r. o.

— vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci 
Vestavba 8 bytových jednotek do domu č. p. 130 v Oldřichově na Hra-
nicích. Schválila zrušení zadávacího řízení na tuto akci. Důvodem 
pro zrušení veřejné zakázky je skutečnost, že zadavatel není schopen
zajistit demoliční výměry v počtu odpovídajícím plánovanému rozsahu
výstavby. Nesplní tedy podmínky dotačního programu, dotace mu ne-
může být poskytnuta a není tak schopen zajistit financování předmětné
veřejné zakázky.

— vzala na vědomí rozvrh kluziště na sezonu 2010–2011. Zároveň schvá-
lila ceník kluziště takto:
– děti do 15ti let, které jsou občany Hrádku nad Nisou nebo členy spor-

tovních klubů se sídlem v Hrádku n. Nisou, využívají kluziště zdarma;
– děti, mládež (do 18tilet) 30 Kč / 90min
– dospělí 50 Kč / 90min
– ledová plocha 1 800 Kč / 90min
– ledová plocha při předplatném na celou sezonu 1 500 Kč / 90min,

šatna 300 Kč
– minimální předplatné na 28. 11. 2010–6. 3. 2010, tj. 14 týdnů 

x 1 500 Kč = 21 000 Kč, šatna 2 800 Kč, předplatné je splatné 
do 15. 11. 2010

— souhlasila s nutnou opravou mrazicího zařízení – výměna ventilátoru
s příslušenstvím, výměna pojistných ventilů v cenové nabídce fy TRANE
ČR, spol. s r. o, se kterou má město uzavřenu servisní smlouvu, ve výši
51 740 Kč bez DPH

— schválila smlouvu o zřízení místa zpětného odběru – umístění malé
sběrné nádoby (dodané firmou Ekolamp, s. r. o.) na úsporné kom-
paktní zářivky a výbojky.
Odměna: 
bonus č. 1 1 000 Kč / rok (jednorázově)
bonus č. 2 500 Kč / 3 objednané odvozy použitých svět. zdrojů za rok 

1 000 Kč / 5 objednaných odvozů svět. zdrojů za rok
(jednorázově)

Rada města souhlasila s návrhem na umístění v prodejně Maxel elektro.
— vzala na vědomí informaci o nabídce odkoupení rodinného domu (Ko-

ník) na Žitavské ulici a uložila OIaSM informovat radu města o záměru
zájemkyně o způsobu budoucího využití

— schválila provedení technicko-ekonomické studie na realizaci městského
rozhlasu v Hrádku nad Nisou za cenu 8 300 Kč bez DPH od společnosti
Mopos Commumications, a. s., Pardubice.

2211..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
21. schůze rady města v roce 2010 konaná dne 16. listopadu se zabývala
těmito záležitostmi:
— doporučila starostovi města přesunout část volebního okrsku č. 1 do

volebního okrsku č. 2 tak, aby počet voličů odpovídal zákonu o volbách
do zastupitelstev obcí

— schválila zrušení běžného účtu 43–7233580247/0100 města Hrádek

nad Nisou u Komerční banky, a. s., a zároveň schválila převod financí
z tohoto účtu na účet města 19–984856329/0800

— schválila poskytnutí finanční podpory z grantového programu města
pro rok 2010 – Program obnovy nemovitého majetku – ve výši 40 000 Kč
organizaci Český svaz chovatelů ZO Hrádek nad Nisou

— schválila snížení finančního příspěvku Klubu horolezců Hrádek nad 
Nisou na částku 10 000 Kč dle důvodové zprávy

— schválila předložený návrh harmonogramu voleb členů osadních vý-
borů do OV Václavice, Uhelná, Dolní Sedlo, Dolní Suchá a Oldřichov
na Hranicích dle důvodové zprávy

— schválila obsazení tříčlenných volebních komisí pro volby členů osad-
ních výborů v následujícím složení: vždy Jana Válková, Kateřina Mrvová
a dále za každý osadní výbor jeden člen ze současného složení, nejlépe
předseda příslušného osadního výboru, ve kterém se volby konají 

— vzala na vědomí výsledek zprávy z kontroly finančního úřadu, která
byla provedena na projektu Hrádecko – region komunikačních a infor -
mačních technologií

— schválila postup, kdy v případě vyměření a zaslání platebního výměru
odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně příslušného penále 
bude podána žádost o prominutí placení tohoto odvodu a příslušného
penále

— vzala na vědomí smlouvu o budoucí smlouvě o nájmu bytu v povod-
ňovém domku o celkové výměře 66,37 m2 – byt o velikosti 3+kk s vy-
bavením za měsíční nájemné:
– pro nájemce zasažené povodněmi, včetně demolic nemovitostí, 

nájemné ve výši 65 Kč/m2 (navyšování o inflaci)
– pro ostatní nájemce za minimální cenu 80 Kč/m2

— schválila úpravu zakrytí studny na Horním náměstí instalací mříže 
v ceně do 5 000 Kč bez DPH.
Komentář: Jde o dočasné řešení pro zimní období.

— doporučila předložený návrh na provedení opatření proti zatékání 
do sklepů na Horním náměstí, tento návrh bude projednán s majiteli
objektů za účasti projektanta a zhotovitele stavby

— vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci Mul-
tifunkční centrum Trojzemí Hrádek n. N. (CZ) – vybavení multifunkč-
ního sálu multifunkčního centra. Schválila výběr nejvhodnější nabídky
ve výši 561 226,60 Kč vč. DPH, a to Regionální stavební, s. r. o.

— vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci Mul-
tifunkční centrum Trojzemí Hrádek n. N. (CZ) – vybavení výstav ních
prostor multifunkčního centra.
Schválila výběr nejvhodnější nabídky ve výši 598 440 Kč vč. DPH, a to
Regionální stavební, s. r. o.
Komentář: V rámci jmenovaného projektu bude MFC vybaveno stoly
a židlemi.

— schválila vypsání zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou 
zakázku na stavební práce Vestavba 8 bytových jednotek do domu 
č. p. 130 v Oldřichově na Hranicích za předpokladu schválení posu-
nutí termínu realizace do 31. 5. 2011 poskytovatelem dotace – MMR ČR. 
Schválila firmu Comlet Consult, s. r. o., zajištěním výběrového řízení. 
Komentář: Objekt č. p. 130 je bývalou školou v Oldřichově.

— schválila zrušení parkovacích karet pro parkování na Horním náměstí
pro obyvatele s trvalým bydlištěm na Horním náměstí a podnikatele,
kteří mají provozovnu nebo sídlo na Horním náměstí. Důvodem je sní-
žení počtu parkovacích míst na náměstí.

— schválila finanční pomoc pro Hand For Help Europe, o. s., ve výši 
20 000 Kč na humanitární pomoc

— vzala na vědomí studii na přístavbu šaten u ZŠ Donín s tím, že rozpoč -
tové náklady této stavby činí částku 3 492 995 Kč

— vzala na vědomí informaci místostarosty o stížnosti rodičů na přepravu
dětí v MŠ Liberecká a na základě této informace ukládá všem ředite-
lům příspěvkových organizací při přepravě dětí předškolní a školní 
výuky dodržovat zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích.

55..  mmiimmoořřááddnnáá  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
5. mimořádná schůze rady města v roce 2010 konaná dne 25. listopadu
se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro Sbor dobrovol-

ných hasičů Hrádek nad Nisou ve výši 35 000 Kč na činnost za rok 2010
— stanovila pro volební období 2010–2014 ThMgr. Hedviku Zimmer-

mannovou, Mgr. Jaroslava Poláčka a MUDr. Radomíra Sekvarda jako
další členy zastupitelstva k přijímaní prohlášení o uzavření manželství
(oddávající)

2 prosinec 2010



3

— schválila uzavření smlouvy na akci Změna technologie velkoplošného
promítání TV/PC na technologii DCI a dodávku technologie 3D 
s firmou Regionální stavební, s. r. o., za cenu 709 558 Kč bez DPH (to
je 851 469,60 včetně DPH). 

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
88..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
8. zasedání zastupitelstva města v roce 2010 konané dne 24. listopadu se
zabývalo těmito záležitostmi:
— schválilo:

– počet členů správní rady fondu rozvoje města: 5
– předseda správní rady fondu rozvoje města: Tomáš Prokop
– členové správní rady fondu rozvoje města: Petr Faltus, Jan Bílý, Jaroslav

Tomiška, Milan Slezák
— vzalo na vědomí výši finančního zůstatku na účtu fondu rozvoje města,

který k 16. 11. činí 102 074,60 Kč
— schválilo 5 osadních výborů v částech města – Oldřichov na Hranicích,

Dolní Sedlo, Dolní Suchá, Václavice, Uhelná. Zastupitelstvo města
schválilo, aby obsazení osadních výborů bylo v počtu 5 členů, a to 
s platností od 1. 1. 2011.

— schválilo členy kontrolního výboru: Ing. Milan Slabý, Marie Kozlová,
Jan Sladký, Stanislav Štok.
Komentář: Předsedou kontrolního výboru byl na ustavujícím zasedání
zastupitelstva města zvolen Mgr. Jaroslav Poláček.

— schválilo členy finančního výboru: Tomáš Prokop, MUDr. Radomír 
Sekvard, Jiří Pavel, Daniel Prchlík, Šárka Doležalová, Petr Vlach.
Komentář: Předsedou finančního výboru byl na ustavujícím zasedání
zastupitelstva města zvolen Jaroslav Holata.

— po projednání pověřilo radu města k nabízení pozemků v průmyslové
zóně Oldřichovská za minimální cenu 500 Kč/m2 a uložilo konkrétní
návrhy předložit k projednání zastupitelstvu města

— vzalo na vědomí informaci o připravované výstavbě povodňových bytů
v Oldřichově na Hranicích č. p. 130

— po projednání schválilo poskytnutí příspěvku z veřejné sbírky na platbu
stravného a školného rodičům dětí postiženým povodní v srpnu 2010
na základě předložení nákladů jednotlivých školských zařízení v Hrádku
nad Nisou

— schválilo vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku živnostníkům a vzor
smlouvy o poskytnutí příspěvku z veřejné sbírky fyzickým osobám posti -
ženým povodní v srpnu 2010 na obnovu technického příslušenství bytu 

— po projednání schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 10 000 Kč živnost -
níkům na obnovu jejich živnosti po povodni dle uvedeného seznamu
a posouzení správního a sociálního odboru

— po projednání schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 15 000 Kč fyzic-
kým osobám na nákup technického vybavení nemovitosti náhradou
za vybavení poškozené povodní dle seznamu pro MM\R

— děkuje za nabídku, z finančních důvodů nabídku Dr. Lubomíra Jaroše
nevyužije.
Komentář: Dr. Jaroš nabídl prostory v objektu lékárny Na Hradě 
k trvalému umístění ordinací ze zdravotního střediska v Tovární ulici.

— schválilo přijetí dotace na projekt Spolupráce obcí zaměřená na 
zajištění rychlé vzájemné pomoci svazek měst Malý trojúhelník do
Fondu mikroprojektů v regionu Nisa, program přeshraniční spolupráce
2007-2013 CÍL 3 CZ-PL, kde je žadatelem město Hrádek nad Nisou, 
při předpokládané realizaci do roku 2011 a rozsahu projektu do 
51 289,80 eur (tj. 1 256 600,10 Kč při předpokládaném kurzu 
24,50 Kč / 1 eur), kdy uznatelné výdaje jsou ve výši 44 653,06 eur 
(tj. 1 093 999,97 Kč při uvedeném kurzu), neuznatelné výdaje mohou
být maximálně do výše 6 636,74 eur (tj. 162 600,13 Kč při uvedeném
kurzu) a poskytnutá dotace bude dle podmínek programu ve výši 
30 000 eur (tj. 735 000 Kč při uvedeném kurzu).
Komentář: z rozpočtu projektu bylo pořízeno nové velitelské vozidlo
pro hrádecké hasiče.

— schválilo podání žádosti o dotaci na projekt 8 BJ – povodňové dvoj-
domky, Hrádek n. N. do podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj
ČR Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany posti žené 
živelní pohromou, kdy je žádáno o dotaci ve výši 9 200 000 Kč

— schválilo podání žádostí o dotaci do Programu na podporu úspor ener-
gie a využití obnovitelných zdrojů energie Zelená úsporám na povod-
ňové domky č. 1 až 8, kdy je v jednotlivých případech žádána dotace
ve výši až 250 000 Kč na opatření Výstavba v pasivním energetickém
standardu, 55 000 Kč na opatření Využití obnovitelných zdrojů ener-
gie pro vytápění a přípravu teplé vody a dále celkem dotace ve výši 

až 45 000 Kč na opatření Podpora na přípravu a realizaci podporova-
ných opatření

— schválilo podání žádosti o dotaci na obnovu majetku obce zničeného
po povodních v srpnu 2010 do programu Ministerstva pro místní roz-
voj ČR – program Obnova obecního a krajského majetku postiženého
živelní nebo jinou pohromou, kdy bude dle uvedeného programu 
minimálně žádáno o poskytnutí dotace na realizaci vybraných akcí až
do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů
akce

— schválilo předloženou smlouvu na prodej akcií ČSAD Liberec, a. s., 
a jeho nástupnických organizací

— schválilo předložená pravidla pro odměňování neuvolněných členů za-
stupitelstva města Hrádek nad Nisou a odměny za vykonanou práci ve
výboru a komisi předsedům a členům komisí a výborů, kteří nejsou
členy zastupitelstva města, i na další období

— schválilo žádost ředitele ZŠ Lidická Mgr. Jaroslava Poláčka o předfi-
nancování projektu Cíl 3 ve výši dle žádosti a schvaluje předložení 
v rámci návrhu změny rozpočtu č. 5

— vzalo na vědomí zprávu ohledně vypořádání majetku a vyrovnání 
závazků mezi družstvem Nové bydlení a městem Hrádek nad Nisou.
Uložilo starostovi požádat o svolání členské schůze družstvo Nové 
bydlení a hlasovat pro likvidaci družstva od 1. 1. 2011 s tím, že likvi-
dátorem bude jmenován Mgr. Poláček.

Ekonomické okénko
DDaaňňoovvýý  kkaalleennddáářř  ((nneeoobbssaahhuujjee  ddaanněě  ssppoottřřeebbnníí,,  eenneerrggeettiicckkéé  aa  bbiiooppaalliivvaa))
1155..  1122.. ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu

– odvod čtvrtletní nebo pololetní zálohy na daň
ddaaňň  ssiillnniiččnníí

– odvod zálohy na daň za říjen a listopad
2200..  1122.. ssoocciiáállnníí  ppoojjiiššttěěnníí

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

zzddrraavvoottnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod pojistného za zaměstnance za listopad 2010

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

2277..  1122.. ddaaňň  zz  ppřřiiddaannéé  hhooddnnoottyy
– přiznání + odvod za listopad 2010

3311..  1122.. ddaaňň  zz  ppřřííjjmmuu
– odvod daně za listopad 2010 vybírané srážkou 

88..  11.. zzddrraavvoottnníí  ppoojjiiššttěěnníí
– odvod zálohy OSVČ za prosinec 2010

SSoocciiáállnníí  ppřřííppllaatteekk  oodd  11..  11..  22001111  
– sociální příspěvek vyplácený pouze rodičům pečujícím alespoň o 1 neza -
opatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně 
postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Dále rodinám,
kde je alespoň 1 z rodičů pečujících o nezaopatřené dítě dlouhodobě
těžce zdravotně postižený nebo je sám nezaopatřeným dítětem (do 26 let
věku), které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě ne-
mocné.

PPřřííssppěěvveekk  nnaa  ppééččii  oodd  11..  11..  22001111
– příspěvek se snižuje pro dospělé osoby s lehkou závislostí z 2 000 Kč na
800 Kč měsíčně. Ostatní závislosti zůstávají beze změn. 

PPoorrooddnnéé  oodd  11..  11..  22001111
– porodné se bude vyplácet pouze za první narozené dítě, a navíc pouze
rodinám, jejichž příjem nepřevyšuje 2,4násobek životního minima. Po-
rodné bude činit 13 000 korun na jedno dítě, v případě dvojčat či 
vícerčat bude dávka jednotně pouze 19 500 Kč.

Termíny schůzí rady města:
15. 12., 5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 

11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6.

Termíny zasedání zastupitelstva města:
22. 12., 26. 1., 23. 2., 23. 3., 20. 4., 18. 5., 29. 5. 
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Hasiãi mají nové velitelské vozidlo
V rámci projektu Spolupráce obcí zaměřená na zajištění rychlé vzájemné
pomoci svazek obcí Malý trojúhelník bylo pro hrádecké hasiče pořízeno
městem Hrádek nad Nisou vozidlo se speciálním vybavením, které bude
využito pro ochranu života obyvatel i majetku při požárech i živelních 
katastrofách a haváriích na území svazku měst Malý trojúhelník, Bogaty-
nia – Hrádek nad Nisou – Zittau.

Hasičské jednotky i samosprávy měst Hrádek nad Nisou, Bogatynia 
a Zittau dlouhodobě spolupracují v rámci zajištění bezpečnosti na území
svazku měst Malý trojúhelník. Mimo vzájemnou pomoc pořádají společná
cvičení, akce pro veřejnost (každoroční ohně na Bodu Trojzemí u příleži-
tosti rozšíření EU), společné tábory pro hasičský dorost. Mají za sebou 
i několik společných přeshraničních projektů. 

Pracovní skupina svazku měst Bezpečnost v regionu Trojzemí má za
úkol připravit rychlý a efektivní systém včasného varování v případě 
nebezpečí, havárií a živelních katastrof. Databanka kontaktů vzniklá 
v rámci tohoto projektu bude součástí tohoto systému a jejím cílem je
rychlá komunikace mezi jednotkami hasičských sborů v případě potřeby.

V rámci projektu byl pořízen terénní automobil TOYOTA HILUX, který
je určen především k rychlému přesunu členů jednotek za účelem vyho d -
nocení situace a koordinace během zásahu. K jeho speciálnímu vybavení
patří zejména dýchací technika, vyprošťovací lanový naviják vč. příslušen-
ství, hasicí přístroje. Vozidlo bude dále vybaveno zdravotním materiálem
a dokumentací pro  velitele zásahu.

Cena automobilu činila 1 149 982 Kč, Evropská unie přispěla na jeho
pořízení a propagační aktivity s tímto spojené prostřednictvím Euroregi-
onu Nisa z Evropského fondu regionálního rozvoje Fondu mikroprojektů
Cíl 3 OPPS 2007-2013 částkou 30 000 eur, tj. cca 735 000 Kč.

ThMgr. Hedvika Zimmermannová

Staãí málo a Václavice jsou
neprÛjezdné

23. listopadu byla v Chrastavě uzavřena Pobřežní ulice. Jak bylo avizováno,
kamióny zásobující chrastavský Benteler začaly jezdit Václavicemi. Vysly-
šeny přitom nebyly žádné z připomínek a podmínek obyvatel Václavic 
a vedení města. 

Po sedmi dnech od chvíle, kdy Václavicemi začaly projíždět kamióny,
začal padat sníh. Po pár hodinách se v obci, která leží 2 km od Hrádku
nad Nisou, zastavila doprava. „V pondělí odpoledne už Václavicemi
nepro jela ani osobní auta, protože v jejich dolní části zůstalo uvězněných
15 kamiónů,“ konstatoval předseda osadního výboru Václavice Jaroslav
Sklenář. „Naplnily se tak naše obavy, že pár cm sněhu způsobí ve Václa-
vicích dopravní kolaps,“ dodává. Václavicemi by v pondělí odpoledne 
neprojeli v případě potřeby hasiči, ale patrně ani lékař. Do jejich horní
části byl přístup jen z Chrastavy, zatímco od Grabštejna byla silnice v délce
2 km zcela ucpaná. Mezi kamióny uvízla osobní auta, ale také autobus se
zaměstnanci do průmyslové zóny v Liberci. Nemluvě o neprůjezdnosti
pro běžnou linkovou dopravu. „Potvrdily se tak naše nejhorší obavy. Na-
víc se problémy jedné obce postižené povodní přenášejí na jinou, rovněž
postiženou obec. S tím zásadně nesouhlasíme,“ říká starosta Hrádku nad
Nisou Martin Půta. Situace došla tak daleko, že řidič linkového autobusu
byl ono pondělí nucen pasažéry včetně prvostupňových žáků hrádeckých
škol vysadit na křižovatce pod Grabštejnem. Ti pak podle místa bydliště
museli procházet mezi kamióny i několik km.

V úterý 30. 11. se ve Václavicích opět konala veřejná schůze osadního
výboru. Osobně se jí zúčastnil starosta Chrastavy Ing. Michael Canov. Na
schůzi představil plán Chrastavy na zvýšení bezpečnosti dopravy ve Vác-
lavicích. Ten spočíval v jejich úplném zjednosměrnění. Myšlenka, že do
sousedního Hrádku nad Nisou budou obyvatelé Václavic jezdit do práce,
do škol či za lékaři přes Chrastavu, což znamená minimálně 14 km navíc,
samozřejmě nemohla projít: „S průjezdem kamiónů přes Václavice jsme
nesouhlasili mimo jiné proto, že se tím značně sníží bezpečnost v obci.
Zjednosměrnění by sice částečně pomohlo, ale domnívám se, že je to jen
alibismus. Chrastavští museli vědět, že nebudeme souhlasit s takovou 
objížďkou. Pro mě osobně by to znamenalo vozit dceru do václavické
školky, kterou mám 1 km od domu, objížďkou 17 km dlouhou. V Hrádku
má navíc spousta lidí práci. Jenže teď to bude vypadat, že sami pro zacho -
vání bezpečnosti nic udělat nechceme, a o to starostovi Chrastavy jde,“
říká jeden z obyvatel Václavic Ing. Radek Petr.

I po dalším jednání osadního výboru zůstala situace stejná. Kamióny
přes Václavice dále jezdí. Situace s průjezdem autobusů se opakovala, byť
v menší míře. Pobřežní ulici stihli v Chrastavě rozkopat, ačkoliv v počasí,
které venku panuje, stavba nemůže pokračovat. Na navrhované náhradní
řešení, aby kamióny přejížděly přes pontonový most v Chrastavě v obou
směrech a dopravu řídily semafory, nechtějí v Chrastavě přistoupit. „Osobně
považuji postup vedení města Chrastavy za nezodpovědný, způsob 
projednání se sousedními obcemi za nedostatečný a neseriózní. Proti 
použitým metodám budu osobně protestovat na nejbližším jednání 
zastupitelstva města Chrastava dne 13. 12. 2010,“ doplňuje starosta města
Martin Půta.

Vít Štrupl

Poselství vánoãní hvûzdy – balíãky pro
lidi, jejichÏ domovy zasáhla povodeÀ

Dokončení ze strany 1
Balíčky by měly být přibližně stejné, a to v hodnotě cca 250 Kč. V balíčku
by mohlo být například: čaj, káva, vánoční dobroty, vánoční dekorace
nebo svíčka. Můžete připojit i pozdrav. Vánoční balíčky můžete na základě
předchozí domluvy dopravit na adresu: Farní úřad CČSH, Lutherova 496
v Hrádku nad Nisou.

V chrámu Pokoje v Hrádku nad Nisou 17. 12. 2010 v 18 hodin bude 
zahájena výstava vánočních stromků. Na vernisáži vystoupí děti ze zato-
pené MŠ v Doníně. 

To je i zahájení akce Poselství vánoční hvězdy – rozdávání balíčků. 
Věříme, že díky vaší obětavosti bude v každé postižené domácnosti 
váno ční balíček, který potěší.

Děkujeme vám všem, kteří jste již pomohli nebo pomůžete i touto 
formou. Požehnanou dobu adventu vám i vašim blízkým.

Za Diakonii Církve československé husitské
ThMgr. Hedvika Zimmermannová, ředitelka diakonie

hedvika.z@eurnet.cz /telefon: +420 723 255 696
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V období od 10. do 13. prosince 2010 se budou konat volby členů do
jednot livých osadních výborů okrajových částí města. Svůj hlas mohou
oprávnění voliči odevzdat i v době od 8. do 10. prosince v kanceláři 
sl. Válkové na městském úřadě.

Volit mohou občané starší 18 let s trvalým pobytem v uvedené části
města, ve které jsou volby pořádány. Hlasovací lístky budou k dispozici
přímo na místě. 

Přihlášení kandidáti budou zveřejněni dne 7. prosince 2010 na infor-
mačních deskách v uvedené části města a na internetových stránkách 
města www.hradek.cz. Od následujícího dne zveřejnění jmen kandi-
dátů, tedy od 8. 12. 2010 do 10. 12. 2010, budou mít občané oprávnění
volit možnost odevzdat svůj hlas i prostřednictvím návštěvy kanceláře 
č. 21 u slečny Válkové na městském úřadě, odbor ODK. Zde bude moci
každý oprávněný volič v době od 8 do 14 hodin a ve středu dne 8. pro-
since až do 17 hodin vyplnit volební lístek a vhodit jej do volební urny.
Pro účast ve volbách členů do OV je nutné předložit doklad totožnosti 
voliče.

Termíny voleb do OV
11..  VVoollbbyy  ddoo  OOVV  OOllddřřiicchhoovv  nnaa  HHrraanniiccíícchh
Termín: 10. 12. 2010
Místo konání: Hospoda U Zvoníčků
Doba konání voleb: od 17.00 do 19.00 hodin

22..  VVoollbbyy  ddoo  OOVV  UUhheellnnáá
Termín: 11. 12. 2010
Místo konání: Přístavek č. p. 1 (Restaurace U Ptáka)
Doba konání voleb: od 15.00 do 17.00 hodin

33..  VVoollbbyy  ddoo  OOVV  VVááccllaavviiccee
Termín: 11. 12. 2010
Místo konání: Hasičská zbrojnice ve Václavicích
Doba konání voleb: od 18.30 do 20.30 hodin

44..  VVoollbbyy  ddoo  OOVV  DDoollnníí  SSuucchháá
Termín: 12. 12. 2010
Místo konání: č. p. 134 Dolní Suchá
Doba konání voleb: od 17.00 do 19.00 hodin

55..  VVoollbbyy  ddoo  OOVV  DDoollnníí  SSeeddlloo
Termín: 13. 12. 2010
Místo konání: Hasičská zbrojnice Dolní Sedlo
Doba konání voleb: od 17.00 do 19.00 hodin

Pozn.: Volit mohou občané starší 18 let s trvalým pobytem na Horním 
a Dolním Sedle, části Dolní Suché č. p. 141 a části Donín č. p. 65, 98, 106,
109, 110, 111, 112, 113, 120, 123, 125, 129, 157, 174, 212, 232, 240, 259,
268, 281, 284, 287, 294, 297, 303, 305, 309, 321, 347, 348.

Vánoãní atmosféra na 
Horním námûstí

Nově zrekonstruované Horní náměstí, nádherný vánoční strom, nová 
vánoční výzdoba a sníh, který napadl hned na začátku adventu, vykouz-
lily na náměstí kouzelnou vánoční atmosféru. Vánoční strom je darem 
p. Kaluhové z Tovární ulice. Světelnou vánoční výzdobu má město pro 
letošní rok pronajatou. 

Před první adventní nedělí bylo také odstraněno oplocení, které 
bránilo přístupu ke středověké studni. Prostřední díl skleněného zakrytí
studny byl dočasně nahrazen mříží. Do studny je tedy nyní vidět, 
obzvláště zajímavý pohled se naskýtá při večerním osvětlení. Defini-
tivní řešení zakrytí studny tak, aby se sklo nerosilo, bude dokončeno 
na jaře.

Vít Štrupl

Volby do osadních v˘borÛ zaãínají 8. prosince

Archeogenetika aneb Jak je to
s hrádeckou ãarodûjnicí

Na jaře letošního roku našli archeologové při záchranném archeologickém
průzkumu v Kostelní ul. v Hrádku nad Nisou hrob člověka pohřbeného
obličejem do země. Hrádecký vampýr, jak byl nález prezentován, byl 
nalezen pouhých 20 cm pod povrchem komunikace. V hrobě se navíc 
nacházely 4 stříbrné pražské groše Jana Lucemburského, podle kterých
byly ostatky datovány do 14. století.

Ostatky byly podrobeny komplexnímu zkoumání hned v několika 
oborech. Výsledky zkoumání DNA představil při přednášce v Hrádku nad
Nisou jeho autor RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D. Ze stehenní kosti byla izolo-
vána DNA. Definitivně bylo potvrzeno, že se jednalo o muže. Ze vzorku
se podařilo odhalit jeho balkánský původ. V celosvětové databázi DNA
byl nalezen nositel DNA s velkou shodou s rodovým příjmením Tobiáš.
Proto i ostatky nalezeného muže dostaly toto jméno.

Než bude kostra vystavena v multifunkčním centru, bude známa i po-
doba muže. Lebka byla nascanována počítačovým tomografem a následně
byla vyrobena její replika. V kriminalistickém ústavu nyní vzniká rekonstrukce
podoby muže.

Ani tím ale zkoumání nekončí. Další analýzy jsou ještě prováděny.
Kostra hrádeckého Tobiáše je podle tvrzení odborníků z několika oborů
nejlépe prozkoumaným nálezem v Čechách.

Vít Štrupl



6 prosinec 2010

Dokončení ze strany 1
Tady budou umístěny vitríny pro umístění převážně trojrozměrných expo -
nátů. Víceúčelová je novější místnost, nacházející se nad nynější trafikou.
Může fungovat jako malá galerie pro výstavy obrazů a fotografií. Alterna-
tivně zde budou instalovány prosklené vitríny pro výstavy trojrozměrných
exponátů. V přízemí i ve druhém podlaží jsou součástí expozice někdejší
černé kuchyně. Obě podlaží jsou spojena výtahem, v patře je umístěna
toaleta pro vozíčkáře. Zajímavým prvkem je malá pavlač s výhledem na
kostel a multifunkční sál.

Ve třetím podlaží se nachází podkrovní sál. Jeho kapacita je 25–30 lidí.
Je vybaven krbovými kamny a pro letní měsíce klimatizační jednotkou.
Pro své aktivity jej mohou využívat spolky, bude k dispozici pro setkávání
historiků – objekt multifunkčního centra se stane kromě jiného koordi-
načním centrem muzeí regionu Trojzemí. 

Celý dům je protkán sítí pro propojení počítačů a prezentačních 
zařízení. Je chráněn elektronickým zabezpečovacím zařízením, požární
signalizací a kamerovým systémem.

Vstupní chodbou se prochází na malou letní zahrádku. Osvěžujícím
prvkem je malá fontána. Odtud se vstupuje do vestibulu multifunkčního
sálu. Přízemní sál je vybaven moderní i klasickou prezentační a projekční
technikou a zvukovou aparaturou. Kapacita sálu je 61 míst. Každá z po-
hodlných sedaček má svůj stoleček a přípojku na elektřinu pro napájení
notebooku. V sále je internet dostupný prostřednictvím wifi.

Rekonstrukce hrázděného domu č. p. 71 a přístavba multifunkčního
sálu včetně jeho vybavení byla realizována v rámci projektu Multifunkční
centrum Trojzemí Hrádek n. N. (CZ) – Bogatynia (PL) (číslo projektu
CZ.3.22/2.2.00/08.00035). Projekt byl podpořen Evropskou unií z Ope-
račního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská re-
publika 2007–2013. Rozpočet projektu na české straně byl 1 791 348 eur,

Evropská unie jej podpořila částkou 1 522 645,80 eur. Z rozpočtu města
byla kryta částka 179 134,80 eur.

V rámci tohoto projektu je objekt vybaven ještě stoly, židlemi a kuchyň -
kami. Vybavení výstavních prostor vitrínami a potřebnou technikou bude
pořízeno po novém roce z rozpočtu projektu Vzpomínka na společnou
budoucnost.

Program akcí v multifunkčním centru najdete na internetových strán-
kách www.branatrojzemi.cz. Rezervace vstupenek je možná v rezer -
vačním systému www.evstupenka.cz. Předprodej vstupenek je možný 
v informačním centru.

Vít Štrupl

Multifunkãní centrum otevfie je‰tû pfied Vánoci

T˘den knihoven v mûstské
knihovnû

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 on-line 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 pravi -
delnými návštěvníky knihovny, mají tyto akce pozitivní přínos i pro jejich
další zájmy a vzdělávání.

Jelena Vodhánělová

Přeji všem čtenářům a návštěvníkům knihovny příjemné prožití vánoč-
ních svátků, pohodový a úspěšný celý rok 2011 a zároveň upozorňuji na
uzavření knihovny v době od 27. 12. do 31. 12. 2010 z důvodu čerpání 
dovolené.

Jelena Vodhánělová



Autobusové jízdní fiády







Vlakové jízdní fiády
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V říjnu převzaly při příležitosti státního svátku ocenění dvě osobnosti
města. Jednou z nich byla Miluše Brandová. Jeden rozhovor, věnovaný
hlavně donínské škole, jsme otiskli v červnu, dnes se pokusíme věnovat
se nejen přímo škole. I když u paní učitelky, která ve škole strávila přes 
třicet let, je to těžké.

Miluše Brandová se do Hrádku nad Nisou přistěhovala v roce 1977, 
o dva roky později už začala učit ve škole v Doníně a nikdy neučila v jiné
škole. Posledních 13 let pracovala jako ředitelka školy.

Takovou dlouhou dobu jste učila v jedné škole. Nikdy vás to 
netáhlo někam jinam?
Ne, nikdy. Vždy jsem si vážila toho malého kolektivu a téměř rodinné 
atmosféry v naší škole.
O donínské škole jsme si povídali už v červnu. Zkusme se dnes
podívat mimo školu. Zbýval vám na něco jiného čas?
I mimo školu jsem trávila hodně času s dětmi. Deset let jsem dělala 
vedoucí pionýrské organizace. Ráda vzpomínám na akce, které organi-
zoval p. Křeček a p. Hobrlantová. Pak jsem sama vstoupila do turistického
oddílu a poté vedla kroužek mladých turistů. Každý rok jsme jezdili na 
tábory pod vypůjčené stany. Když děti došly do osmé třídy, sjeli jsme na
lodích celou Lužnici. Myslím, že nejsem sama, kdo na to rád vzpomíná.
Členkou klubu českých turistů jsem stále. Letos jsem načala už třetí kro-
niku, kterou léta vedu.
Za tu dobu, co jste učila ve škole, vám pod rukama prošly 
minimálně dvě generace žáků. Jaké to je, když na třídní 
schůzky přijdou vaši žáci v roli rodičů? Nepletete si jména 
s jejich dětmi?
Tak je to trochu jiné. Už jen proto, že jim mohu tykat. Je milé, že tito ro-
diče nám mnohem více nabízeli pomoc, když bylo potřeba. A pokud jde
o jména, tak ta si pletu zcela běžně. Povahově si podobní podle mého
názoru nejsou. Otec třídní šašek nemívá syna s podobnou rolí.
Myslíte si, že se od doby, kdy jste přišla do školy, se něco změ-
nilo?
Děti jsou dnes mnohem samostatnější. Změnila se tím naše práce. Děti
mají možnost se ke všemu vyjadřovat, ve škole je volnější atmosféra, 
což i mě více bavilo. Nemluvě o pomůckách – počítačích, interaktivních
tabulích, které umožňují věci, na které jsme dříve ani nepomysleli. Mys-
lím, že si to i děti mohou ve škole užít. 

A to jsem nemluvila o volnosti při hodinách, o přestávkách. Děti mo-
hou být spontánnější, uvolněnější, nikdo mi teď nazakazoval, abych se 
i při hodině s dětmi proběhla po chodbě, když byly unavené. To dříve
dost dobře nešlo.
Vzpomenete si na něco, co vám přišlo opravdu absurdní?
Asi nástěnky. Vyvěšování hvězdiček, Leninů a vůbec všech svátků. Každé
prázdniny jsem si ty materiály srovnávala a na konci prázdnin začal ten
kolotoč znova. Začalo to Dnem horníků 9. 9. a pokračovalo to dalšími
svátky dále. Paní ředitelka to musela kontrolovat a běda, když něco na
nástěnce nebylo. Tak po tomhle se mi opravdu nestýská. Úplně vidím
jednu někdejší paní ředitelku, jak byla vyděšená, že mám ve třídě jen
jednu hvězdu, a ještě na polici, kde byly i květiny. 

Stejně tak absurdní mi připadá, že mezi učiteli a žáky panoval možná
i určitý strach. Vše muselo být přesně podle plánu, letité přípravy 
a tematické plány, stále stejné učebnice, které se prostě musely splnit. 
I taková drobnost, jako je výběr návštěvy divadel. I ta představení, na
která jsme jezdili nebo která byla v Hrádku, byla daná a výběr nebyl možný.
Podařilo se některému z vašich žáků nějak vyniknout? Nemys-
lím tím nutně to, že by se stal celebritou.
To si nevybavuji. Ale někteří bývalí žáci mě občas potěšili a dodnes těší.
Hrozně milé bylo, když dva z žáků z mé třídy vyšli z deváté na jiné škole,
vzpomněli si na svou donínskou školu a přinesli mi devět růží. Že si 
vzpomněli i na první stupeň. A co je zajímavé, hlásí se spíš kluci. Někteří,
kteří jsou už tátové, se staví třeba při každých Velikonocích. Holky, které
od nás vyjdou, často už v září ani nepozdraví.

Z úplně prvních dětí, které jsem v Doníně dostala, jsou nyní dvě uči-
telky. Škoda, že jsme spolu nemohly být kolegyně.
A jak si dokážete užívat důchod?
Užívám si především rodiny. Ráda jsem s vnoučaty, s těmi jsem strávila
asi šest týdnů. Bohužel od konce prázdnin jsem nemocná, takže teď 
jen doufám, že už to skončí. Rozhodně to ale byla hrozně velká změna.
Maminka mě varovala, že to nebude jednoduché, a to se vyplnilo. Stále

se z toho těžko vzpamatovávám, hodně mi to mezi dětmi chybí. Je mi líp,
když je potkám. A s některými se i občas scházíme v cukrárně. Navíc, jak
chybí ten pravidelný režim, tak někdy ani nevím, který je den. A abych
nezapomněla, pravidelně se scházíme se staršími kolegyněmi, většinou
v důchodu, a to je fajn.
Co kdyby potřebovali v některé škole záskok? Šla byste?
V zimě ano, horší by to bylo, když začne práce na zahrádce. A musel by
to být jen krátký záskok, protože se musím čím dál více starat o maminku.
Jak vnímáte, že jste v říjnu převzala ocenění za práci pro město?
Samozřejmě, že mě velmi potěšilo. Ale nemyslím si, že si ho zasloužím.
Je tady určitě spousta lidí, kteří za těch třicet let pro město udělali více. 
A to myslím i učitele, kteří by si ocenění zasloužili a zatím je nedostali.

Vít Štrupl

Dûti jsou dnes spontánnûj‰í, a to je dobfie

Nabídka nov˘ch knih v mûstské
knihovnû

Prosinec 2010
Archer, J. – CCeessttaa  sslláávvyy (životopisná kniha o pokořiteli Mount Everestu)
Bourke, S. – KKoonneeččnnéé  zzúúččttoovváánníí (válečný román)
Bradford, B. – RRooddiinnnnýý  nneeppřříítteell (román ze současnosti)
Coben, H. – SScchhůůzzkkaa  vv  PPaařříížžii (detektivní román)
Collins, J. – NNaaiivvnníí  mmrrcchhaa (román pro ženy)
Cook, R. – ZZáákkrrookk (román z lékařského prostředí)
Hooper, K. – MMrraazziivváá  ppoouuttaa (kriminální román)
Howard, L. – AAnnii  ppeekklloo,,  aannii  rráájj (román z drogového prostředí)
Jansa, P. – KKáámmoošškkyy  aažž  zzaa  hhrroobb (psychologický román)
Jackson, L. – BBeezz  mmiilloossttii (detektivní román)
Lanczová, L. – MMiilleennkkyy  aa  hhřřííššnnííccii (román ze současnosti)
Lutz, J. – TTeemmnněějjššíí  nneežž  nnoocc (další případ sériového vraha)
Monyová, S. – DDvvaacceett  ddeekkaa  lláásskkyy (povídky o lásce)
Mooney, Ch. – TTaajjnnýý  ppřříítteell (kriminální román)
Palmer, M. – DDrruuhhýý  nnáázzoorr (román z lékařského prostředí)
Patterson, J. – OOssmméé  ddoozznnáánníí (detektivní román)
Poberová, S. – NNeejjmmooccnněějjššíí  žžeennyy  EEvvrrooppyy (osudy výjimečných žen)
Proctor, C. – ZZppěěvv  ssiirréénnyy (historický román)
Reich, Ch. – PPrraavviiddllaa  ppoommssttyy (špionážní román)
Roberts, N. – SSeenn  vv  bbíílléémm (román pro ženy)
Rollins, J. – SSttíínn  kkrráállee  lleebbeekk (dobrodružný román)
Sewellová, K. – PPoouuttoo  kkrrvvee (psychologický román)
Šulc, J. – MMoossttyy  ddoo  TTeell  AAvviivvuu (špionážní román)
Toušlová, I. a spol. – TToouullaavváá  kkaammeerraa  1100 (reportáže z neobvyklých míst)
Toušlová, I. a spol. – TToouullaavváá  kkaammeerraa  1111 (další zajímavosti naší vlasti)
Váňová, M. – KKuukkaaččččíí  mmlláádděě (román z rodinného prostředí)
Viewegh, M. – BBiioommaannžžeellkkaa (humoristický román)
Vondruška, V. – ZZlloodděějjii  oossttaattkkůů (historický román)
Watt, P. – DDoottkknnoouutt  ssee  oobbllaakkůů (válečný román)
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Ladislav Bavor se s rodiči do Hrádku nad Nisou přistěhoval v roce 1945
jako dvanáctiletý kluk. S výjimkou období, kdy se učil ve Zlíně a kdy byl
na vojenské službě, stále bydlel v Hrádku nad Nisou. Starší generace si 
p. Bavora vybaví nejspíše jako aktivního sportovce a dlouholetého před-
sedu TJ Slovan. Mladší jej budou znát jako nekompromisního správce
hřiště u pošty. Pracoval v podniku SEVA, dnešní Praga, kde začínal jako
dělník u stroje a postupně procházel funkcemi až po náměstka ředitele
pro výrobu.

Ocenění, které jste letos v říjnu od města dostal, bylo poděko-
váním za vaši aktivitu v hrádeckém sportu. Kterým sportovním
odvětvím jste se věnoval?
Aktivně jsem hrál fotbal za všechna mládežnická družstva i za družstvo
dospělých. V roce 1969 jsem se stal předsedou TJ Slovan, kterého jsem
dělal 20 let až do roku 1989. Ve Zlíně jsem hrál závodně stolní tenis, 

v mládí se mi podařilo vyhrát jeden celostátní turnaj ve Strážnici na 
Moravě. V době, kdy jsem byl na učilišti, se nám podařilo v kategorii druž-
stev dokonce postoupit do finále Mistrovství Moravy. Stolní tenis jsem
hrál i v Hrádku, ale už bez tréninku, jen jsem zužitkoval to, co jsem uměl.
Hrál jsem trochu i tenis, ale závodně jsem odehrál jen několik zápasů za
hrádecký oddíl.
Za dobu 20 let, kdy jste dělal předsedu Slovanu, se v Hrádku
podařilo vybudovat zázemí několika oddílům.
Prakticky všechno se stavělo v tzv. Akcích Z. Každý oddíl se musel mini-
málně z padesáti procent na výstavbě podílet. Takto byla postavena 
loděnice na Kristýně, byly rozšířeny tenisové kurty, v areálu se postavily
šatny a umývárny s posezením. Stavěla se také horolezecká chata na Hor-
ním Sedle a jako poslední sokolovna. Na její stavbě se podílely skoro
všechny oddíly Slovanu. Nebylo to tehdy jednoduché, stavba trvala
dlouho, ale dneska si těžko někdo představí, jak by dával dohromady 
tolik lidí a tolik brigád.
Které oddíly tehdy patřily pod TJ Slovan?
Největší podle počtu členů byl fotbal, pak ZRTV neboli základní rekreační
tělesná výchova, box, turistika, horolezci, jachting, odbíjená, stolní tenis,
tenis, kulturistika. Slovan měl tehdy přes tisíc členů. V Hrádku byl přebor
republiky v boxu. Proběhly zde okrskové spartakiády, jednou i okresní.
Díky tomu se nám dařilo získávat prostředky na obnovu majetku.
A jaký máte dnes vztah ke sportu?
Aktivně už nedělám samozřejmě nic, ale v televizi koukám na všechno.
Nejraději mám fotbal, v zimě hokej, večer si pustím finále Davis Cupu, 
a protože v noci někdy špatně spím, dívám se i v noci. To je dnes výhoda,
to množství sportovních kanálů, ze kterých je možné dokonce vybírat.
Dnes vás nejvíce lidí bude znát jako správce hřiště u pošty.
Pamatuji, když tam bylo škvárové hřiště, v zimě se polévalo vodou, aby
byla ledová plocha. Dnes jsou v Hrádku takové podmínky, jako má 
málokdo. Nová hřiště, umělé kluziště, kurty. Když sem přijede někdo 
z jiného města, podmínky pro sport v Hrádku obdivuje.

Taneční country skupina Staří známí byla založena v roce 2008. Za dva
roky má za sebou řadu vystoupení ve městě i v okolí. Letos se úspěšně
představila dalším tanečním country skupinám daleko za hranicemi 
našeho regionu. 

Dnes má 18 členů, ale rozhodně není uzavřenou společností. „Nové
členy stále přibíráme. Pokud by měl někdo zájem, scházíme se v neděli
od 19 hodin v sokolovně. Od půl šesté se scházejí děti,“ zve mezi Staré
známé Irena Boušková, která spolu s Pavlem Balintem taneční skupinou
vede. Výhodu mají partnerské páry a také samotní muži.

Staří známí se věnují klasickým country tancům i těm současným, no-
vinkou v repertoáru je clogging neboli americký step. Premiéru bude
mít 25. 12. na Štěpánském country bále v Dělnickém domě. Věnují se 
i line dance, tedy kolektivnímu tanci, složenému z řady kroků, které ale
není obtížné se naučit. Line dance jsou oblíbené hlavně u našich sousedů.
Na nejrůznějších akcích je můžete vidět už ve čtyřech sadách kostýmů –
na každý tanec šijí nový kostým. V příštím roce se chystají kromě jiného
na předtančení při městském plese.

„Snažíme se reprezentovat město Hrádek nad Nisou. Divákům na
mnoha akcích jsme již předvedli svá předtančení. Za jedno z nejvý-
znamnějších vystoupení považujeme předtančení při oslavách 600 let
města Chrastavy. Letos jsme se poprvé přihlásili na soutěžní přehlídku.
Chtěli jsme se tím zařadit do podvědomí country obce,“ říká Irena Bouš-
ková.

Staří známí vystoupili na přehlídce Pardubická Ryengle v kategorii Open.
Mezi 48 soubory a 685 tanečníky se neztratili a sklidili aplaus. V příštím
roce by rádi zkusili soutěžní část přehlídky.

Letos pod vedením skupiny Karamela vystupovali také na Šiklově mlýně
v rámci amerického týdne. Tady poznali skupinu Wilde Horse z Bernstadtu,
z města nedaleko od Žitavy. Jsou spolu neustále v kontaktu, vyměnili si
návštěvu na trénincích. „Možná s námi vystoupí i na zmíněném country
bále,“ dodává Irena Boušková.

Letošní novinkou v taneční skupině Staří známí jsou Mladí známí – tedy
taneční skupina určená dětem. „Děkujeme za podporu městu Hrádek
nad Nisou. Dotace z příspěvkového programu je pro nás vítaná, protože
jinak si náklady hradíme sami,“ říká Irena Boušková.

Jak vlastně název skupiny vznikl? „Název Staří známí vznikl z jednodu-
ché myšlenky: staří jsme, známí také. Skupina vznikla tak, že jsme s part-
nerem Pavlem Balintem zkoušeli nějaké tance. Známí to viděli, s chutí se
přidali a do měsíce byl základ skupiny. Ale ráda bych řekla, že i když náš
věkový průměr je 44 let, tak ti, kdo nás vidí tančit, si mohou říci, že tato
aktivita se dá provozovat v každém věku. Bylo to vidět i na soutěži v Par-
dubicích, kde byl mezi soutěžícími osmdesátiletý pán.“

Vít Štrupl

Stafií známí reprezentovali mûsto na celostátní pfiehlídce

Podmínek pro sportování v Hrádku bychom
si mûli váÏit
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polečenskápolečenská
rubrikarubrika

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

70 let Petr Kozák, Jiří Šefr, Vladislav Pleštil
81 let Aloisia Kořínková, Jaroslava Kloučková
82 let Miluška Málková, Marie Čihulová
83 let Miroslav Vinklárek, Vlasta Řežabová,

Alžběta Zemanová
84 let Vlasta Horáková
85 let Emília Hajšová
86 let Marta Brunerová
90 let Jan Beneš
96 let Libuše Hromádková

Marie Zimová, matrikářka

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

Plastick˘ chirurg s pacientkou
bavili diváky

Jubilejní 30. ročník Hrádeckého divadelního podzimu byl přehlídkou 
především domácího souboru Vojan. Tři hry v podání hrádeckého sou-
boru doplnil jediný host – divadelní soubor z Neratovic.

Diváky bezesporu nejvíce zaujala páteční hra Uděláte mně to znova.
Zpracování příběhu z prostředí plastické chirurgie samo o sobě diváky
přitahuje a slibuje hodně veselí. Vtipné dialogy v podání všech herců 
Vojanu vyvolávaly v obecenstvu salvy smíchu, okořeněny byly hereckými
výkony. Porota jednoznačně nejvíce ocenila Alenu Součkovou v roli paci-
entky, která je stálou klientkou ordinace plastického chirurga. Toho si 
zahrál Antonín Raban a i jeho výkon porota ohodnotila oceněním.

Sobotní dopoledne patřilo tradičně pohádce. Vojan znovu nastudoval
Ženicha pro čertici a dětské publikum odcházelo z Besedy spokojené. 
Jediný předčasný odchod dětského diváka nezpůsobila nekvalitní insce-
nace, ale prostý strach z divoké čertice.

Odpoledne měli diváci možnost vidět derniéru Zdravého nemocného,
se kterým Vojan na divadelním podzimu vystupoval vloni. Představení
bylo hráno jako benefiční. Na účet hrádecké povodňové sbírky putuje celé
vybrané dobrovolné vstupné 2 961 Kč.

Ocenění předaná porotou na 30. Hrádeckém divadelním pod-
zimu.
AAlleenněě  SSoouuččkkoovvéé – za mimořádný herecký výkon v inscenaci Uděláte mně
to znova
AAnnttoonníínnuu  RRaabbaannoovvii – za herecký výkon v inscenaci Uděláte mně to znova
ŠŠáárrccee  HHaammpplloovvéé – za herecký výkon v inscenaci Ženich pro čertici
LLuukkááššii  KKrruuppkkoovvii – za herecký výkon v inscenaci Ženich pro čertici
SSoonněě  KKlliimmeeššoovvéé – za herecký výkon v inscenaci Sborovna
PPaavvlluu  MMaašškkoovvii – za herecký výkon v epizodní roli v inscenaci Sborovna

PPoodděěkkoovváánníí  ssppoonnzzoorrůůmm:: D Plast – Eftec, a. s., Česká spořitelna, a. s., 
Propos Prouza, spol s r. o., Rebyt Group, Zahradnické služby J. Bursík, 
Inplyto Raban a syn, Elmar – p. Větrovský a p. Kadleček, Výroba stuh –
Elas, s. r. o., Areca Exotic Flora – Pavel Matěcha, soukromá zubní 
ordinace – MUDr. Radomír Sekvard, hotel Hrádecký dvůr – p. Stuchlík,
Jan Sladký, Martin Půta, Josef Horinka

MMeeddiiáállnníí  ppaarrttnneerr:: Radio Contact Liberec

Dokážeme si toho vážit?
Když jsem kývnul na správcovství hřiště a poprvé jsem vlezl do kabin, řekl
jsem si „do čeho jsem to vlezl“. Ale dnes můžu říct, možná k nevoli mnoha
lidí: ti, kteří chodí na hřiště, se už chovají jinak. Dospělí, mládež, žáci. 
Nedělám to přitom pro sebe, ale aby se vše uchovalo co nejdéle dalším.
Na začátku, když jsem otevřel vrata, mohl bych si otevřít vajglárnu. Dneska
se jen občas najde někdo, kdo udělá menší nepořádek. Myslím, že dneska
už jsme s většinou uživatelů zadobře, i když to často nebylo jednoduché
se domluvit. Podmínek, které v Hrádku jsou, by si všichni měli vážit. To,
co se tady díky vedení města v posledních letech podařilo vybudovat, má
málokdo.
Jak vnímáte, že jste v říjnu převzal ocenění za práci pro město?
Nečekal jsem to. Z dřívějších dob mám všechny tři stupně tělovýchov-
ných ocenění. Samozřejmě mě potěšilo, že moji práci ocenilo také město. 

Vít Štrupl
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Hasiãky pomohly ‰kolce v Donínû
Jedním z hasičských sborů, které v srpnu po povodni operovaly v Hrádku,
byl sbor z Českého Dubu. Mladé hasičky se po návratu domů rozhodly,
že pomohou ještě jinak. Nafotily kalendář cudných aktů na příští rok, 
prodávaly jej a výtěžek věnovaly školce v Doníně. Fotografie, na kterých
pózují částečně oblečené – neoblečené v hasičských uniformách, šly na
dračku. Nejen mezi své známé prodaly hasičky 250 kusů kalendářů.

Výtěžek ve výši 9 589 Kč předaly ředitelce školy Martině Broschinské 
v polovině listopadu.

Školka v Doníně se musela po povodních dočasně přestěhovat do DDM
Drak. Do té své školky, v přízemí kompletně zrekonstruované, se ale děti
vrátí už brzy – 13. prosince. Vít Štrupl

Hrádeck˘ znak se ocitne v rekordní
kolekci

Agentura Dobrý den Pelhřimov, s. r. o., a společnost EKO–KOM uspo -
řádaly zajímavou akci – pokus o vytvoření světového rekordu na téma 
Největší galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z odpadových mate -
riálů.

Také žáci ZŠ Lidická se do tohoto projektu zapojili a vytvořili městský
znak. Při jeho výrobě si užili nejen spoustu zábavy, ale nenásilnou formou
si upevnili a rozšířili své znalosti o využití tříděného odpadu, o historii
města, o původu městského znaku.

Na konci listopadu bylo registrováno 977 znaků. Celá kolekce bude 
následně zapsána do České knihy rekordů.

Jak se znak povedl našim žákům, posuďte sami.
Další znak dodala k zápisu do České knihy rekordů ZŠ T. G. Masaryka.

Noc na Grab‰tejnû
V pátek 1. 10. 2010 školní družina ZŠ Loučná uskutečnila další nezapo-
menutelný výlet, navštívili jsme hrad Grabštejn. 

Využili jsme autobus, který nás dopravil pod hrad, a odtud jsme už 
cupitali stezkou za cílem. Moc děkujeme panu Mgr. Janu Sedlákovi, 
kastelánovi, který nám dal svolení ke spaní na hradě. Po příjezdu jsme si
vybalili tašky, něco pojedli a řekli si „bez práce nejsou koláče“ a šli dle 
pokynu uklízet posekanou stráň. Práce nám šla od ruky a za hodinu bylo
vše hotovo. Vyhládlo nám. Zaplápolal ohýnek a kupa buřtů během chvilky
zmizela.

Už se stmívalo a nás čekala noční prohlídka zámku, byla bez strašidel,
ale pro nás i tak strašidelná, nesměli jsme mít baterky. Pak následovala
krátká stezka odvahy, s úkolem a hledáním pokladu. Nikdo se neztratil,
všichni jistě měli strach, ale sladká odměna to vynahradila. Pak tiše na
hrad, umýt a spát. 

Počasíčko nám přálo, sluníčko svítilo a nám se nechtělo vstávat. 
No, museli jsme.

Ráno po snídaní a úklidu místnosti ještě společné foto, pak velké 
poděkování paní Jandové, která se o nás celou dobu pečlivě starala, jako
maminka, zamávání a s pozdravem „ahoj“, jsme pokračovali na VÚ Grab-
štejn. Vojáci nás přivítali velmi mile. Seznámili nás se svou prací, ukázali
nám celý vojenský areál, zhlédli jsme ranní krmení psů, vojenskou techniku.
S poděkováním a rozloučením jsme se pomalu rozprchli k domovům. 

Jandalová Eva, vychovatelka ŠD

Ve ‰kole je fajn… i veãer
„Ještě pořád jsou děti, které nám vrací chuť do práce.“  

Opravdu, je to tak. Přesvědčili jsme se o tom 12. listopadu večer, kdy
v pět hodin začalo v naší škole za svitu svíček noční vyučování. Nebylo to
hraní, byla to skutečná výuka. Jen s tím rozdílem, že jediným osvětlením
byly svíčky a děti, které se kolem nás sešly, byly zvídavé, milé, usměvavé,
všechno je bavilo a dokonce jim bylo líto, že nemohly absolvovat všechny
vyučované předměty. Taky vše objektivně zhodnotily a za naši práci nám
poděkovaly. Nádherný pocit, když jako učitel víte, že vaše práce má smysl
a že si jí děti váží.

Děkujeme: Hana Prchlíková, Dita Mlejnecká, Jana Czuchová, Jan Boh-
danecký, Tomáš Vávra

Učitelé ZŠ T. G. Masaryka
(Více na webových stránkách školy)

Kvalita výuky ZŠ T. G. Masaryka
Již několik let naše škola využívá možnost celostátně testovat žáky. Z vý-
sledků se průběžně dozvídáme, kde jsou naše slabiny a jak si naše škola
vede v celorepublikovém průměru. Víme, že se o podobné informace 
zajímají i rodiče. Rádi bychom vás proto informovali, že na webových
stránkách naší školy naleznete zprávu z letošního testování 6. tříd.

Hana Prchlíková

·kolní druÏina na policejní stanici
V pondělí 15. 11. 2010 jsme zavítali na služebnu Policie České republiky
v Hrádku nad Nisou, kde pro nás měli připravený velmi pestrý a záživný
program, který se vedl v duchu hesla Policista je tvůj kamarád. Policisté 
s dětmi besedovali o provozu na pozemních komunikacích se zaměřením
na cyklisty, zodpovídali jejich dotazy, seznámili je s funkcí přístroje na mě-
ření alkoholu v dechu, s funkcí vysílačky, radaru a dalšího vybavení. Děti
mohly nahlédnout i do cely předběžného zadržení. Nechyběla ani ukázka
policejního vozidla. Děti odcházely nadšené a obdarované – nejen úžas-
nými zážitky, ale i omalovánkami. Poděkovali jsme za pozvání, milé dárky
a slíbili jsme, že se budeme hezky chovat a dodržovat pravidla silničního
provozu. Bc. Iva Klenovičová – školní družina
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Pedikúra
mokrá pedikúra
masáž chodidel

parafínové zábaly
úpravy a modeláž nehtů

gel a BIO gel

Žitavská 529
Hrádek nad Nisou

IInnffoo  aa  oobbjjeeddnnáávvkkyy  nnaa  tteell..::
660033  221155  115544
Zaváděcí akce: 

ZZDDAARRMMAA  zzáábbaall  aa  mmaassáážž  cchhooddiiddeell

Pfiijìte si aktivnû odpoãinout…
Zveme vás na hodiny spinningu v Hrádku nad Nisou.

V tělocvičně II. ZŠ u pošty (vstup ze dvora mezi družinou a poštou).

RRoozzppiiss  hhooddiinn
Út: 18–19 hodin, Čt: 19.10–20.10 hodin

Každou hodinu je třeba si předem zarezervovat na tel. 774 289 549
nebo po ukončení hodiny přímo na místě.

CCeennííkk::
jednotlivý vstup 80 Kč/hodinu

permanentka 10 lekcí 650 Kč (65 Kč/hodinu)

TTIIPP  NNAA  VVÁÁNNOOČČNNÍÍ  DDÁÁRREEKK!!
koupě permanentky

CCoo  jjee  ssppiinnnniinngg  aa  ccoo  ss  sseebboouu??
Spinning je energeticky účinné skupinové cvičení na kole s hudbou. 
Je to jedinečný prostředek ke tvarování postavy, pravidelný trénink 
pomůže účinně tvarovat a zpevňovat problémové partie postavy. Je to
jednoduchý a příjemný způsob, jak si udržet nebo zlepšit svoji kondici.
Začít může bez obav každý!
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