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V únorovém čísle:
— Z činnosti MP
— Přeshraniční spolupráce
— Jiří Palas
— Rozhovor s Lídou Robovou
— Tip na výlet
— ZŠ Lidická
— Multifunkční centrum
Příloha: O skalních pánech

cena 12 Kã

Teãku za uplynul˘m
rokem udûlal

Spoleãensk˘ veãer
V sobotu 29. ledna přivítal v DK Beseda
starosta města Martin Půta spolu s mís-
tostarostou Josefem Horinkou už pode-
váté hosty Společenského večera. Spole-
čenský večer je uprostřed plesové sezóny
samozřejmě příležitostí k tanci a příjem-
nému posezení, ale od plesů se liší svým
programem.

V první části večera jím bylo slovo sta-
rosty, věnované především ohlédnutí za
loňskými povodněmi, které se budou ve
vzpomínkách k letopočtu 2010 navždy
přiřazovat. Pro Hrádek nad Nisou ale byl
rok 2010 také rokem proměny centra
města a rokem řady společenských udá-
lostí. O těch hovořil místostarosta města
Josef Horinka. Tradičně ke Společen-
skému večeru patří ocenění několika ob-
čanů Hrádku nad Nisou za mimořádnou
činnost a práci pro město v uplynulém
roce a také vyhlášení sportovců roku.

Společenský večer je zároveň podě-
kováním pozvaným hostům: zástupcům
neziskových,sportovníchaspolečenských
organizací, podnikatelům, zástupcům
hrádeckých podniků, sponzorům akcí ve
městě.

Pokračování na straně 6

Sedm rodin bydlí v novém
Na konci ledna byly nájemníkům předány klíče od sedmi bytů ve čtyřech povodňových dvojdomcích.

Celkem sedm rodin, postižených loňskou srpnovou povodní, získalo nové bydlení v domech s byty
3 + kk s užitnou plochou 65 m2 Domy jsou postaveny v pasivním standardu s využitím moderních tech-
nologií řízeného větrání s rekuperací a ohřevem vody v solárních panelech. To přinese významnou úsporu
nákladů na topení. Předpokládané roční provozní náklady se odhadují menší než 20 tisíc korun. Nájem-
níkům nových domků město nabídlo nájemní smlouvu na dobu určitou dvacet let. Výše nájemného byla
stanovena na 65/m2 s tím, že je možné je případně navyšovat o inflaci. Pokračování na straně 3

Mûsto Hrádek nad Nisou pfiipravuje nov˘
územní plán

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou svým usnesením č. 1/ZM/32/10 rozhodlo o pořízení nového územ-
ního plánu. Výzva k podání žádostí a podnětů k vypracování zadání nového územního plánu Hrádek nad
Nisou byla zveřejněna 14. 4. 2010. Uzávěrka byla stanovena na 31. květen 2010. Vzhledem k akutním po-
třebám řešení povodňových škod, které přerušily zahájený proces, se vedení města rozhodlo poskytnout
občanům města další možnost podílet se na jeho vytvoření.

Co územní plán řeší?
Územní plán je základním dokumentem města, sloužící k jeho harmonickému rozvoji. Stavební úřad
na základě územního plánu rozhoduje v území. Územní plán prezentuje „dohodu“ v území a řeší střety
zájmů mezi jednotlivými uživateli (vlastníky pozemků a nemovitostí mezi sebou i s veřejnými zájmy).

Pokračování na straně 6



Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
11..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
1. schůze rady města v roce 2011, konaná dne 5. ledna, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí vyhodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího

řízení na veřejnou zakázku v otevřeném nadlimitním řízení Výběr 
dodavatele hasičského vozu CAS v rámci projektu Optimalizace přes -
hraniční spolupráce hasičů v městě Hrádku nad Nisou a Žitavě a schvá-
lila jako nejvhodnější nabídku č. 3 Ziegler hasičská technika, s. r. o., 
Tuřanka 115, 627 00 Brno v ceně 6 058 090 Kč vč. DPH

— vzala na vědomí plán výzev Operačního programu životní prostředí
na rok 2011 pro projekty s celkovými náklady do 25 mil. eur, ve stavu
k 28. 12. 2010. Uložila odboru OIaSM připravit technické podklady pro
možné pořízení místního informačního systému – bezdrátový rozhlas
jako opatření systému povodňové služby a preventivní povodňové
ochrany z tohoto operačního programu. 

— schválila Pravidla pro pronájem prostor ve školských zařízeních zříze-
ných městem Hrádek nad Nisou

— vzala na vědomí a souhlasí se záměrem firmy KSM Casting CZ, a. s.,
na přístavbu výrobní budovy v Hrádku nad Nisou, Oldřichovská ulice
č. 726

— schválila ceník hrobových míst platný od 1. 2. 2011:
1) cena za nájem pozemku – 8 Kč/m2/rok
2) cena za služby s nájmem místa – 42 Kč/m2/rok

celkem za nájem 50 Kč/m2/rok
3) cena za individuální vsyp – 500 Kč jednorázově
4) cena za jeden box v kolumbáriu – 100 Kč/rok
Smlouvy se uzavírají na dobu 10 let, s platností od 5. 1. 2011.

— schválila navržená opatření v souvislosti se snížením příspěvku na výkon
státní správy. Uložila tajemnici městského úřadu předložit výsledky na-
stavených opatření na radu města po prvním čtvrtletí r. 2011.
Komentář: Příspěvek státu na výkon státní správy byl snížen o 850 ti-
síc Kč. Zaměstnancům městského úřadu byl snížen základ mzdy o 5 %,
dále byla zkrácena pracovní doba podatelny.

22..  sscchhůůzzee  rraaddyy  mměěssttaa
2. schůze rady města v roce 2011, konaná dne 19. ledna, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— vzala na vědomí námitku uchazeče THT, s. r. o., podanou dopisem

uchazeče proti oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 
nadlimitní veřejné zakázky Výběr dodavatele hasičského vozu CAS.
Schválila v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, rozhodnutí o námitce proti oznámení o výběru nejvhodnější 
nabídky nadlimitní veřejné zakázky Výběr dodavatele hasičského vozu
CAS, ve kterém zadavatel námitkám nevyhovuje.

— vzala na vědomí informaci velitele městské policie p. Čermáka o per-
sonálním opatření – ukončení pracovního poměru se strážníkem.
Komentář: Při pravidelné kontrole hotovosti vybrané za blokové 
pokuty udělené Městskou policií v Hrádku nad Nisou byl u jednoho
ze strážníků zjištěn nesoulad mezi vybranými penězi a odevzdanými
zbývajícími blokovými kupóny. Se strážníkem byl okamžitě rozvázán
pracovní poměr. Dlužnou částku má vrátit do konce února. Velitel
městské policie byl zároveň pověřen k podání trestního oznámení.

— udělila souhlas s přijetím věcných darů v celkové výši 176 884 Kč 
a pověřuje ředitelku paní Martinu Broschinskou podpisem darovacích
smluv

— schválila finanční dar ve výši 300 000 Kč od společnosti CZ.NIC., 
z. s. p. o., a pověřuje ředitelku paní Mgr. Olgu Marešovou podpisem
darovací smlouvy

— schválila doplnění členů kulturní a sportovní komise o p. Janu 
Moravcovou a členů dopravní komise o p. Stanislava Štoka. Uložila
odboru dotací a kultury předložit po konci prvního pololetí r. 2011 
informaci o docházkách jednotlivých členů komisí RM a výborů ZM 
a případně navrhnout orgánům města úpravu složení na základě 
jejich docházky.

— schválila vypsání výběrového řízení na zpracování 15. změny územ-
ního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a schválila hodnotící
komisi

— souhlasila se zveřejněním záměru o pronájmu bývalých odbavovacích
buněk – budovy bez č. p. – občanská vybavenost v bývalém areálu 

objektu celnice Žitavská. Nájem za 1 m2 nebytového prostoru 55 Kč
(tzn. 18 095 Kč).

— souhlasila se zveřejněním záměru o pronájmu nebytových prostor 
nacházejících se ve dvorní části budovy Městského úřadu Hrádek nad 
Nisou, Horní náměstí č. p. 73, Hrádek nad Nisou. Nájem za 1 m2

nebytového prostoru 55 Kč (tzn. 4 620 Kč).
— souhlasila s návrhem projektové dokumentace na akci Kanalizace 

a vodovod Donín – ul. Dubová a Souběžná
— schválila projektový záměr a podání žádosti o dotaci do Operačního

programu příhraniční spolupráce (OPPS Cíl 3 Sasko – Česko), jehož 
cílem je ochrana obyvatel a majetku na území měst Hrádek nad Nisou
a Zittau před živelnými událostmi. Obsahem projektu bude pořízení
operativní techniky, zajištění skladových prostor rekonstrukcí objektu
č. p. 669 na české straně a vybudováním na německé straně, včetně
jejich vybavení pro krizové události měst Žitava a Hrádek nad Nisou.
Součástí budou i doprovodné aktivity v souladu s pravidly programu.
Lead partnerem projektu bude město Hrádek nad Nisou, projektovým
partnerem město Zittau, spolufinancování bude zajišťováno formou
získání dotací z dotačního programu OPPS Cíl 3 Sasko-Česko, žádost
o dotaci bude podána v první polovině roku 2011 a finanční náklady
projektu pro obě města nepřekročí částku 1 mil. eur.

— schválila vypsání zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
pořízení projektové dokumentace k tomuto záměru pro objekt č. p.
669.
Komentář: Č. p. 669 je bývalý výměník naproti hasičské zbrojnici, 
ve kterém by mělo v případě schválení projektu vzniknout zázemí pro
řešení případných živelných událostí.

— doporučila zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný
převod p. p. č. 592/1, ostatní plocha, o výměře 3 379 m2 v k. ú. Hrá-
dek nad Nisou, ve vlastnictví Krajské správy silnic Libereckého kraje, na
město Hrádek nad Nisou s podmínkou, že ulice Generála Svobody
bude kompletně zrekonstruována včetně dešťových vpustí ještě před
samotným převodem

— schválila vypsání zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou 
zakázku Oprava ulic a mostů po povodních 2010 – inženýrská činnost

— schválila v souladu se směrnicí 2/2007 nabídku firmy Valbek, spol. 
s r. o., na vypracování projektové dokumentace na akci Obnova ko-
munikací a protipovodňových hrází v lokalitě Hrádek n/N – Kristýna
ve výši 78 tis. Kč vč. DPH

— vzala na vědomí vyhlášení sběrové soutěže a schválila návrh odměn 
v jednotlivých soutěžních komoditách

— schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování ankety
pro obyvatele Město očima obyvatel směřované k přípravě územního
plánu města

— schválila uzavření smlouvy se společností IPO Liberec na dodávku 
vybavení šaten pro ZŠ Donín v celkové výši 123 835 Kč bez DPH

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
11..  zzaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa
1. zasedání zastupitelstva města v roce 2011, konané dne 26. ledna, se 
zabývalo těmito záležitostmi:
— uložilo kontrolnímu výboru do 30. 6. 2011 provést kontrolu hotovosti

za výběr pokutových bloků městské policie s předáním finančnímu 
odboru

— schválilo smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 
Libereckého kraje pro rok 2011 

— schválilo poskytnutí příspěvku z veřejné sbírky na platbu stravného 
a školného rodičům dětí postižených povodní v srpnu 2010 na základě
předložení nákladů jednotlivých školských zařízení v Hrádku nad Nisou
v celkové výši 24 052 Kč

— vyjádřilo nesouhlas se záměrem Ministerstva pro místní rozvoj na plošné
rušení stavebních úřadů na obcích I. typu

— schválilo změnu termínu 2. zasedání zastupitelstva města z 26. 2. 2011
na 2. 3. 2011 a 3. zasedání zastupitelstva města z 23. 3. 2011 na 30. 3.
2011.
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Zmûna pracovní doby podatelny 
Upozorňujeme občany, že od 1. února 2011 vstupuje v platnost nová 
provozní doba podatelny. Veřejnosti bude podatelna Městského úřadu 
v Hrádku nad Nisou přístupná v pondělí a ve středu od 7 do 17 hodin, 
v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 7 do 15 hodin.
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Sedm rodin bydlí v novém
Dokončení ze strany 1
Práce na základech stavby dvoupodlažních rodinných domů byly zahá -
jeny koncem října 2010. Vlastní montáž započala v polovině listopadu 
a trvala tři měsíce. Dodavatelem stavby byla brněnská firma Flexibuild. 

Celkové náklady na výstavbu včetně projektové přípravy, inženýrské
činnosti a zajištění nutné infrastruktury a napojení na inženýrské sítě jsou
19,1 milionu korun. Jako podporu pro výstavbu povodňových domků zís-
kalo město dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj je ve výši 9,2 milionu
korun a zažádalo také o asi 2,8 milionu korun z programu Zelená úspo-
rám na podporu výstavby domů v pasivním standardu. Zbývajících 7,1
milionu korun bude město Hrádek nad Nisou financovat ze svého rozpo-
čtu. Domy budou v souladu s podmínkami dotace MMR 20 let ve vlast-
nictví města a jejich uživatelé v nájemním vztahu.

Jeden z bytů zatím zůstává volný, protože si vybraný nájemník své pře-
stěhování rozmyslel. Záměr pronájmu tohoto bytu je zveřejněn na úřední
desce města.

Brána Trojzemí, o. p. s.,
vyhla‰uje v˘bûrové fiízení

na obsazení pozice

pracovníka mûstské knihovny
v Hrádku nad Nisou

MMííssttoo  vvýýkkoonnuu  pprrááccee:: Hrádek nad Nisou, Václavská 471
CChhaarraakktteerriissttiikkaa  vvyykkoonnáávvaannéé  ččiinnnnoossttii::  půjčování knih a periodik, péče 
o knihovní fond včetně jeho evidence a rozšiřování, doplňkové akce 
městské knihovny
KKvvaalliiffiikkaaččnníí  ppřřeeddppookkllaaddyy:: středoškolské vzdělání ukončené maturitní
zkouškou
JJiinnéé  ppoožžaaddaavvkkyy::
– bezúhonnost
– orientace v literatuře
– znalost provozu knihovny výhodou
– organizační a komunikační schopnosti
– samostatnost a flexibilita
– dobrá znalost práce na počítači – MS Office, Windows, Internet
– jazyková vybavenost výhodou
– řidičský průkaz skupiny B
UUcchhaazzeeččii  ppřřeeddlloožžíí  ppíísseemmnnoouu  ppřřiihhlláášškkuu,,  kktteerráá  mmuussíí  oobbssaahhoovvaatt  ttyyttoo  nnáálleežžii--
ttoossttii::
– přesné označení výběrového řízení
– jméno, příjmení a titul uchazeče
– datum a místo narození uchazeče
– státní příslušnost uchazeče
– místo trvalého pobytu uchazeče
– datum a podpis uchazeče
VVýýččeett  ddookkllaaddůů,,  kktteerréé  zzáájjeemmccee  ppřřiippoojjíí  kk  ppřřiihhllááššccee::
– strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních

zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech a další údaje
relevantní k nabízené práci

– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
– ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
PPrraaccoovvnníí  ppoomměěrr:: doba neurčitá
PPřřeeddppookkllááddaannýý  tteerrmmíínn  nnáássttuuppuu:: 1. 5. 2011
LLhhůůttaa  pprroo  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy:: 28. 2. 2011
ZZppůůssoobb  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy::
– písemně poštou na adresu – Brána Trojzemí, o. p. s., Horní náměstí 73,

463 34 Hrádek nad Nisou
– osobně v informačním centru Multifunkčního centra Trojzemí, Horní

náměstí 71, Hrádek nad Nisou
– obálku označte textem: Výběrové řízení na místo pracovníka městské
knihovny.

Nabídka nov˘ch knih v mûstské
knihovnû

Únor 2011
Beckett, S. – CChheemmiiee  ssmmrrttii (detektivní román z lékařského prostředí)
Berry, S. – PPaařříížžsskkáá  ppoommssttaa (historický román se špionážní zápletkou)
Cabot, M. – SSlleeppáá  vvááššeeňň (román pro ženy)
Cubeka, K. – VVee  ssppáárreecchh  oossuudduu (román z období 2. světové války)
Deaver, J. – HHoořřííccíí  ddrráátt (kriminální román)
Erskin, B. – DDěěddiiccttvvíí  mmiinnuulloossttii (román s nádechem tajemna)
Falconer, C. – ZZmmiizzeellíí (politicko-špionážní román)
Flynn, V. – RRaaddiikkáállnníí  ooppaattřřeenníí (špionážní román)
Koryta, M. – DDnneess  vveeččeerr  jjsseemm  ssee  rroozzlloouuččiillaa (detektivní román)
McKinley, T. – NNeeúúpprroossnnýý  žžáárr (román pro ženy z prostředí Austrálie)
Morrow, B. – PPrroouuttkkaařřkkaa (psychologický román)
Nicoll, A. – NNiicc  nneenníí,,  jjaakk  ssee  zzddáá (romantický příběh)
Patterson, J. – ČČeerrnnýý  ttyyggrr (kriminální román)
Pawlowská, H. – JJeeššttěě  žžee  nneejjsseemm  ppaappeežž (soubor povídek a fejetonů)
Rose, K. – ZZaabbííjjeejj!! (pokračování krimi románů Zemři! a Křič!)
Steinhauer, O. – TTuurriissttaa (špionážní román)
Valode, P. – HHiittlleerr  aa  ttaajjnnéé  ssppoolleeččnnoossttii (ze života Vůdce)
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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

Zpráva o ãinnosti mûstské
policie za rok 2010

Zprávu o činnosti Městské policie v Hrádku nad Nisou by bylo možné za
loňský rok rozdělit do dvou částí: před povodní a po povodni. Jestliže 
budeme hovořit o předpovodňovém působení Městské policie v Hrádku
nad Nisou, jednalo se o běžnou činnost, která sama vyplývá ze znění zá-
kona o obecní policii. V této době již byl celý střed města staveništěm 
a celé okolí bylo jeho součástí, což ovlivnilo i práci městské policie. V říjnu
2010 došlo ke změně ve velení městské policie, novým velitelem byl jme-
nován Jaroslav Čermák. 

Prvním krokem bylo ukončení pracovního poměru s jedním ze zaměst -
naných strážníků a následně pak vytvoření právního prostředí pro další
kroky, které budou vést ke změnám v systému práce celé městské policie.
Od ledna by měly být jednotlivé změny v práci městské policie již vidi-
telné. Vzhledem k počtu strážníků, kterých je šest, není možné pokrytí 
24 hodin denně každý den v týdnu. Cílem je proto pokrytí doby, kdy je
potřeba dohled nad veřejným pořádkem, což je hlavní prioritou práce
městské policie. Od února bude proto většina směn v denním režimu.
Pouze z pátka na sobotu a ze soboty na neděli bude obsazena i noční
směna. Dále budou nočními směnami obsazeny dny, kdy bude předpo-
klad narušení veřejného pořádku (svátky naše a v zahraničí.) V těchto
dnech bude sloužit dle možností hlídka vždy v počtu dvou strážníků. 

V roce 2010 městská policie řešila celkem 1 598 událostí.
Bylo řešeno celkem 436 přestupků: 
– 229 přestupků bylo řešeno domluvou 
– 164 přestupků bylo řešeno v blokovém řízení v celkové výši 86 000 Kč 
– 43 přestupků bylo písemně zpracováno a postoupeno k dalšímu pro-

jednání příslušným správním orgánům.
Městská policie vyjela ke 115 případům odchytu volně pobíhajících

psů, koček nebo odvozu mrtvých srn, psů, koček, kun, lišek apod. 
Bylo provedeno 22 dopravně bezpečnostních akcí po městě se zamě-

řením na dodržování BESIP (cyklisté – osvětlení, průjezd jednosměrkami,
zákazy vjezdu apod.), a navíc byla ve 25 případech měřena rychlost za 
využití radaru. 

Bylo provedeno zajištění 21 kulturních akcí a 5 sportovních akcí ve
městě. Městská policie pořádala již XII. ročník mezinárodního turnaje 
v halové kopané O putovní pohár starosty města Hrádek nad Nisou.

Na odbor rozvoje města a stavební odbor bylo oznámeno 60 zjištěných
závad na komunikacích, dopravním značení a na majetku města, černé
skládky. V 54 případech byla provedena fyzická kontrola barů, heren 
a diskoték. Kontroly byly prováděny se zaměřením na podávání alkoholu
a hraní na automatech nezletilé mládeže. V rámci programu prevence 
kriminality a volnočasové aktivity mládeže městská policie organizovala
besedy na základních školách a mateřských školách, zaměřené na pre-
venci kriminality mládeže, dopravu, drogy, jak se chovat k zvířatům apod.,
a ve spolupráci s DDM Drak a ostatními organizacemi ve městě pořádala
5 akcí. Na konci roku byla na žádost a přání seniorů beseda v klubu 
senio rů, kde byly řešeny jejich problémy a doporučeny základní kroky 
a chování při možných problémech spojených s jejich komunitou.

V rámci veřejnoprávní smlouvy s obcí Chotyně plnila městská policie
úkoly strážníků městské policie v této obci.

Během spolupráce s obvodním oddělením Policie České republiky bylo
řešeno 45 událostí (zajištění místa činu, dopravní nehody, řešení ozná-
mení apod.). Ve 2 případech byla provedena společná pátrací akce po
pohřešovaných osobách.

Společně byli zadrženi 2 pachatelé trestného činu. Firmě Elmar bylo
oznámeno 26 závad na veřejném osvětlení. Spolu se sbory dobrovolných
hasičů bylo řešeno 30 událostí (likvidace požárů, dopravních nehod). Se
Záchrannou službou Libereckého kraje bylo řešeno 10 událostí (převoz
zraněných nebo agresivních pacientů, úmrtí apod.).

Pravidelnou činností strážníků se stal dohled nad přechody při cestě
nejmenších žáků do školy – v 95 případech.

Pronajmu byt 1 + 3 po rekonstrukci.

Sídli‰tû Liberecká

Tel.: 602 841 385

MùSTO HRÁDEK NAD NISOU
OZNÁMENÍ O VYHLÁ·ENÍ V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ

Rada města Hrádek nad Nisou vyhlašuje dle zákona 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení funkce 

¤EDITEL/KA P¤ÍSPùVKOVÉ ORGANIZACE – PEâOVATELSKÁ
SLUÎBA HRÁDEK NAD NISOU,

která provozuje domy s pečovatelskou službou (DPS) se sídlem v Hrádku
nad Nisou, Žitavská ulice 670, 463 34 Hrádek nad Nisou
MMííssttoo  vvýýkkoonnuu  pprrááccee:: Hrádek nad Nisou, DPS Žitavská 670, DPS Nádražní
700 a terén v působnosti organizace.
CChhaarraakktteerriissttiikkaa  vvyykkoonnáávvaannéé  ččiinnnnoossttii:: řízení organice poskytující pečova-
telské služby jako služby sociální péče v Domech s pečovatelskou službou
v Hrádku nad Nisou (DPS) a dále přímo v domácnostech klientů (terénní
pečovatelská služba) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
ve znění pozdějších předpisů
ZZáákkoonnnnéé  ppřřeeddppookkllaaddyy::  odborná způsobilost – dle § 110 odst. 4, zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
KKvvaalliiffiikkaaččnníí  ppřřeeddppookkllaaddyy::  vysokoškolské vzdělání bakalářského nebo 
magisterského typu v oboru sociální práce nebo sociální péče, sociální
politika, sociální pedagogika
JJiinnéé  ppoožžaaddaavvkkyy::

– bezúhonnost
– znalost problematiky péče o seniory
– organizační a komunikační schopnosti
– schopnost práce v týmu, zkušenosti s řízením kolektivu
– zvládání stresových situací
– neustále se vzdělávat v oboru 
– schopnost analyticky a koncepčně myslet
– samostatnost a flexibilita
– dobrá znalost práce na počítači – MS Office, Windows, Internet
– jazyková vybavenost
– řidičský průkaz skupiny B

UUcchhaazzeeččii  ppřřeeddlloožžíí  ppíísseemmnnoouu  ppřřiihhlláášškkuu,,  kktteerráá  mmuussíí  oobbssaahhoovvaatt  ttyyttoo  nnáállee  --
žžiittoossttii::

– přesné označení výběrového řízení
– jméno, příjmení a titul uchazeče
– datum a místo narození uchazeče
– státní příslušnost uchazeče
– místo trvalého pobytu uchazeče
– číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana
– datum a podpis uchazeče

VVýýččeett  ddookkllaaddůů,,  kktteerréé  zzáájjeemmccee  ppřřiippoojjíí  kk  ppřřiihhllááššccee::
– strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje 

o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
– ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
– ekonomická a organizační koncepce činnosti příspěvkové organizace

PPrraaccoovvnníí  ppoomměěrr:: doba neurčitá
LLhhůůttaa  pprroo  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy::  do 28. února 2011
PPřřeeddppookkllááddaannýý  tteerrmmíínn  nnáássttuuppuu:: dle dohody
ZZppůůssoobb  ppooddáánníí  ppřřiihhlláášškkyy::

– písemně poštou na adresu: Městský úřad Hrádek nad Nisou, 
Ing. Blanka Karlová – tajemnice, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek n. N.

– osobně v podatelně Městského úřadu v Hrádku nad Nisou
– obálku označte textem: Výběrové řízení na místo ředitele 

příspěvkové organizace
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Již pojedenácté se v sobotu 8. ledna uskutečnilo na hrádecké Kristýně 
Novoroční přátelské setkání k výměně zkušeností a diskusi o spolupráci
ve vzdělávání v Trojzemí Nisa. 

Více než dvacet přátel ze tří států česko-německo-polského Trojzemí
se druhou lednovou sobotu na hrádecké Kristýně sešlo k neformální 
diskusi o spolupráci ve výchově a vzdělávání. Novoroční přípitek před-
nesl organizátor setkání Jiří Týř. V úvodním vystoupení připomněl, že na
Kristýně se v roce 2001 poprvé setkali učitelé čtyř okresů nově vzniklého
Libereckého kraje se zahraničními přáteli. Na vícedenním tlumočeném
semináři se zabývali prevencí sociálně patologických jevů. V roce 2003 se
opět na Kristýně setkali přátelé Lužických Srbů se členy českého Parla-
mentu. Od roku 2006 se setkávání účastní učitelé polských škol a z jejich
setkání vznikla nová přátelství žáků i učitelů.

Následovala neformální přátelská debata o vzdělávání a přeshraniční
spolupráci ve vzdělávání v Malém trojúhelníku měst Bogatynia – Hrádek
nad Nisou – Žitava a v rámci Libereckého kraje a Trojzemí Nisa.

V neformální diskusi účastníků zaznělo nejprve několik úvodních 
vystoupení.

Robert Gamba, ředitel Centra vzdělanosti Libereckého kraje, seznámil
přítomné s tím, že CVLK v uplynulém roce prošlo transformací, která 
přinesla zefektivnění provozu a zvýšení produktivity. Počet kmenových
zaměstnanců klesl z původních 9 na 6, celkový počet pracovníků se ale
zvýšil ke dvaceti pracovníkům, z nichž většina je zaměstnána za projek-
tové prostředky. CVLK již dnes realizuje celou řadu vzdělávacích aktivit 
v Libereckém kraji i po celém území republiky.

V květnu loňského roku vzniklo oficiální partnerství CVLK, německé
vzdělávací agentury Pontes a partnerské organizace pro vzdělávání do-
spělých z Jelení Gory. Tato spolupráce má výsledky v programech, které
dávají vzdělání uplatnitelné i za hranicemi.

CVLK bude pokračovat v podpoře profesí vyžadujících návrat k řeme-
slnému umu. Vedle běžícího projektu TECHYes se letos na jaře uskuteční
od 4. do 10. 4. 2011 festival Perličky českého řemesla.

Zdeňka Kutínová, ředitelka libereckého Gymnázia Jeronýmova, Zdeněk
Krabs, ředitel Střední odborné školy Na Bojišti, podpořili názor, že je po-
třebné vedle zkvalitňování vlastního vzdělávání mít na paměti i všestranný
rozvoj žákovské osobnosti. Na obou těchto školách jsou dobře vedené 
pěvecké sbory, které při svých vystoupeních poznávají i společenský život
v celém kraji. Oba tyto sbory jsou k dispozici i při akcích v Trojzemí.

Luděk Vele, chotyňský patriot, se ve svém příspěvku vrátil k loňskému
námětu, že vedle již uskutečňovaných kulturně společenských akcí je 
potřebné dále nalézat důstojné uplatnění hradu Grabštejn ve společen-
sko-kulturním dění v Trojzemí. Jako člověk a umělec se již tradičně zastal
i zachování podmínek pro další existenci kamenickošenovské sklářské školy. 

Loňských povodní se týkal i příspěvek chrastavského starosty Michala
Canova. Povodně na jedné straně mnoho odnesly, na druhé však velmi
posílily lidské vztahy. Ukázalo se, že naše mládež není bez zájmu o spo-
luobčany v nouzi. Při povodních v Chrastavě pomáhalo mnoho mladých
dobrovolníků. Školy se rovněž velmi osvědčily při poskytování pomoci 
potřebným. Jeho slova potvrdil Vladimír Cvrček, který se se skauty rovněž
pomoci účastnil. 

Irina Komarnická, ředitelka Bogatyňské základní školy, a Natalią Nie-
chwiedowicz a Věra Týřová z hrádecké základní školy mluvily o mnoha-
leté spolupráci základních škol z Bogatyně, Hrádku nad Nisou a Žitavy.

Spolupráce byla započata iniciativou zdola, dosáhla podpory z projektu
Sokrates a dnes již pokračuje mnoha směry. Zapojují se do ní i střední
školy z Bogatyně a Liberce. Například při výměnných pobytech žáků bo-
gatyňské Střední školy energetické a liberecké Střední školy stavební a do-
pravní využívali žáci i učitelé bazén a diskotékové prostory polské základní
školy. Základní školy ze tří měst Malého trojzemí připravují další evrop-
ský projekt vzájemné spolupráce v zatím tajemné oblasti Cíl 3. 

Regina Gellrich, ředitelka vzdělávací agentury Pontes (mosty) sídlící 
v blízkém klášteře St. Marienthal, se zmínila nejprve o loňských povod-
ních, které Marienthal velmi zasáhly a ukázala se při nich velká obětavost
a soudržnost lidí. 

V návaznosti na Roberta Gambu ocenila loňské dovršení oficiálního
partnerství vzdělávacích agentur v Euroregionu Nisa, který zde působí 
už 20 let. Pozvala přítomné mj. na Veletrh vzdělávání, který se uskuteční
5. 3. 2011 v prostorách velkého nákupního centra ve Zhořelci. 

Lasanna Glówczyk, ředitelka polské Střední odborné školy ve Zhořelci,
promluvila svojí dobrou češtinou o tom, že na její škole se vyučuje také
čeština a žáci a učitelé ji využívají při výměnných studijních a poznáva-
cích pobytech s libereckou Střední školou strojní, stavební a dopravní.
Paní ředitelka informovala o projektu Mládež aktivní, který se bude zabý -
vat dokumentací historických podstávkových domů zasažených loňskými
povodněmi. Potvrdila také zájem její školy spolupracovat s CVLK a agen-
turou Pontes při vytváření trojjazyčné jazykové pomůcky. 

Jiří Týř v návaznosti na předchozí vystoupení připomněl, že vedle pro-
jektů, které přinášejí dobré možnosti seberealizace žáků, učitelů a vedou-
cích zájmových útvarů, jsou také projekty, při kterých to tak úplně není. Na
větší projekty dosáhnou jen větší organizace, je při nich mnoho úřado vání
a prostředky se mnohdy vynaloží na aktivity, které žákům, učitelům a ve-
doucím sportovních a zájmových útvarů moc nepřinesou a spíš je zatěžují. 

Bylo by dobré postarat se o to, aby se organizace v Libereckém kraji 
a Trojzemí soustředily na vypracovávání střešních projektů, z nich by se
mohly dávat prostředky jednodušeji i menším organizacím, v jejich silách
není na projekty dosáhnout. Zvláště aktuální to bude po roce 2013, kdy
Česku skončí možnosti čerpání ze strukturálních fondů.

Při volné diskusi se účastníci dohodli na spolupráci v několika důleži-
tých směrech spolupráce:

V diskusi o využití potenciálu libereckého Centra vzdělanosti Liberec-
kého kraje a marienthalské vzdělávací agentury Pontes k posílení spolu-
práce lidí ve vzdělávací oblasti se Robert Gamba dohodl s Luďkem Velem
na tom, že letošní výstava Perličky českého řemesla by se mohla uskutečnit
ve výstavních prostorách hradu Grabštejn. Uskutečnil by se tím částečně
loňský záměr nalézt další možnosti odpovídajícího společensko-kulturního
uplatnění hradu Grabštejn jako českého protějšku marienthalského centra. 

Hrádek nad Nisou, Chrastava a jejich okolí poskytují mnoho dobrých
příležitostí těm, kdo chtějí, aby jejich aktivity nezapadly do šumu velko-
městského života v Liberci. Hrad Grabštejn, Kristýna, nové hrádecké mul-
tifunkční centrum, chrastavská muzea, ubytovací, stravovací a zejména
velký rekreační potenciál celé oblasti umožňuje uskutečnit v Malém Troj-
zemí některé věci mnohem lépe než například v Liberci.

Partnery letošního novoročního setkání na Kristýně byli kromě hrádec-
kého starosty Martina Půty také Radek Cikl, náměstek hejtmana pro škol-
ství, Robert Gamba, ředitel CVLK, a Tomáš Princ, ředitel SŠSSD Liberec.

Jiří Týř

Na Krist˘nû o vzdûlávání a pfieshraniãní spolupráci
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Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
lednu 2011 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.

70 let Otakar Čapek, Gerold Pietschmann,
Rainer Chrzanowski,
Marie Horáčková, Anna Pöschlová

80 let Adolf Vašíček, Jiřinka Dočekalová
81 let Jaroslava Kolářová
82 let Emilie Rumlová
84 let Miloslav Kolouch, Erika Urbanová
85 let Josef Maděra
86 let Zděnka Koldovská
87 let Emilie Kopejsková
88 let Jaroslav Valeš
89 let Miroslav Prošek
90 let Jaroslav Krejčí

Marie Zimová, matrikářka

Dokončení ze strany 1
Program večera doplnily krátkými vstupy hrádecké mažoretky a taneční
soubor Mysstery.

Výroční ceny za rok 2010 obdrželi:
– pplk. Ing. Marek Purmenský – za osobní angažovanost při pomoci vo-

jáků během povodní v srpnu 2010
– paní Ludmila Robová – za dlouholetou práci s dětmi a mládeží v ob-

lasti tělovýchovy a sportu 
– pan Jiří Palas – za aktivní zapojování do přípravy a realizace akcí pro 

veřejnost ve městě

Ocenění Sportovec roku 2010 převzal:
–Daniel Šašek – za dosažené sportovní výsledky v běžeckých soutěžích

(vítěz okresního a krajského kola v přespolním běhu, člen vítězného
školního týmu v okresním finále atletického čtyřboje, vítěz Běhu Žitava
– Hrádek n. N. ve své kategorii) Vít Štrupl

Výroční ocenění předaná v letech 2004–2010
VVýýrrooččnníí  cceennyy  zzaa  rrookk  22000033
Miroslav Hreha, Stanislav Dlouhý, Ing. arch. Miloslav Heřmánek, Roman
Sedláček, Vít Štrupl, František Blusk
VVýýrrooččnníí  cceennyy  zzaa  rrookk  22000044
Helmut Řeháček, Josef Horinka, Petr Mayer

SSppoorrttoovveecc  rrookkuu  22000044
Pavel Jindra
VVýýrrooččnníí  cceennyy  zzaa  rrookk  22000055
Marie Řezníčková, Antonín Procházka, Jaroslav Podlipný
SSppoorrttoovveecc  rrookkuu  22000055
Miroslav Jiránek ml., Jan Bílý 
VVýýrrooččnníí  cceennyy  zzaa  rrookk  22000066
Ing. Pavel Gorčica, Ing. Pavel Onodi, Jan Krečman, Rolf Bartosch
SSppoorrttoovveecc  rrookkuu  22000066
Jiří Novák, Marie Janů, Josef Cejnar
VVýýrrooččnníí  cceennyy  zzaa  rrookk  22000077
Anna Pilařová, Jaroslav Postl, Luboš Horák
SSppoorrttoovveecc  rrookkuu  22000077
Jaroslava Králová, Jan Čejka, Martin Matoušek
VVýýrrooččnníí  cceennyy  zzaa  rrookk  22000088
Miroslav Hochman, Renate Domšová, Mgr. Ivana Petkovová
SSppoorrttoovveecc  rrookkuu  22000088
Robert Smutný, Kateřina a Veronika Bartůňkovy
VVýýrrooččnníí  cceennyy  zzaa  rrookk  22000099
Jan Sladký st., Jaroslav Postl ml., Jana Moravcová
VVýýrrooččnníí  cceennaa  zzaa  zzáácchhrraannuu  lliiddsskkééhhoo  žžiivvoottaa  ppřřii  aauuttoonneehhoodděě
Jiří Kureš ml. 
SSppoorrttoovveecc  rrookkuu  22000099
Radek Kundrík, Pavel Motl ml.

Mûsto Hrádek nad Nisou 
pfiipravuje nov˘ územní plán

Dokončení ze strany 1
Jaké podněty se od obyvatel očekávají?
Podněty lze rozdělit do dvou skupin. Největší skupinou budou podněty
týkající se vlastních parcel občanů. Tato převážná část požadavků je po-
chopitelná, leč pro potřeby stanovení strategického záměru využitelného
pro zadání nového územního plánu méně podstatná. Územní plán neřeší
jednotlivé parcely nýbrž funkční plochy. Podněty na jednotlivé parcely
budou pořizovatelem zhodnoceny v širších souvislostech a do nového územ-
ního plánu včleněny po posouzení jako řešení celé související lokality. 

Vedení města a pořizovatel nového územního plánu vyzývá veřejnost
zejména k podávání podnětů, které budou mít vliv na charakter dalšího
rozvoje města. Zjednodušeně řečeno pořizovatel potřebuje odpovědi na
otázky: co umístit a kam? Jsou to požadavky na zařazení a vyhledání vhodné
lokality pro daný účel – funkci (plochy pro bydlení, pracovní aktivity, sport
a rekreaci, zařízení volnočasových aktivit, veřejná prostranství, parky, do-
pravní infrastruktura apod.). Druhým typem podnětů jsou návrhy loka-
lit, v nichž by byl obyvateli další rozvoj inženýrských sítí a nové zástavby
požadován. Vyhodnocením všech požadavků, možností a limitů území
vznikne podklad pro stanovení základních směrů dalšího rozvoje města. 
Jaký je časový předpoklad průběhu pořizování?
Pořízení nového územního plánu je záležitost dlouhodobá. Je potřeba
počítat s výhledovým horizontem schválení okolo tří let. 
Budou v době projednávání a zpracovávání nového územního
plánu možné změny v území?
Všichni uživatelé území, občané ale hlavně podnikatelské subjekty, by měli
projevit zájem na zařazení svých předpokládaných záměrů už do zadání
nového územního plánu. Po schválení tohoto zadání nelze v novém
územním plánu již nic doplňovat a není možné projednávat ani změny
stávajícího. To znamená, že pokud vlastníku pozemků vznikne v době 
minimálně dvou let od schválení zadání potřeba jakékoli změny, bude
muset čekat až na schválení nového územního plánu a pak si požádat 
o změnu nově schváleného územního plánu na své náklady. Pro podni-
katelské subjekty by to představovalo až pětileté prodlení v realizaci pod-
nikatelských záměrů situovaných mimo stávající areály nebo neodpoví-
dajících schváleným regulativům pro daný areál.
Ke komu mají občané své podněty podávat?
Ing. Milan Rada, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí,

číslo kanceláře: 43 (2. podlaží), telefon: +420 482 411 471, 602 603 842, 
E-mail: rada.milan@muhradek.cz
Po telefonické dohodě je možné využít i případné osobní konzultace

k problematice.

Teãku za uplynul˘m rokem udûlal Spoleãensk˘ veãer
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I ti, kteří osobně pana Jiřího Palase neznají, si ho nejspíše vybaví: je pří-
tomen na většině akcí, které se v Hrádku konají s dětmi a pro děti. Nej-
více s mažoretkami, ale i při dětském dni nebo akcích DDM Drak. Kde to
jde, přikládá ruku k dílu. Letos jeho pomoc ocenilo město předáním oce-
nění při Společenském večeru města.

Sice patří mezi rodilé hrádečáky, ale momentálně je v Hrádku tak na
půl. Přes týden v práci mimo město, o víkendu doma. Jakmile začnou akce
s dětmi, je náplň víkendu jasná...
Nejvíce jsi k vidění u mažoretek. Čím to je?
Manželka je vede, já jsem přes týden pryč. Pokud mažoretky někam je-
dou a chceme být spolu, jedu také. Není to ale jen ježdění s mažoretkami.
Dům dětí pořádá spoustu akcí, ty ale nejdou dělat bez řady pomocníků.
Dnes už je to samozřejmost, že jdeme a pomůžeme.

Spousta lidí si tě určitě vybaví v indiánském, dříve možná o něco
častěji. 
Indiánům se věnuji od roku 1991. Před tím to byla spíše druhá světová
válka. Věděl jsem docela dost věcí, věnoval jsem se tomu hodně, ale když
po revoluci začaly být materiály dostupnější, lidé oblečení v maskáčích,
aniž by o tom něco věděli, šel jsem hlouběji do historie. A skončil u indiá -
nů. Jako kluk jsem trampoval. Příroda, romantika, kamarádi. K indiánům
to není daleko. Začínali jsme bílými Dlouhými lovci (Longhunter), k sa-
motným indiánům jsme se dostali díky pomoci Jirky Sokolíčka. Strašně mi
pomohl v začátcích. Vysvětlil mi jak se co nosilo a hlavně kde sehnat od-
bornou literaturu a nakoupit materiál pro výrobu replik. Vše funguje
přesně podle tradic a pravidel, včetně výroby a nošení oblečení a doplňků.
Začátky byly krušné, protože moc lidí se v té době o historii indiánů 
nezajímalo. Jediná možnost byla navštívit muzea (Náprstkovo v Praze,
kousek od nás v Německu v Herrhutu směr na Löbau a muzeum Karla
Maye v Drážďanech. Indiáni mají nejblíže k přírodě, jde tam mnohem
více o kamarádství a pomoc, která funguje nejen na společných akcích,
ale vlastně pořád. 
Lze najít nějakou souvislost mezi indiánským hnutím a pomocí
na akcích?
Možná v tom, že to děcka zajímá. Když už člověk ze sebe toho šaška dělá,
je dobře, že to děti zaujme. Připadá mi, že jsou trochu jako houba. Dou-
fám, že to, co do nich teď nasákne, jednou budou schopny vrátit. Člověk
se jim snaží předat pochodeň, aby to co v Hrádku je, nezaniklo a fungo-
valo dál. Jen když vezmu zrod různých akcí, na které zkraje moc lidí necho -
dilo a dnes na ně přijdou stovky lidí. A je dobře, když si o víkendu na sebe
rodiny najdou čas a tráví je společně – rodiče s dětmi. Vít Štrupl

Lidé dnes mohou být opravdu pyšní, že jsou z Hrádku. Je tady spousta
možností, spousta akcí.

Paní Lída Robová převzala na Společenském večeru města ocenění za
dlouholetou práci s dětmi. Její vyprávění se proto točilo především kolem
téměř každodenního cvičení a dětí.

V Hrádku n. N. se narodila a dá se říci,
že se cvičení věnuje 46 let – od svého
útlého věku.

„Začala jsem cvičit hned jako malé dítě.
A vydržela jsem dodnes, ať už se oddíl jme-
noval tělesná výchova, tělovýchovná jed-
nota, zdravotní tělesná výchova nebo dnes
Asociace sportu pro všechny.“
Co to vlastně znamená ASPV – Aso-
ciace sportu pro všechny?
Všeobecné cvičení, děláme atletiku, gym-
nastiku i míčové hry, cvičení je organizo-
váno pro všechny věkové kategorie od 
rodičů s dětmi po seniory. Základem jsou
prostná cvičení, to co dříve děti znaly ze
školy, dnes ale často neznají. Hrajeme vo-
lejbal, přehazovanou, ringo, florbal. Závisí
jen na tom, jakou specializací mají cviči-
telé, kteří jsou ve městě k dispozici. Dříve
se tomuto cvičení říkalo „sokol“, i když se
skutečným Sokolem nemělo nic společ-
ného. Prošly jím tisíce dětí. Když jsem byla
na učilišti, všiml si mě cvičitel, který mě po-
slal na školení. Díky tomu mám třetí cviči-
telskou třídu. Nejdřív jsem jen pomáhala,
zkraje p. Herdové. Ještě nedávno to ale bylo
tak, že jsem na cvičení byla sama. Naštěstí
se to ale nyní mění. Třetí cvičitelskou třídu
má nově Lenka Řípová, pomáhají i ma-
minky, přidala se nová cvičitelka, která se
přistěhovala z Liberce. Protože je nás pět,
můžeme si dovolit naplnit obě tělocvičny

v sokolovně najednou pro různé věkové kategorie.
I když cvičení je hlavně rekreační, jezdíme na spoustu soutěží po celé

republice. Sami jednou za rok organizujeme soutěž Zdatné žactvo, do
Cvičeníčka jsme zapojili rodiče s dětmi,
protože to tady chybělo.
Jak moc se vám daří mezi dětmi uspět
v konkurenci jiných sportů a řady 
jiných možností?
Cvičení už není tak masové. Dříve nás bylo 
50 na hodinu, dnes jsem ráda, když přijde 
15 dětí na hodinu, výjimkou je dvacet.

V pondělí se scházejí chlapci věkově 
z celé základní školy a vedou je tatínkové.
V úterý chodí maminky s dětmi, večer ženy,
ve čtvrtek dopoledne cvičí batolata a od-
poledne předškoláci, školáci a dorostenky.
Jak stíháte cvičení časově?
Dopoledne jsem v práci, kde mi ale vyšli
vstříc tak, že cvičení stíhám a nemusím ně-
jak moc přebíhat. Mezi cvičením odběhnu
na jídlo domů a jdu zpátky do sokolovny.
Ve středu přidám keramiku pro děti. A o ví-
kendech bývají závody. Nenudím se. Ani
nemám chuťdělat něco sama. A když, tak
stejně jako děti mají prázdniny, má je i cvi-
čení Lída, tam mám najednou hodně volna.
Jelikož ASPV není sportování posta-
vené na výkonu, můžete říci, co po-
važujete za úspěch?
To, že i po třiceti letech děti stále chodí, ro-
diče pomáhají a že se ti, kteří kdysi cvičili,
leckdy překvapeně diví, že cvičení stále
ještě funguje. A někteří se dokonce vracejí
sami cvičit.

Vít Štrupl

Víkendy bychom mûli trávit spoleãnû

Cviãení Lída – 30 let sportu pro v‰echny
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Zdravotní ústav se sídlem v Liberci
U Sila 1 139, Liberec 30

nabízí
pro v‰echny soukromé majitele

studní mimofiádnou akci
Rozbory pitné vody za POLOVIČNÍ CENU!
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Za oživlou historií
Jen kousek od Hrádku, nad Vítkov, je možné se vydat do dob, kdy se s
velkou pravděpodobností začala psát historie našeho města. Na vrcholu
kopce, kterým končí táhlý hřeben, vzniká replika raně středověkého vel-
možského dvorce. Zprvu jej stavitelé nazývali Wothanburg, od roku 2007
Curia Vítkov.

Hned na úvod je potřeba připomenout, že dvorec, dnes čítající desítky
staveb, není stavěn podle konkrétního vzoru, dokonce ani na místě dříve
osídleném. Členové stejnojmenného občanského sdružení ani nechtějí
vybudovat turistickou atrakci. Jejich cíle jsou vyšší: budují místo, kde se
setkávají lidé se zájmem o historii a o její „oživování“. V co možná největší
míře využívají autentické materiály a techniky, a to nejen ke stavbám, ale
i k životu ve dvorci. Velkou část roku to na hradišti žije, členové sdružení
se zde pohybují v dobovém oblečení, přizpůsobují se i ve stravování 
a bydlení.

Replika dvorce z 12. století se stále buduje. Před lety ji poničil Kyrill,
členové sdružení se ale nevzdali, škody opravili a od té doby dvorec dále
rozšířili. Dnes se na samém vrcholu kopce nachází vlastní dvorec opev-
něný příkopem, valem a dvěma věžovými bránami. Za opevněním 
jsou tři srubové stavby kryté doškovou nebo šindelovou střechou. Stavby
k bydlení, hospodářské budovy, kostel, to vše se muselo vměstnat do ma-
lého prostoru za opevněním.

Ve svahu nad Vítkovem, jen kousek pod valem dvorce, vzniká řemesl-
nická osada. Je možné nahlédnout do dvou domků kováře a tesaře, na-
chází se zde kovárna, chlebová pec, parní lázeň a oboroh pro uskladnění
sena.

Už v dubnu dvorec ožije. Novou akcí v kalendáři Curia Vítkov je festi-
val mechanické artilerie, tedy mechanických střelných zbraní. V Čechách
unikátní projekt proběhne 16. dubna. V polovině května se po celý víkend
koná každoroční Gladius, věnovaný antickému zápasení a bojování. 

23. a 24. července proběhne XIII. ročník Dobývání. Kromě vlastního boje
bude možné navštívit středověký vojenský tábor a poznat známá i méně
známá řemesla. Na sklonku prázdnin se bude konat turnaj rytířů a žer-
tovné zápolení dam. Nejživěji je na Curii v červenci, kdy zde probíhají 
tábory otevřené všem se zájmem o historii.

Zima se patrně ještě nevzdá, výlet na Curii Vítkov je ale zajímavý v kaž-
dém ročním období. Kromě samotné repliky dvorce je odtud úžasný 
výhled. V době východu či západu Slunce je možné spatřit v barvách se
topící panorama Lužických hor s Vítkovem a Výhledy v popředí. Až ke 
Curii vede hrádecká Pašerácká cyklostezka. A pokud počkáte s cestou do
letních měsíců, můžete se sami stát účastníky oživování historie.

Další informace: www.curiavitkov.cz Vít Štrupl

Tip na v˘let
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Z· Lidická bude reprezentovat
âeskou republiku na Innovative

Education Forum
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje oslovilo v prosinci 2010 všechny
školy Libereckého kraje s nabídkou spolupráce v případě zapojení do 
soutěže IEF 2011. Innovative Education Forum je celosvětovou aktivitou
společnosti Microsoft v rámci programu Microsoft Partneři ve vzdělávání.
Je to jedinečná událost, během níž se potkávají ti nejlepší, moderní 
a ino vativní učitelé, aby prezentovali svoje nápady a nové postupy při
práci s žáky a studenty. Každý rok se ve všech zemích, kde je program
Microsoft Partneři ve vzdělávání provozován, konají samostatná fóra 
a jejich vítězové mají jedinečnou možnost sejít se na setkání regionál-
ním – pro nás evropském, nebo dokonce celosvětovém. Cílem Innovative
Education Forum je předvést si navzájem inovativní projekty a nápady,
které učitelé z celého světa využívají ve svých hodinách, a nabídnout tak
dalším kolegům jejich využití v rámci motta „Znalosti jsou bezcenné, 
pokud je nesdílíte s ostatními“. Letošní IEF se celosvětově koná již poosmé.
Na loňském světovém finále (Kapské město, listopad 2010) se sešlo přes
500 učitelů, ředitelů škol a zástupců ministerstev školství z 60 zemí. Ve 
finále soutěžilo 125 inovativních projektů, které byly vybrány z prací 
celkem 200 000 učitelů soutěžících v národních a regionálních kolech. 

Přihlásili jsme naši školu s projektem Š:schkola = aktivity svazku škol
Schkola s cílem vytvořit přeshraniční síť spolupracujících škol v Eurore -
gionu Nisa a postoupili jsme ze základního kola do finále, které se konalo
2. 2. 2011 v sídle společnosti Microsoft v Praze. Všech dvanáct škol ve 
finále představilo prezentaci svého projektu v PowerPointu v délce 
10–15 minut a prostřednictvím plakátu a dalších tiskových materiálů ve
svém stánku. Během prezentací nás postupně přecházel optimismus.
Všechny projekty byly úžasné a obstát v konkurenci s nejlepšími střed-
ními školami z celé České republiky nám připadalo nemožné. O to větší
bylo naše překvapení a po chvilce, když nám to všechno došlo, i nadšení,
když na prvním místě byla vyhlášena ZŠ Lidická. Skvělý výsledek je dílem
všech pracovníků ZŠ Lidická, ale zvláštní poděkování patří těm, kteří 
připravili a představili prezentaci projektu v Praze: Mgr. Renata Straková,
Bc. Alena Šindelářová, Mgr. Radim Dudek a Mgr. Jaroslav Poláček.

Dva nejlepší finalisté národního kola budou reprezentovat ČR na 
European Innovative Forum, které se uskuteční ve dnech 21.–25. března
v Moskvě. Naši školu budou zastupovat paní učitelky Renata Straková 
a Alena Šindelářová. Pokud uspějí, tak světové finále je v listopadu 2011
ve Washingtonu D. C. Hlavním mottem naší prezentace v Moskvě bude
nejnovější projekt svazku Schkola – Škola eko?logicky, který je zaměřen
na vytvoření sítě vzdělávacích a školicích center v ERN v oblasti životního
prostředí. Každá škola svazku Schkola během realizace projektu zpracuje
jedno téma: biotopy, alternativní zdroje energie, voda, třídění odpadů
nebo naučné stezky, připraví vícejazyčné pracovní listy a prezentace a po-
zve žáky a učitele partnerských škol k vyzkoušení vzdělávacího modulu.
Ekocentra budou mít možnost následně využívat další školy ERN. 

Další podrobnosti o soutěži je možné získat na www.moderniucitel.cz
a www.skoly.net. 

Mgr. Jaroslav Poláček

Novoroãní koncert
Schkol

V sobotu 22. 1. 2011 se v DK Beseda uskutečnil tradiční novoroční kon-
cert svazku škol Schkola, který byl již druhým rokem benefiční. V loňském
roce bylo vybrané vstupné k dispozici Dětskému domovu v Jablonném 
v Podještědí. Letos jsme vybrané vstupné předali německé straně, která
věnuje tyto prostředky na rozvoj malé školy ve Vishwadeem v Indii. 

Od 10 hodin vystoupili na jevišti postupně žáci ze ZŠ Lidická, ZŠ Cvi-
kov, ZŠ Pastelka Rumburk, ZŠ U Nemocnice Rumburk, MŠ Studánka 
Jablonné v P., Schkoly Hartau, Jonsdorf, Ostritz, Lückendorf a Licea M.
Sklodowskiej-Curie Bogatynia. 

Střídala se hudební vystoupení s tanečními, nechyběl ani aerobik 
a veselé divadelní scénky. Před přestávkou se o malé překvapení posta-
rali členové kulturistického oddílu při ZŠ Lidická. 

Celý koncert trval dvě a půl hodiny a všichni se velice dobře bavili –
účinkující byli za své výkony odměněni potleskem, rodiče byli pyšní na
své potomky, učitelé získali nové nápady. 

Po zaznění poslední písničky se všichni rozcházeli s pocitem příjemně
prožitého sobotního dopoledne a s přáním, abychom se všichni zase sešli
na příštím novoročním koncertě, tentokrát ve Cvikově.

Koncert byl uspořádán v rámci projektu Škola eko?logicky! a po skon-
čení proběhla úvodní konference svazku škol Š:schkola.

Jana Večerníková, Renata Straková, 
ZŠ Lidická, Hrádek n. N.



11



Adresa redakce: Městský úřad, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 262 854, tel.: 482 411 411.
Povoleno MK ČR č. j. E11788. Redakční rada: M. Půta (předseda), Josef Horinka, Ing. Josef Růžička, 
Mgr. Vít Štrupl. Fotografie: V. Štrupl. Grafická úprava, sazba: P. Polda. Tisk: Geoprint Liberec. Náklad 1 000
výtisků. Uzávěrka tohoto čísla byla 7. 2. 2011. Zveřejněné materiály nemusejí vždy vyjadřovat sta novisko
redakce. E-mail: zpravy@hradeknadnisou.cz, tel./zázn.: 482 720 170. Inzerce: 482 411 431 (p. Půtová), 
e-mail: putova@muhradek.cz.

úúnnoorr  22001111
vvyy‰‰lloo  1100..  22..  22001111


