
6roãník 20, ãíslo
ãerven 2011

Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: strupl@branatrojzemi.cz, tel./fax: 725 357 278
nebo písemně na MěÚ, paní Vinšová. Můžete také využít schránku  ve vstupní chodbě MěÚ. Internetová
podoba časopisu vychází na www.hradek.cz. Uzávěrka prázdninového čísla je 25. 6. 2011. Časopis se 
objeví na pultech prodejen okolo 7. 7. 2011.

V červnovém čísle:
— Mezinárodní cyklotrasa
— Rozšíření těžby písku
— Nová knihovna
— Výstava v Žitavě
— Dětský den
— Soustředění v Jonsdorfu
— Pohár Kristýny
— Společnou cestou

cena 12 Kã

Görlitz láká na
v˘stavu, která
osloví i âechy

Město Görlitz se stalo na pět měsíců cen-
trem Saska. Bylo mu svěřeno pořádání
třetí Saské zemské výstavy. Výstava Via
regia – 800 let proměn a setkávání je vě-
nována Královské cestě, spojující už od
13. století Durynsko a Sasko na západě
se Slezskem a Čechami na východě. Ote-
vřena byla v květnu a přístupná bude až
do konce října.

Výstava je zaměřena na Görlitz a při-
lehlý region, vypráví ale příběhy o životě
na stezce a kolem ní. Jak se v dobách 
minulých překonávaly vzdálenosti, jací
lidé po cestách putovali nebo po nich
prchali? S čím a jak se obchodovalo, ja-
kou roli hrála platidla, jazyky? Jaký vliv
mělo cestování na rozvoj měst, módy, ale
také šíření nemocí podél cesty? Výstava
odpovídá na spoustu otázek. Na pomoc
si bere nejen řadu exponátů a doku-
mentů, ale i moderní audiovizuální tech-
niku, takže návštěvník se rozhodně ne-
nudí. Výstava zkoumá historické i dnešní
důvody toho, proč „jsme na cestách“.

Autoři výstavy vytvořili i speciální pro-
gram pro školy, který kromě prohlídky 
samotné může pokračovat některým 
z workshopů, přizpůsobených tematicky
i didakticky věku dětí.

Pokud váháte, zda výstavu navštívit,
když je venku tak hezky, vězte, že náv-
štěva Görlitz vydá na minimálně jeden
celodenní výlet. V tomto městě totiž 
najdete architektonické památky na kaž-
dém kroku. 

Hlavní expozice se nachází v Kaiser-
trutz, v impozantní dělostřelecké baště
ze sklonku 15. století. 

Pokračování na straně 4

V ãervenci zaãnou rekonstrukce
mostÛ

Tři mosty, poškozené nebo zcela zničené při loňské povodni, budou obnoveny ještě do konce letošního
roku. Most v Loučné U Wienerů čeká jen oprava spočívající v doplnění vymletého materiálu, opravě 
vozovky nad tímto místem a výměně zábradlí. Zbývající dva, v Doníně U Nývltů a lávka u Koruny, budou
zbourány a postaveny zcela nové. Na obě novostavby byl kladen jeden hlavní požadavek – aby v případě
zvýšených průtoků v Nise nebyly další překážkou v korytě. Oba proto budou mít jen jedno pole bez stře-
dového pilíře. Most v Doníně bude mít navíc sklopné zábradlí.

Již podle vizualizace je zajímavou stavbou lávka u Koruny. Vlastní lávka bude zavěšená na ocelových
lanech. To umožní ještě zvětšit průtočný profil, protože pasy spojující oba břehy budou parabolické a tedy
výše nad korytem, nežli by byla lávka klasické konstrukce. Nelze pominout ani estetické hledisko, protože
lávka může být díky této konstrukci lehčí. Pokračování na straně 11



Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
9. schůze rady města
9. schůze rady města v roce 2011, konaná dne 11. května, se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Hrádek nad Ni-

sou a obcí Bílý Kostel nad Nisou ve věci výkonu pravomocí strážníků
Městské policie Hrádek nad Nisou

— schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Hrádek nad 
Nisou a obcí Rynoltice ve věci výkonu pravomocí strážníků Městské 
policie Hrádek nad Nisou

— schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Hrádek nad Ni-
sou a obcí Chotyně ve věci výkonu pravomocí strážníků Městské policie
Hrádek nad Nisou

— vzala na vědomí informaci o stavu vymožených exekucí za komunálním
odpadem

— vzala na vědomí předložené oznámení o konání závodu na horských ko-
lech BIKE BABÍ LÉTO 2011 pořádaného oddílem cyklistiky SPINFIT 
Liberec dne 3. 9. 2011 a uložila veliteli MěP projednat možný rozsah 
poskytnuté asistence s organizátorem akce

— schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávku s názvem Dodávka překladatelského zařízení v rámci pro-
jektu Vzpomínka na společnou budoucnost – Koordinační a výstavní cen-
trum oblasti muzeí Trojzemí CZ-D-PL, reg. č. Ziel3/C/1.2.00/08.00060 

— vzala na vědomí podání podnětu k zahájení správního řízení Českou 
inspekcí životního prostředí ve věci pálení v areálu Kolory dne 30. 4. 2011

— vzala na vědomí vyúčtování energie městského kluziště za r. 2010 
a ukládá odboru investic a správy majetku zpracovat návrh na snížení
rozpočtu a připravit na příští radu města porovnání předchozích období

— vzala na vědomí informaci o přehledu neudržovaných hrobů v Dolní 
Suché, Václavicích, Doníně a v Hrádku nad Nisou. Schválila pracovní 
skupinu ve složení: Libor Šimeček, Vít Štrupl, Martin Půta, Hedvika 
Zimmermannová, Rolf Bartosch. Tato pracovní skupina určí další postup
s nakládáním s nepronajatými a neudržovanými hrobovými místy.

— neschválila umístění předzahrádky před budovou nádraží dle před -
loženého návrhu, a to na základě nedostatku parkovacích míst před 
nádražím ČD

— schválila provozní řád dětských hřišť v působnosti města Hrádek dle 
přiloženého návrhu

— schválila nájem nebytového prostoru – č. p. 73 dvorní část (bývalé 
informační centrum) společnosti LaP služby, s. r. o., za účelem zřízení
stylové nekuřácké kavárny s vinárnou a vinotékou za měsíční nájem 
12 000 Kč/měsíc na dobu 5 let od uvedení do provozu se složením kauce
ve výši 72 000 Kč pronajímateli za podmínky výpovědní doby 
1 měsíc, pokud bude nájemce se zpožděním s placením nájemného

— schválila nájem nebytového prostoru nacházejícího se na Žitavské ulici,
Hrádek n. N. – bývalé odbavovací buňky celnice o výměře o 329 m2, 
měsíční nájem 55 Kč/m2 společnosti LaP Služby, s. r. o., Hrádek 
nad Nisou, na dobu určitou, a to 5 let s kaucí ve výši 6měsíčního 
nájemného

— schválila ceník pronájmu pozemků ve vlastnictví města Hrádek nad 
Nisou s účinností od 12. 5. 2011

— vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci splaš-
ková kanalizace v ul. Slepá v k. ú. Donín u Hrádku nad Nisou. Schválila
výběr nejvhodnější nabídky ve výši 427 650 Kč vč. DPH, a to Ing. Jan 
Zeman staveb. firma a pila.

— vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci úpravu
přechodů ul. Liberecká – Sokolská – clonové osvětlení. Schválila výběr
nejvhodnější nabídky ve výši 170 657,30 Kč vč. DPH, a to ELTODO –
CITELUM, s r. o.

— schválila uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumen-
tace na opravu silnic a mostů po povodních v Hrádku nad Nisou –
stavební objekty za smluvní cenu 1 377 600 Kč vč. DPH s firmou Valbek,
spol. s r. o.

— schválila příspěvek ve výši 5 000 Kč Autoklubu Hrádek nad Nisou na vý-
stavu Autosalon Brno konanou ve dnech 6.–8. 6. 2011 na propagaci
města Hrádek nad Nisou, ve kterém se pořádá podnik MČR ve Sprint -
rally – rally Lužické hory z rozpočtu města, kapitoly informace – pre-
zentace

— souhlasila se záměrem výstavby westernového městečka na p. p. č. 
1 560/1, kterou město Hrádek nad Nisou pronajímá a. s. Kristýna

3. mimořádná schůze rady města
3. mimořádná schůze rady města v roce 2011, konaná dne 18. května, se
zabývala těmito záležitostmi:
— schválila vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve zjednodu-

šeném podlimitním řízení dle §25, §38 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na dodávky 
s názvem Vybavení koordinačního a výstavního centra v Hrádku nad
Nisou, které bude provedeno v rámci projektu Vzpomínka na společ-
nou budoucnost – Koordinační a výstavní centrum oblasti muzeí 
Trojzemí CZ-D-PL Ziel3/C/1.2.00/08.00060

— schválila záměr prodloužení termínu realizace projektu Revitalizace 
historického centra v Hrádku nad Nisou, č.: CZ.1.13/2.2.00/09.00541,
do 20. 6. 2011 z důvodu provedení řádného finančního vypořádání 
a uložila odboru ODK a externímu manažerovi – firmě Regioplan, s. r. o. –
provést potřebné úkony vedoucí k tomuto prodloužení.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
5. zasedání zastupitelstva města
5. zasedání zastupitelstva města v roce 2011, konané dne 18. května, se 
zabývalo těmito záležitostmi:
— vzalo na vědomí projektový záměr města Hrádek nad Nisou a souhlasí

s podáním žádosti o dotaci na projekt Dětské hřiště Kristýnka z pro-
gramu Pro budoucnost – 2011, který vyhlašuje Nadace OKD.
Komentář: v případě přiznání dotace bude vybudováno nové dětské
hřiště na Kristýně v prostoru před restaurací Sever.

— vzalo na vědomí návrh smlouvy o kompenzaci hornické činnosti v roz-
šířeném dobývacím prostoru Václavice II mezi městem Hrádek nad 
Nisou a Pískovnami Hrádek, a. s.

— vyhlásilo anketu v části města Václavice a Uhelná s anketní otázkou:
Souhlasíte s uzavřením smlouvy o kompenzaci hornické činnosti v roz-
šířeném dobývacím prostoru Václavice II mezi městem Hrádek nad 
Nisou a firmou Pískovny, a. s.?

— schválilo provedení ankety, kde hlavními podmínkami jsou
1. anketa se bude konat na základě zveřejněné výzvy v části města 

Václavice a Uhelná, a to k datu 25. 5. 2011,
2. anketa se bude konat dne 17. 6. 2011 s možností odevzdání anket-

ního lístku na městském úřadě v termínu od 25. 5. do 16. 6. 2011,
3. vyjádřit svůj názor může každý občan s volebním právem bydlící 

v dané části města, a to odevzdáním vyplněného anketního lístku,
4. organizační zajištění provede odbor ODK a výsledek ankety bude

společně s návrhem smlouvy předložen na jednání ZM ke koneč-
nému rozhodnutí

— vzalo na vědomí rezignaci pana Jaroslava Sklenáře na funkci předsedy
OV Václavice a odvolalo jej. Schválilo paní Ivu Červenou předsedkyní
OV Václavice. 

— vzalo na vědomí informaci o prominutí porušení rozpočtové kázně 
u projektu Region informačních technologií.

Termíny schůzí rady města ve druhém pololetí roku 2011
13. 7., 10. 8., 24. 8., 14. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11., 14. 12.

Termíny zasedání zastupitelstva města ve druhém pololetí
roku 2011
31. 8., 21. 9., 26. 10., 23. 11., 21. 12.
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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
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Ekonomické okénko
Daňový kalendář (neobsahuje daně spotřební, energetické a biopaliva) 
15. 6. daň z příjmu

– odvod čtvrtletní nebo pololetní zálohy na daň
20. 6. sociální pojištění

– odvod zálohy OSVČ za květen 2011
– odvod pojistného za zaměstnance za květen 2011

zdravotní pojištění
– odvod pojistného za zaměstnance za květen 2011

daň z příjmu
– odvod sražených záloh ze závislé činnosti za květen 2011

27. 6. daň z přidané hodnoty
– přiznání + odvod za květen 2011

30. 6. daň z příjmu
– odvod daně vybírané srážkou za květen 2011
– přiznání + odvod za rok 2010 (audit nebo daňový poradce)

8. 7. zdravotní pojištění
– odvod zálohy OSVČ za červen 2011

Omezení plateb v hotovosti: 
Dosud činil limit pro platbu v hotovosti 15 000 eur. Od 27. 5. 2011 je 
limit stanoven v Kč a činí 350 000 Kč. 

Nová pravidla pro změnu nájemného od 25. 5. 2011: 
Nedošlo-li ke sjednání nájemného dohodou, může pronajímatel písemně
navrhnout nájemci zvýšení nájemného. Souhlasí-li nájemce s návrhem na
zvýšení nájemného, zvyšuje se nájemné počínaje třetím kalendářním 
měsícem od doručení návrhu. Nesdělí-li nájemce pronajímateli písemně
do dvou měsíců od doručení návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí,
má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši 
nájemného určil soud. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o určení
nájemného, které je v místě a čase obvyklé. Výši nájemného soud určí ke
dni podání návrhu soudu.

Po cyklostezce aÏ k mofii
Multifunkční centrum Brána Trojzemí hostilo v květnu konferenci zamě-
řenou na prezentaci cyklistické dopravy a cykloturistiky především v obcích
ležících podél toku Nisy.

Od pramene Nisy v Nové Vsi nad Nisou je podél řeky vyznačena mezi-
národní cyklotrasa Odra–Nisa, vedoucí až k Baltskému moři. Celkem 591
km cyklotrasy je naprosto nenáročných, v podstatě jen na začátku čes-
kého úseku je na ní několik stoupání. Cyklotrasa je proto už nyní oblí bená
a využívaná turisty na kolech.

V dalších letech by mělo dojít na českém území k zásadnímu zlepšení
bezpečnosti i pohodlí na cyklotrase. Na konferenci byla představena
územně technická studie této páteřní cyklotrasy mezi Novou Vsí a Hrádkem
nad Nisou včetně řešení jednotlivých úseků a plánovaného harmono-
gramu jejich realizace. Ten je stanoven do roku 2021, kdy by měl být 
dokončen poslední úsek cyklotrasy na českém území.

Přestože jde o dálkovou cyklotrasu, její realizace samozřejmě pomůže
cyklistům i v dílčích úsecích. Zlepší i spojení mezi Libercem a Hrádkem
nad Nisou, které by se již mělo vyhnout komunikacím, kde vinou provozu
hrozí dnes největší nebezpečí. Například úsek z Bílého Kostela povede po
pravém břehu Nisy, kolem Gronovky do Chotyně. Odtud do Hrádku nad
Nisou po Dlouhé mezi. Vyhne se tak poměrně frekventované silnici.

Realizace cyklostezky by měla pomoci nejen cyklistům, ale především
dalšímu rozvoji turistiky a služeb s ní spojených, tedy i místním lidem. 

Německý úsek je dnes z velké většiny hotov, v některých úsecích v kva-
litě pro in-line. Stezka je zde také hojně využívaná, což potvrdili i němečtí
účastníci konference.

Na odpoledne byla pro účastníky konference připravena cykloexkurze
po Trojzemí, která je zavedla na Kristýnu a do sousední Žitavy.

Vít Štrupl

Pronajmu byt 1 + 3,

sídli‰tû Liberecká, tel.: 602 841 385
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Plán přestěhovat městskou knihovnu do multifunkčního centra Brána
Trojzemí pomalu nabývá konkrétní podoby. Dům nazývaný „pekárna“,
který se nachází ve dvoře multifunkčního centra, město odkoupí od 
současných majitelů. Již nyní se připravuje studie nové podoby domu, ve
kterém najde knihovna své místo.

Studii knihovny připravuje podle požadavků města a budoucího pro-
vozovatele ateliér Agora. Objekt tzv. pekárny je ve špatném technickém
stavu. Na první pohled vypadá jako malý, alespoň ve srovnání se stáva-
jící knihovnou ve Václavské ulici. Přesto pojme více než 30 tisíc svazků,
což je více, než je uloženo v současné knihovně.

Knihovna bude rozdělena do 3 podlaží. Okna budou proražena ve 
stěnách do dvora multifunkčního centra a ke kostelu. Do horních dvou
pater bude světlo pronikat světlíkem ve střeše. Středem budovy bude pro-
cházet schodiště. V přízemí bude umístěn odbavovací pult knihovnice,
sklad a malá čítárna. Jednotlivá oddělení knihovny budou ve druhém 
a ve třetím podlaží.

Přestěhováním knihovny do prostor multifunkčního centra budou mít
uživatelé všechny služby pohromadě v centru města, uspoří se náklady
na energie a také bude možné efektivněji využívat pracovníků Brány Troj-
zemí, která provoz knihovny od loňského června zajišťuje.

O prostředky na rekonstrukci a vybavení knihovny bude město usilo-
vat z fondů podporovaných Evropskou unií. Vít Štrupl

Docházející zásoby písku v současnosti využívaném dobývacím prostoru
Václavice znovu otevřely otázku rozšíření těžby. Společnost Pískovny Hrá-
dek usiluje o rozšíření těžby částečně směrem k Uhelné a k Václavicím. 

Město Hrádek nad Nisou ve spolupráci s osadními výbory v uplynulém
půlroce vyjednávalo kompenzace, které by společnost poskytla v případě
souhlasu s rozšířením dobývacího prostoru. Z těchto kompenzací mají
mít užitek obyvatelé Václavic a Uhelné. Kompenzace dostaly podobu
smlouvy mezi městem Hrádek nad Nisou a Pískovnami Hrádek, a. s., která
stanovuje podmínky, za kterých může být těžba v pískovně rozšířena.
Osadní výbory získají možnost kontrolovat způsob těžby a následné re-
kultivace, smlouva také vyvíjí finanční tlak na ukončení těžby do 8 let od
zahájení. 

Obyvatelé obou částí Hrádku budou mít 18. června možnost vyjádřit
prostřednictvím ankety se smlouvou souhlas nebo nesouhlas. Konečné
slovo budou mít zastupitelé, kteří by ale měli většinový názor obyvatel
Václavic a Uhelné respektovat.

Jednou z forem kompenzace je finanční částka 8,5 milionu korun 
určená na financování projektů výhradně na Uhelné a ve Václavicích, a to
podle rozhodnutí obyvatel a na základě dohody obou osadních výborů.
Dále je ve smlouvě zajištěn půlmilionový příspěvek Pískoven Hrádek, a. s.,
na rekonstrukci kaple na Uhelné, závazek Pískoven po dobu deseti let udr-
žovat aleje na Uhelné a v rámci rekultivací vybudovat novou přístupovou
cestu mezi Václavicemi a Uhelnou. 

„Domnívám se, že smlouva je výsledkem kompromisu a také mnoha
hodin diskusí a jednání nejenom s Pískovnami Hrádek, a. s., ale také 
s osadními výbory. Pokud obyvatelé Václavic a Uhelné v anketě podep-
sání smlouvy o kompenzacích odmítnou, budu to stejně jako v minulosti
při jednání zastupitelstva města respektovat, protože se jich rozšíření tě-
žebního prostoru nejvíce týká. Vzhledem k legislativě není ale případný 
nesouhlas města automatickým NE pro snahu Pískoven o vytěžení zásob
písku jako hornické suroviny. V takovémto případě se může stát, že Pískovny

Hrádek o rozšíření těžby znovu požádají a i bez souhlasu města svůj 
záměr uskuteční. A je nepravděpodobné, že v takové situaci budou 
Pískovny znovu jednat s městem o kompenzacích pro obyvatele Václavic
a Uhelné. Osobně bych proto v anketě hlasoval pro uzavření smlouvy 
o kompenzacích. Domnívám se, že se osadním výborům a městu podařilo
vyjednat maximum možného,“ vysvětluje svůj postoj starosta města 
Martin Půta.

Vít Štrupl

Görlitz láká na v˘stavu, která
osloví i âechy

Dokončení ze strany 1
Vstupenky ale platí i v partnerském Slezském muzeu Zhořelec a Se-
nckenbergově přírodovědném muzeu ve Zhořelci. Děti a žáci do 16 let
mají vstup zdarma, dospělí zaplatí 9 euro. Otevřeno je až do 31. října,
denně od 10 do 18 hodin, v pátek do 21 hodin. Je možné využít i orga-
nizovaných prohlídek: pro rodiny každou neděli od 11 hodin, pro milov-
níky umění každou sobotu ve 14 a v neděli v 15 hodin. K dispozici jsou
také audioprůvodci v němčině, češtině, polštině a angličtině.

Vít Štrupl

Obyvatelé Václavic a Uhelné budou rozhodovat 
o roz‰ífiení pískovny

Souãástí multifunkãního centra bude i knihovna
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Uplynulo téměř šest měsíců od zahájení moderní železniční osobní 
dopravy, kterou zajišťuje společnost Vogtlandbahn-GmbH, organizační
složka na trati z Liberce do Rybniště a Seifhennersdorfu svými vlaky typu
Desiro od německého výrobce Siemens. Ty si oblíbili cestující jak z Česka,
tak i z Německa, a to nejen pro jejich pohodlí a čistotu, ale i pro možnost
bezproblémové přepravy kol a dětských kočárků. 

K takové moderní dopravě patří samozřejmě i vysoká úroveň bez peč -
nosti provozu, na který je u Trilexu kladen nadstandardní důraz. Za-
městnanci dopravce a to zejména strojvedoucí, se pravidelně zúčastňují
školení dopravních a dalších předpisů, aby byla zaručena co největší bez-
pečnost vlakové dopravy a tím i bezpečnost cestujících ve vlaku a moto-
ristů na železničních přejezdech. I když se to nezdá, kromě zaměstnanců
mají na tuto oblast zásadní vliv právě cestující a motoristé, a to svým 
chováním na nádražích a železničních přejezdech. 

Ačkoliv slyšíme často o nešťast-
ných nehodách na přejezdech, kdy
si řidiči nevšímají, nebo dokonce 
nerespektují výstražná světla, nebo dokonce spuštěné závory, je v uply-
nulých měsících patrno porušení zásad bezpečnosti pravě cestujícími, 
a to ve stanicích Chrastava a Hrádek nad Nisou tím, že nepovoleně pře-
cházejí přes kolejiště, aby si zkrátili cestu. Někteří v Chrastavě dokonce
neváhají přejít přes koleje před vjíždějícím vlakem. Zatím k žádným 
nehodám nedošlo. Zásluhu na tom mají strojvedoucí, kteří své vozidlo
musí umět ovládat za každé situace. 

Takový neoprávněný vstup do kolejiště však nemusí skončit vždy
šťastně. Cestující si musí uvědomit, že vlak není auto a že ho nelze zasta -
vit na podobně krátké vzdálenosti. Následky srážky člověka s vlakem jsou
mnohem vážnější. Kromě toho hrozí nebezpečí při samotném přecházení
kolejiště i tam, kde zrovna žádný vlak nejede. Tím, že je vstup do kole-
jiště zákonem o drahách nepovolaným zakázán, bere dotyčný veškerou 
odpovědnost za případné důsledky svého jednání na sebe, což může mít
nedozírné následky. 

Společnost Vogtlandbahn proto žádá své cestující, aby jim bezpečnost
u Trilexu a tím i vlastní zdraví nebylo lhostejno a aby používali k příchodu
a odchodu z nástupiště zásadně dovolené cesty, tzn. podchody, případně
přechody, a respektovali zákaz vstupu do kolejiště. 

Jaroslav Šulc, vedoucí organizační složky

Multifunkãní centrum Brána
Trojzemí po pÛl roce provozu

Multifunkční centrum Brána Trojzemí je důstojným kulturním stánkem
našeho města.

K tomuto mému tvrzení přispělo jeho umístění v jednom z nejhezčích
domů na náměstí (díky citlivé rekonstrukci a dostavbě vícefunkčního
přednáškového sálu).

Z nabídkového programu si vybírám ty akce, které mě a moje vrstev-
nice (důchodkyně) zajímají a jsou finančně únosné.

Z poslední doby jsou to přednášky vztahující se k archeologickým 
nálezům při rozsáhlých rekonstrukčních pracích náměstí a okolí. Všechny
velice zajímavé, vždy za účasti Mgr. Brestovanského – zřejmě jeho srdeční
záležitost spojená s jeho profesí.

V pondělí 30. května proběhlo opět setkání, tentokrát tematicky 
zaměřené na výrobu pravěké keramiky. Přítomnost keramičky paní Kelle-
rové, která zachraňovala a „dolepovala“ střepy nalezené při výkopových
pracích v Hrádku, její přednáška, jak se vytváří repliky pravěkých nádob,
stála za to.

Můj osobní názor (a snad nebudu sama) je, že akce, přednášky tohoto
zaměření mě dokážou obohatit v oblasti, o které jsem neměla nikdy ani
zdání a ani ve snu mě nenapadlo, že se k tomu ve svém věku dostanu.

Škoda jen, že tyto akce nejsou navštěvovány tak, jak by si zasloužily.
Nestačí jen být pyšným na rekonstruované náměstí, na záchranu domu
č. p. 71, ale oživit dění v těchto prostorech nejen na bázi komerčních aktivit.

Že by „obohacování“ bylo jen synonymem pro zájmy a aktivity v jiném
směru (tak jak to známe z politického života).

Co dodat – pokračovat a věřit, že si i občané Hrádku najdou čas a cestu
do multifunkčního centra. Marie Kozlová, Dolní Sedlo

Brána Trojzemí zve do Nepálu
Na 7. července je do multifunkčního centra Brána Trojzemí přichystána
vernisáž nové výstavy Všechny barvy Nepálu. Jde o putovní prodejní 
výstavu velkoformátových fotografií z himálajské přírody i ze života oby-
čejných lidí v Nepálu. Hrádek nad Nisou bude třetí zastávkou putování
projektu Všechny barvy Nepálu po České republice.

Cílem projektu je získat finanční prostředky na výstavbu nové základní
školy v chudém horském regionu Nepálu a tím podpořit mateřský pro-
jekt občanského sdružení Namasté Nepál Vzdělání pro Nepál.

Součástí vernisáže, která začne v 18 hodin, bude promítání krátkého
filmu Davida Svárovského o životě horského průvodce v Himálaji Příběh
Tamanga. Návštěvníky čeká i autentické občerstvení připravené kuchaři
ÖM – Nepálské a indické restauraci v Liberci.

Chystáme také prodej v Nepálském obchůdku – zboží vyrobené přímo
v nepálských dílničkách a továrničce a dovezené do České republiky. Jedná
se o především o thangky, umělecké a votivní předměty. Prodej tohoto
zboží má rovněž charakter podpory obyvatel Nepálu: v továrničce jsou
zaměstnáváni chudí lidé, především ženy, které by jen stěží nalezly za-
městnání a tím i obživu pro své rodiny.

Výstava Všechny barvy Nepálu potrvá v Bráně Trojzemí od 7. 7. do 8. 8.

Bezpeãnost vlakÛ Trilex záleÏí i na cestujících
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polečenskápolečenská
rubrikarubrika

Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci
květnu 2011 oslavili
významné životní jubileum,
srdečně blahopřejeme.

80 let Karel Zach, Václav Dragoun
81 let Branislav Svoboda,

Jaroslava Hillebrandová
82 let Oldřich Nekola, Miluše Machková,

Marie Štekrová
83 let Barbora Slobodová, Bedřiška Bartůňková
84 let Božena Zemanová, Lisa Tuhá,

Anna Reichelová, Jarmila Kolocová
85 let Ilsa Schovancová, Hedvika Hanušáková
87 let Vladimír Miklošín
88 let Františka Čechová
89 let Božena Hošková, Ludmila Ledvinová,

Miloslava Malá
90 let Anna Váňová

Dne 20. 5. 2011 byli v obřadní síni radnice uvítáni noví hrádečtí 
občánci Anna Nedvídková, Adam Kyca, Valerie Suková, Šárka Šedinová,
Hana Luciová, Michaela Čermáková, Štěpánka Ježková, David Oldřich
Knap, Natálie Stříbrná, Michal Svatoš.

Marie Zimová, matrikářka

První hrádeck˘ Den vãely
Na 29. 6. 2011 připravila Společnost pro Lužické hory v rámci projektu
Fascinující svět včel a hmyzu od 14:00 do 18:00 hodin Den včely v parku
u ZŠ Lidická.

Program je určen pro rodiny s menšími dětmi, které si budou moci 
vyrobit včelku z papíru a umotat svíčku z pravého včelího vosku. Dozvědí
se také, kde včely bydlí, jak žijí, co produkují a co všechno se z jejich pro-
duktů vyrábí. Ale svět hmyzu není jen o včelkách. Představíme vám také,
jaké u nás najdete brouky, motýly či vážky nebo jaké rostliny jsou pro
včelky a hmyz zdrojem potravy.

Zájemci o včelaření si budou moci popovídat se zkušenými včelaři, pro-
hlédnout si jejich vybavení a poučit se, jak se ke včelám chovat, a koupit
pravý český med nebo jiné výrobky.

V 17 hodin čeká na malé i velké účastníky divadelní představení formou
pohádky o včelkách.

Projekt je podpořen z programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spo -
lupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko.

Za ãesk˘mi dûjinami do Îitavy
Výstava, která tematicky navazuje na Saskou zemskou výstavu Via Regia,
byla na konci května otevřena v Městském muzeu v Žitavě. Věnována je
cestám z jihu na sever k Baltskému moři, z nichž ta nejdůležitější vedla 
z Prahy přes Žitavu dále do Görlitz, kde se protínala právě s cestou Via
Regia. Název výstavy Ve jménu koruny, soli a kalicha výstižně shrnuje, kdo
cesty využíval: panovníci včetně císaře Karla IV., který nedaleko od Žitavy
založil hrady Karlsfried a Oybin, a obchodníci s obilím, látkami, kořením,
dobytkem, rybami, ale především solí, kvůli které byl v Žitavě v roce 1511
postaven jeden z největších solných skladů, Salzhaus. Po cestách ale při-
cházeli z českých zemí do Žitavy také uprchlíci v dobách husitských válek
a exulanté v době třicetileté války. Tenkrát se do města uchýlily tisíce 
českých protestantů, díky kterým oblast začala ekonomicky i kulturně
vzkvétat.

Výstava Ve jménu koruny, soli a kalicha je umístěna v části muzea zvané
Heffterův dům, kde v přízemí zprvu pobývali pražští kanovníci a později
zde byla zřízena česká modlitebna, která svému účelu sloužila až do roku
1846. K vidění je množství exponátů vztahujících se k českým dějinám.
Vzácné mince z mincoven v Kutné Hoře a v Žitavě, nalezené v Krompa-
chu, Cvikově a Oybině, gotické sochy, jedinečné rukopisy, například 
Majestát císaře Rudolfa II. o náboženské svobodě, jehož pražský originál
údajně osobně roztrhal císař Ferdinand II. Mezi exponáty jsou knihy věno -
vané Bohuslavem Balbínem Christianu Weisemu, podle nějž se dnes 
jmenuje žitavská knihovna. V proslulých žitavských misálech lze listovat
díky jejich digitálnímu zobrazení s dotykovými obrazovkami.

Výstava Ve jménu koruny, soli a kalicha je v Žitavě otevřena denně 
od 10 do 17 hodin.

V˘bûr z nabídky nov˘ch knih 
v mûstské knihovnû – ãerven 2011

Andrew Lane – Mladý Sherlock Holmes (detektivka pro děti)
Jeff Kinney – Deník malého poseroutky – 2. a 3. díl

(pokračování Gregova deníku)
Michael Fokt – Zvířata ČR (encyklopedie pro děti)
Dick Francis, Felix Francis – Křížová palba (detektivní román)
Walter-Jörg Langbein – Poselství Mayů 2012

(prastará proroctví versus věda)
T. Zoellner, P. Rusesabagina – Obyčejný muž (svědectví o masakru)
Michal Ivasienko – Na kolech pod Mt. Blanc (cestopis)
Miroslav Oupic – Mozek v plamenech (trénink paměti)
Anna Gavalda – Báječný únik (společenský román)
Karas, Míková, Zárybnická – Skoro jasno (encyklopedie o počasí)
Judy Pascoe – Strom (společenský román)
Jacqueline Wilson – Vzdušné zámky (román pro dívky)
John Connolly – Ztracené duše (thriller, dobrodužství)
Miloš Kratochvíl – Strašibraši aneb Tajemství věže… (pohádka)
Hope Ricciottiová – Kuchařka pro těhotné (kuchařka)

pracovnice MK
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Dûkujeme sponzorÛ Dûtského
dne 2011:

Areca exotic flora – Pavel Matěcha, AUTO HATAŠ, s. r. o., Böhmová Blanka,
Česká spořitelna, a. s., D PLAST – EFTEC, a. s, Drogerie Vlastimil Kubín,
Drogerie Teta, Elas, s. r. o., Ernst Bröer, spol. s r. o., František Žána – 
Autoškola, Hagal, s. r. o., Horinka Josef, HPZ, o. s., Hospodářské družstvo
Nisap, HRAK stavebniny – Radek Horák, INPLYTO Raban a syn, IVP 
Metall, s. r. o., Jaromír Hreha – HR GRIL, Jindřich Bursík Zahradnické
služby, Jiří Bistiak, osobní a nákladní autodoprava, Kovovýroba Peřina, 
s. r. o., KSM Castings CZ, a. s., Lersen CZ, s. r. o., MAXEL, s. r. o., MP
ELEKTRO, s. r. o., MUDr. Radomír Sekvard, Nýdrle Zbyněk – projektová 
kancelář, Obchod Pohoda – rodina Chaloupkova, OMAR AS, spol. s r. o.,
Pekařství Endler, Pískovny Hrádek, a. s., Propos Prouza, spol. s r. o., PULS -
KLIMA, spol. s r. o., Půta Martin, Regula Therm družstvo, Pohřební služba
Bartosch, Sdružení Vietnamců v Hrádku n. N., Smíšené zboží Dana 
Vojáčková, Sladký Jan, Sparkasse Oberlausitz–Niederschlesien, TOTEX, 
s. r. o., Trafika Urbánková, Tristone Flowtech Czech Republic, s. r. o., 
Urbánek Ladislav, Václav Větrovský V + V Elmar, Valbek, spol. s r. o., 
VULKAN – Medical, a. s., Zlatnictví – Hodinářství František Jung, 
Železářství Zdeněk Zelený, DDM Drak, město Hrádek n. N., Kristýna, 
a. s., základní a mateřské školy Hrádek n. N.

Už podesáté proběhl hrádecký Den dětí na Kristýně. Letos v poněkud jiné
podobě, stanoviště s úkoly byla rozmístěna okolo celé vodní plochy. 
Během tří hodin jimi prošlo 520 dětí. A to nejen z Hrádku, protože 
hrádecká slavnost pro děti láká i obyvatele jiných měst.

Na organizaci oslav se podílejí desítky dobrovolníků a podporují je 
desítky sponzorů. Darem jsou z velké části i doprovodné ukázky. Horole-
zecká lanovka letos fungovala ještě dlouho po naplánovaném konci Dne
dětí, davy diváků přilákaly ukázky hasičů i trialistů Honzy Sladkého, Mar-
tina Šimůnka a Vlasty Čiháčka. Poděkování patři Vodní záchranné službě,
parašutistům, nadšencům z muzea vojenské techniky, rodině p. Dlouhého
za paintball, čtyřkolkářům, motorkářům i leteckým záchranářům, kteří
sice v Hrádku přistáli, ale pak byli hned dvakrát povoláni k ostrému startu
a skutečné akci. Ukázky záchrany člověka z vodní hladiny se tak možná
dočkáme při některé z dalších oslav Dne dětí.

Seznam sponzorů letošního Dne dětí uvádíme zvlášť. Prostředky, které
z oslav Dne dětí zbyly, jsou použity na preventivní vyšetření zraku dětí ve
všech hrádeckých školkách.

S piráty a námofiníky se setkalo pût set dûtí
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RESTAURACE NA JIHU

Možnost využití společenského sálu po rekonstrukci 
k různým akcím 

(oslavy, svatby, školení aj.)

Více informací na tel. čísle 

721 130 732
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Divadelní soustfiedûní
v Jonsdorfu

Předvelikonoční období od 11. do
21. dubna prožilo 12 dětí ze ZŠ Li-
dická společně s dětmi z partnerské
školy v malebném lázeňském měs-
tečku Jonsdorfu, aby v rámci pro-
jektu Comenius – Partnerství škol
nastudovaly pohádku Popelka 
v německém jazyce. V průběhu de-
setidenního pobytu probíhaly téměř denně divadelní zkoušky s přestáv-
kami na jídlo a odpočinek. Děti se s velkým nadšením pustily do osvojo-
vání textu a vžívaly se do svých rolí. Mezi jednotlivými zkouškami si také
připravovaly některé kostýmy a nezbytné rekvizity. V pohádce divák us-
lyší i českou skladbu „Tři oříšky“. Po desetidenním „studování textů“
zbývá leccos doladit, ale do premiéry, která bude v srpnu na německé
partnerské škole, to určitě zvládneme.

Náplní pobytu nebylo jen divadlo, ale „naši herci“ měli také čas na od-
počinek a volnou zábavu. Denně byl pro ně připraven nějaký zajímavý
program nebo výlet. Jedním z nich byla nenáročná procházka na neda-
lekou zříceninu kláštera Oybin. Zde všechny zaujaly hlavně historické
zbraně, které si mohli „osahat a potěžkat“. Návrat do Jonsdorfu byl zpe-
střen jízdou parním vláčkem.

Nezapomenutelným zážitkem byl zájezd do Saurierparku v Kleinwelce
u Bautzenu, kde se návštěvník setká se spoustou atrap dnes již vyhy nulých
pravěkých zvířat. Lákadlem je také bezpočet dětských atrakcí, obchůdků
se suvenýry a vodotrysky. 

A když už člověk pobývá v Jonsdorfu, nemůže vynechat výlet do skal.
Nonnenfelsen byly vlastně na dosah, a tak jsme jedno sluncem prozářené
odpoledne vystoupali až na jejich nejvyšší bod a kochali se krásným roz-
hledem po okolní krajině. 

Nejen děti, ale i paní učitelky měly možnost zkusit si svou zručnost 
při výrobě velikonočních vajíček tzv. plstěním. Polystyrénová vejce se 
oba lovala vlákny vlny a ta se poté vpichováním pomocí jehly do nich vpra-
vovala. Podobným způsobem se na vajíčku vytvářely i různě barevné 
ornamenty. 

Neopakovatelný byl fotbalový zápas, kdy si děti samy vytvořily dvě
mužstva. Nebyl to však zápas Česko–Německo, ale stály zde proti sobě
dva smíšené česko-německé týmy. A kdo byl vítězem? Určitě přátelství 
a tolerance mezi našimi a německými dětmi. 

Předposlední den pobytu byla generální zkouška, na kterou byli 
pozváni rekreanti a zaměstnanci penzionu Dreiländereck, kde jsme byli
ubytováni. Děti byly za svůj výkon odměněny nejen potleskem, ale 
dostaly i velikonoční balíček se sladkostmi od správce objektu. 

Společný pobyt do posledního písmene splnil svůj účel. České a ně-
mecké děti spolu komunikovaly nejen v rámci divadelního projektu, ale
učily se i různé jazykolamy v cizím jazyce a vzájemně si opravovaly 
výslovnost. Utvářely se hezké přátelské vztahy a někteří účastníci si vymě -
nili adresy.

A abychom nezapomněli na cíl našeho pobytu – společnou dramati-
zaci pohádky. Věříme, že se moderní ztvárnění staré německé pohádky
bude líbit a diváka zaujme. Eva Kolmanová, ZŠ Lidická

V ãervenci zaãnou 
rekonstrukce mostÛ

Dokončení ze strany 1
V současnosti probíhá hodnocení nabídek od potenciálních dodavatelů
stavby, v červenci by stavby mohly začít.

Opravovat se budou i ulice, které vloni zaplavila povodeň nebo záplava
a poškodila je. Na dodavatele těchto oprav probíhalo další výběrové 
řízení, které se bude nyní vyhodnocovat. I tyto opravy budou probíhat 
v letošním roce. Týká se to ulic Jiřího z Poděbrad, Trhová, Vodní, Růžová,
Francouzská, U Nisy, spojky mezi ulicemi Francouzskou a U Nisy, Legi-
onářské, spojky mezi Václavskou a ul. 1. máje, Sousedské, Za Školou, Ke 
Stadionu, Slepé, Železné, Turistické, Jižní, Úzké, Spojovací, K Bytovkám,
Truhlářské, Prostřední, U Koruny, U Lávky, Luční, v Kančí rokli, Donínské,
Rybářské, komunikací ve Václavicích, komunikace za Pragovkou, obslužné
komunikace Kristýna – jih, přístupové komunikace na ochranné hrázi Kris-
týny a příjezdu ke Kristýně. Opravena bude po sezóně i protržené hráz
na Kristýně.

Město žádalo ještě o dotaci na opravu ulic V Rokli, Tovární, Lidické,
Hartavské, U Bažin, Souběžné, Dubové, v Nové Loučné a náhrady lávek
u Pragy a u Gronovky na Dolní Suché. Výběrové řízení na doda vatele
těchto staveb bude vyhlášeno v červnu.

Zároveň od loňského podzimu probíhají rekonstrukce kanalizací. 
V květnu a v červnu čekají omezení související s touto stavbou obyvatele
ulic Rybářské, K Bytovkám, Prostřední, Truhlářské, U Koruny, Tovární, 
Donínské a Legionářské. V prázdninových měsících budou rekonstrukce
kanalizace probíhat v Hartavské ulici. Vít Štrupl
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Dûti vyhrály krabici hraãek
Naše maminky v MC Korálek (pod vedením maminky Markéty Švikru-
hové) malovaly se svými dětmi barvami na textil trička. A protože se jim
krásně povedla, poslaly obrázek svých dětí s hotovou prací do časopisu
Vše o hračkách. A představte si, vyhrály krásné odrážedlo Toy Story 
a plnou krabici dalších hraček. To bylo překvapení a radosti. Gratulujeme
i my, DDM Drak.

Velmi úspû‰né atletické jaro
‰koly u po‰ty

Atletický čtyřboj (11. května): 1. místo
Družstvo mladších žáků (6.–7. třída) podruhé v historii vyhrálo atletický
víceboj základních škol libereckého okresu! Celkem startovalo 10 škol.

Sestava: Blažek, Veselý, Bielčík, Černý (7. třída), Tůma (6. třída) 
Pořadí škol: 1. ZŠ TGM Hrádek, 2. ZŠ Dobiášova, 3. ZŠ Sokolovská, 

4. Ještědská, 5. Aloisina Výšina, 6. Český Dub, 7. Hejnice, 8. Kaplického,
9. Chrastava, 10. Husova

Pohár rozhlasu (18. května): 2. místo a 3. místo
Skvěle si vedli starší žáci na 43. ročníku atletického víceboje ZŠ. Z celkem
15 škol vybojovali 2. místo a mají velkou šanci reprezentovat okres v kraj-
ském finále v Turnově (26. 5.).

Každý závodník startoval maximálně ve dvou disciplínách (60 m, 
1 500 m, dálka, výška, koule) a štafetě 4x60 m.

Sestava: Šotter, Asauljak (oba 8. r.), Hrabar, Šašek, Teologu, Kroc, 
Šnýdr (9. r.)

Pořadí škol: 1. ZŠ Vrchlického, 2. ZŠ TGM Hrádek n. N., 3. Oblačná 
Mladší žáci se nenechali zahanbit a vybojovali 3. místo v konkurenci

11 škol libereckého okresu.
Sestava: Hájek, Veselý, Černý, Blažek, Jochman, Bielčík, Holeček (7. r.),

Tůma (6. r.)
Pořadí škol: 1. ZŠ Dobiášova, 2. Ještědská, 3. TGM Hrádek n. N. 

Olympiáda mládeže (31. května – 1. června): 5 medailí! 
Mladší žactvo
Letos jsme zabodovali v běžeckých disciplínách, ve kterých jsme získali 
3 medaile – dvě stříbrné a jednu bronzovou!

2. místo – 800 m – Michal Bielčík, 7. A, čas 2:29,12 
2. místo – 600 m – Kristýna Šašková, 7. A, čas 1:57,91 
3. místo – 4 x 60 m – štafeta Holeček, Bielčík, Tůma, Gottstein,

(6. + 7. r.), čas 34,15 s (celkem 8 štafet) 
Další výsledky: 5. místo – 60 m – Tereza Jindráková, 6. A, čas 9,43 s, 

6. místo – 60 m – Petr Holeček, 7. A, 9,06 s (v rozběhu 8,79 s.), 7. místo –
60 m – Adam Gottstein, 6. A, 9,14 s (v rozběhu 8,99 s.), 7. místo – dálka –
Michal Bielčík, 421 cm, 7. místo – 800 m – Milan Šašek, 6. A, 2:42,12

Starší žactvo: 
Starší žáci přidali další dvě medaile – zlatou a bronzovou! Také v bězích...

1. místo – 1 500 m – Daniel Šašek, 9. r., 4:45,08 
3. místo – 300 m – Štefan Šotter, 8. A, 42,26 s
Další výsledky:
4. místo – štafeta 4x60m (Antoš, Teologu, Hrabar, Šotter) 30,92 s.
4. místo – míček – Miloš Hrabar, 9. r., 58,07 s
5. místo – výška – Denis Teologu, 9. r., 150 cm
6. místo – 60 m – Denis Teologu, 9. r., 8,00 s.
Do finále disciplíny dále postoupil: V. Antoš (dálka, 495 cm, 8. místo),

M. Hrabar (koule, 10,50 m, 6. místo).
Z dalších výsledků: Yurhel Viki (60 m, 9,34 s), Yurhel Viki (koule, 

6,10 m), Kroc Dušan (1 500 m, 5:22,91, 9. místo), Šnýdr P. (míček, 
56,16 m, 9. místo)

Podrobné informace a fotografie naleznete na webových stránkách 
ZŠ TGM http://zstgm.skoly.net. Mgr. Tomáš Vávra – učitel TV na škole

âteme a posloucháme 
V dubnu jsme se sešli v multifunkčním sále Brány Trojzemí, abychom 
vybrali nejlepší dětské recitátory. Plný sál si vyslechl téměř profesionální
výkony hrádeckých dětí a porota to měla opravdu těžké. Díky recitační
soutěži jsme zjistili, že v našem městě je stále hodně dětí, které rády čtou.
Na květen jsme proto připravili soutěž s názvem Čteme a posloucháme,
v níž děti předvedly početnému publiku (v sále nás bylo dobrých se-
dmdesát), jak ovládají výrazové čtení. Ačkoliv se udílely ceny, smysl sou-
těže byl jiný. Chtěli jsme ukázat dětem, že čtení má smysl a knihy jsou 
skvělým kamarádem. Děti, které byly v sále, to už ale stejně věděly. Paní
učitelky a pan učitel si s nimi a jejich spolužáky o knihách často povídají,
čtou si s nimi a skvěle je na soutěž připravili. Děkujeme všem pedagogům
ze ZŠ TGM, ZŠ Lidické, ZŠ Donína a ZŠ Chotyně za jejich práci a přípravu
žáků na první přehlídku čtení. Děkujeme také panu Lubomíru Jarošovi,
který nám v neděli představil svou právě vznikající knihu a byl jedním 
z porotců.

Za organizátory soutěží (ZŠ TGM, DDM Drak, Brána Trojzemí) 
Hana Prchlíková  

Spali jsme v muzeu
V hrádeckém muzeu je to fajn – i v noci – a my máme fajn žáky, protože 
s námi strávili parádní noc v muzeu. Teď už vědí, že na hrádeckém ná-
městí je původní dlažba, část morového sloupu, původní studna a vědí,
kde se našel tajuplný Tobiáš. Taky podrobně znají nálezy ve vitrínách 
a jednotlivá patra multifunkčního centra.  

Zkrátka, spát v muzeu může být zážitek i pro učitele.
Hana Prchlíková, Kateřina Feřtová, Vít Štrupl



13

Rodiãe k nezaplacení
Každý ví, čím si naše školička v loňském roce prošla. Prostory v přízemí
mateřské školy září novotou a co nás ještě tížilo na srdíčku, byla zahrada
pro děti.

A tak jsme si na schůzce s rodiči domluvili termín, kdy se pustit do práce.
Naše mateřská škola se může pyšnit ochotou rodičů pomáhat zlepšit

prostředí, kde jejich děti tráví své dny.
V sobotu jsme se nestačili divit, kolik rodičů přišlo na brigádu. Každý

se chopil práce – natíralo se, hrabalo, upravovaly se záhonky, sázely túje,
keře a nové květiny. Nejvíce práce dala nová písková plocha a pískoviště,
na kterou se děti moc těší. Sehraný tým tatínků vymýšlel, jak co udělat.
Dětem sestavili velikou trampolínu a šikovný tatínek Jacka Cholewky 
dětem vyrobil krásnou herní sestavu se skluzavkou, za kterou mu patří
velké poděkování. Velké díky patří všem ochotným rodičům za to, jak šli
svým dětem příkladem, za naši doslova ,,vyšperkovanou“ zahradu.

Jste opravdu báječní.
Touto cestou ještě chceme moc poděkovat Pískovnám Hrádek, a. s., 

a panu B. Novotnému za dovoz písku a kamínků.
Za celý kolektiv Martina Broschinská

Pohár Krist˘ny bude i pfií‰tû 
Tradiční srovnávání výkonnosti psů se služebním výcvikem O pohár 
Kristýny přilákalo třicet soutěžících z řad sportovních a profesionálních
kynologů všech ozbrojených složek. Je to méně než v minulosti, neboť
ještě před dvěma měsíci nebylo jasné, zda se závod bude vůbec konat.
O to více byli pořadatelé překvapeni, když se nakonec sešla špička kyno-
logů, kteří se zabývají tímto výcvikem. 

Přestože je soutěž vypsaná pro psy se služebním výcvikem, přijíždějí
tradičně ve velkém zastoupení i začínající kynologové a ženy. Ve skvělém
světle se předvedla drobná dívenka, která při obranách sotva udržela svoji
fenku na vodítku, a tak si pomáhala jejím držením v náručí. Andree 
Vydrové z Mariánských Lázní je totiž teprve jedenáct let a kynologii 
vyměnila za několikaleté úspěšné působení u mažoretek. Se svojí Bonou
přispěla ke skvělé atmosféře, neboť ať se objevila na kterékoliv disciplíně,
měla podporu desítek diváků.

Armáda ztratila zájem o pořadatelství tradiční soutěže, ale kynologičtí
nadšenci v čele se Simonou Janouškovou našli pochopení u hrádecké 
radnice a starosta Martin Půta přijal post ředitele závodu. „Bylo by škoda
nevyužít potenciál nadšenců, kteří dělají soutěž nejen pro pejskaře, ale
také pro veřejnost. Diváci a majitelé psů tak vidí, jak se dají i obranářští
psi cvičit, aby byli ovladatelní a nikoho neohrožovali,“ uvedl starosta při
zahájení. Město slíbilo zachovat soutěž i v příštích letech, a to je dobrá
zpráva pro všechny, kteří rádi jezdí na Kristýnu z celé republiky nejen si
zasoutěžit, ale také se pokochat krásou areálu kolem jezera a Lužickými
horami. Pořadatelé věří, že jim zůstanou nakloněni i ti, kteří letos soutěž
podpořili: firmy SALAČ–Velkoobchod s krmivy, Weber Mlýn–Acana, 
Orijen, Giom–vitamíny pro psy a Pivovar Svijany. 

Krátce z ASPV
Členové asociace sportu pro všechny mají prakticky každý víkend co dělat.
S jarem se kalendář zaplnil mnoha soutěžemi:

V neděli 8. května se v prostoru Vratislavic uskutečnila regionální 
soutěž mládeže v přírodě Medvědí stezkou, odkud si děti přivezly řadu
medailí.

Mladší žáci I
1. místo – Janeček Míra + Patočka Stanislav 
2. místo – Křenek Tomáš + Kořínková Anna 
3. místo – Hrašna Ondřej + Strnádek Marek 

Mladší žákyně I 
1. místo – Benešová Zuza + Sábelová Kačka 

Mladší žákyně II
3. místo – Havlová Kateřina + Arteňuková Tereza

Starší žákyně IV
2. místo – Faltusová Kateřina + Jaďurová Sabina 
3. místo – Čierna Monika + Vondráčková Verča 

O týden později se v Zákupech konaly závody v atletice:
Mladší žákyně I
3. místo – Benešová Zuzka 

Soutěž zdatnosti Medvědí stezkou pokračovala 20.–22. května kraj-
ským kolem v Rovensku pod Troskami:

Mladší žáci I 
2. místo – Křenek Tomáš + Kořínková Zuzana 
Starší žákyně IV 
2. místo – Podlipná Zuzka + Šoutová Míša 
3. místo – Čierna Monika + Vondráčková Verča

Spoleãnû proti koufiení
Nelenili jsme a přihlásili se do soutěže Společně proti kouření. Soutěž 
pořádala organizace MAJÁK, o. p. s., která se zabývá primární prevencí
rizikového chování u dětí a mládeže na základních a středních školách 
v Libereckém kraji, a naše škola s ní dlouhodobě spolupracuje. 

Do soutěže se zapojily obě osmé třídy pod vedením paní učitelky Kláry
Čihákové. Cílem bylo vytvořit práce (výtvarné nebo audiovizuální), které
by kladně zapůsobily na myšlení kuřáka, aby přestal kouřit. 8. B vytvořila
krátký fotopříběh. 8. A zvolila formu videa, jehož natáčení si užila a také
v něm uvedla řadu pádných informací. Nakonec se jim práce vyplatila 
a žáci 8. A se umístili na krásném třetím místě (ze 17 přihlášených tříd).
Zástupci třídy si pak v pátek 20. května v rámci závěrečného večera 
kampaně, který se konal v multimediálním sálu Krajského úřadu v Liberci,
převzali krásné ceny (např. Preventivní program Majáku, o. p. s., dle vlast-
ního výběru, voucher na vstup do iQ parku centra Babylon v Liberci, 
voucher opravňující ke vstupu celé třídy na zářijové extraligové hokejové
utkání HC Bílí Tygři Liberec, …).

Co dodat? Snad jen to, že se těšíme na další ročník této soutěže.
Mgr. Kateřina Feřtová

Text a foto Josef Růžička
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V sobotu 14. května se již poosmé sešli obyvatelé z Trojzemí v místě, kde
se setkávají hranice České republiky, Polska a Německa. V roce 2004 zde
proběhla velká oslava rozšíření Evropské unie. Ač již deset let předtím 
začala kráčet města v Trojzemí společně, stal se právě tento okamžik 
pohnutkou ke každoročnímu setkávání, které nese výmluvný název – Spo-
lečnou cestou.

Slavnost zahajovali představitelé svazku měst Malý trojúhelník Martin
Půta (Hrádek nad Nisou), Arnd Voigt (Zittau), Jerzy Stachyra (Boga tynia).
Hostem letošní Společné cesty byl také hejtman Libereckého kraje Stani-
slav Eichler.

Na programu se tradičně podílí všechna tři města: byly připraveny
úkoly pro děti, vystoupily folklórní soubory Rozmaryn a Dělošiňanky 
z Polska, popová kapela Unplugged Inc. z Německa a country kapela 
Vobuty z Hrádku. 

Tečku obstaral soubor Aries, jehož členové hrají výhradně na rytmické
nástroje. Stovky lidí se domů rozcházely po závěrečném ohňostroji. 
Tentokrát bezzbytku vyšlo také počasí. První kapky deště začaly z nebe
padat po závěrečné skladbě Aries. Vít Štrupl

Spoleãnou cestu oslavily stovky lidí


