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Mûsto bude na dal‰í pohromy více
pfiipraveno

Loňské povodně se snažíme vytěsnit z hlavy a jen neradi si připouštíme, že by se něco podobného mohlo
opakovat. Nejrůznější pohromy, nejen povodně, jsou ale realitou. Lepší vybavení technikou, nářadím 
a přístroji v blízkosti hasičské zbrojnice by v prvních hodinách mimořádných událostí hodně pomohly. 

Město proto využilo nové prioritní osy česko-saského programu Cíl 3 / Ziel 3 nazvané Opatření na 
odstranění škod způsobené povodněmi v srpnu 2010 a podpora preventivních opatření souvisejících 
s povodněmi a požádalo o dotaci především na vybudování povodňového nového zázemí. Projekt Proti-
povodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n. N. – Zittau byl schválen k podpoře. V příš-
tích měsících bude realizována v Hrádku nad Nisou a v Žitavě, která je partnerem projektu, řada opatření,
která nejen zlepší vybavení pro zásah při mimořádných událostech, ale budou fungovat i jako preven-
tivní.

Budova výměníku proti hasičské zbrojnici, který vloni sloužil jako sklad, bude rekonstruována a vyba-
vena potřebnou technikou. Mimo jiné zde bude k dispozici záložní jednotka pro výrobu elektrické 
energie, která bude schopna nahradit dlouhodobé výpadky proudu. Ve skladu bude i další vybavení pro
zlepšení zásobování obyvatel nezbytnou materiální pomocí. Bude pořízen nezávislý komunikační systém
pro krizový štáb, který najde uplatnění zvláště ve chvílích, kdy nefungovaly sítě telefonních operátorů
nebo byly přetížené. Díky projektu vznikne také systém monitorování hladiny na vodních tocích, který
bude nezávislý na málo pružném systému správce toku. Hasiči pořídí ještě jednou vozidlo pro přepravu
až devíti osob.

Německý partner projektu zrevitalizuje 120 000 m2 luk podél Nisy v oblasti Trojmezí. V Žitavě přibu-
dou dvě nová auta a bude postavena nová systémová hala.

Projekt má schválený rozpočet ve výši 1 215 270 EUR. Podíl Hrádku nad Nisou je 678 522 eur, podíl 
Žitavy 536 748 eur. Vít Štrupl

Do nov˘ch bytÛ se 
stûhují noví majitelé

Po necelém roce a půl od zahájení stavby nových bytů na místě někdejšího
statku Starý dvůr končí první etapa výstavby. Nové byty jsou připraveny 
k nastěhování. Souběžně pokračuje stavba druhé etapy. Nové byty Hrádek nad
Nisou jsou developerským projektem, který je novinkou na trhu realit. Projekt
nových bytů se nachází v lokalitě, která má pro kvalitní bydlení na prosto vše:
rozrůstající se průmyslovou zónu s pracovními místy, ve městě plochy pro od-
počinek a sportovní vyžití všeho druhu. Je proto alternativou nejen pro obyva-
tele města, kteří hledají vlastní bydlení za ro-
zumnou cenu, ale například i pro obyvatele
okolních měst, kteří nechtějí platit zbytečně vy-
soké částky za nové bydlení. Přitažlivé je umístění
bytů v relativně klidné části města, nedaleko
centra, mimo zátopovou oblast a s jedinečným
výhledem na Lužické hory.

Projekt Nové byty Hrádek nad Nisou byl deve -
loperskou společností Bydlení Hrádek nad Ni -
sou, s. r. o., přihlášen do soutěže Realitní projekt
roku 2011 a ocitl se mezi nominovanými. Soutěž
je pořádána pod záštitou České hospodářské 
komory a České asociace developerů.

Pokračování na straně 3

Protest starostÛ
pokraãuje

Před měsícem se v Praze konala demon-
strace starostů měst a obcí z celé ČR. 
Požadovali na ní dodržení programu
vládnoucí koalice a přijetí novely zákona
o rozpočtovém určení daní. Změna zá-
kona by znamenala posílení rozpočtů
prakticky všech obcí a měst v republice
na úkor čtyř největších. Dnes dostávají
největší města na každého svého oby -
vatele 4,5krát více peněz než nejmenší
obce. Změnou zákona by se mělo do-
sáhnout snížení tohoto poměru na troj-
násobek. Jen Hrádku nad Nisou by tato
změna přinesla do městského rozpočtu
asi 15 miliónů korun ročně navíc.

Premiér Nečas na setkání se starosty
slíbil projednání novely ve vládě do 
31. října. Protože k tomu nedošlo, při-
pomněla řada obcí a měst včetně Hrádku
nad Nisou tento slib vyvěšením vlajky
Sdružení místních samospráv se symbo-
lickým znázorněním „spravedlnosti“ 
v rozdělování sdílených daní. Vít Štrupl

V listopadovém čísle:
— Revitalizace Azylu
— Oldřichovský potok
— 10 let Malého trojúhelníka
— Změny v městské policii
— Rozhovory s osobnostmi
— Program kina
— Kalendárium

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 prosincového čísla je 25. 11. 2011. Časopis se 
objeví na pultech prodejen okolo 7. 12. 2011.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
16. schůze rady města
16. schůze rady města v roce 2011, konaná dne 5. října, se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila doplnění členů komise přeshraniční spolupráce o Ing. Jaromíra

Mottla
— souhlasila se stavbou dle předložené projektové dokumentace Oprava

vozovky komunikace v ul. Gen. Svobody v Hrádku nad Nisou a uložila
OIaSM zadat poptávkové řízení na opravu pochůzných vrstev chodníků
ze zámkové dlažby z vlastních zdrojů

— schválila výběr nejvhodnější nabídky zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku Zajištění komplexních služeb při nakládání s odpadem na 
území města Hrádek nad Nisou od uchazeče Severočeské komunální
služby, s. r. o.

— schválila zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo na veřej-
nou zakázku na stavební práce: 
— Oprava ulic a mostů po povodních 2010: ucelená část N
— Rekonstrukce mostu v ulici Lidická, ucelená část O
— Rekonstrukce mostu u ČOV, ucelená část Q
— Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty 
— Gronovka, ucelená část R
— Náhrada lávky u Pragovky

— schválila  čerpání finančních rezerv na sanaci a rekultivaci pozemků
 dotčených vlivem dobývání v dobývacích prostorech Grabštejn a Václa-
vice II v celkové výši 600 000 Kč pro rok 2011

— 16/1139/RM/11 – Hrádek nad Nisou, bezbariérové úpravy komunikací /
Majetkoprávní operace

— schválila záměr bezbariérových tras pod názvem: Hrádek nad Nisou,
Bezbariérová trasa č. 1 v předloženém znění a jeho podání ve II. výzvě
na rok 2012 na sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené 
občany v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny

— jmenovala zástupce zřizovatele do školských rad takto: do školské rady 
ZŠ Lidická p. Radka Horáka, p. Mgr. Ladislavu Jurkovou a p. Miroslava
Řezníčka; do školské rady ZŠ TGM p. Josefa Horinku, p. Pavla Farského
a p. Petra Vinklárka; do školské rady ZŠ Donín p. Petra Dlouhého; 
do školské rady ZŠ praktická Loučná p. Martina Půtu s účinností od 
následujícího funkčního období školských rad PO.

17. schůze rady města
17. schůze rady města v roce 2011, konaná dne 19. října, se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila změnu názvu komise, a to z komise pro dopravu a bezpečnost

na komisi pro dopravu
— schválila zřízení odborné komise rady města s názvem komise pro 

bezpečnost. Schválila obsazení komise pro bezpečnost ve složení: 
Václav Krejčík, Stanislav Štok, Jan Krečman a Michal Zimmermann. 
Tajemníkem komise pro bezpečnost je Iva Krňáková a předsedou 
Václav Krejčík.

— neschválila žádost společnosti Kristýna, a. s., o odpuštění nájemného 
za rok 2011 a uložila odboru OIaSM dohodnout splátkový kalendář 
se splatností do 31. 7. 2012

— schválila čerpání rezervního fondu na částečnou úhradu platu pedago-
gického pracovníka Klubu mládeže v celkové výši 40 500 Kč

— po projednání schválila poskytnutí finančního příspěvku pro Nábožen-
skou obec CČSH Hrádek nad Nisou na provedení dalších oprav chrámu
Pokoje ve výši 50 000 Kč, který bude hrazen z grantového programu
města, kapitola: Příspěvkový program na kulturní památky

— schválila umístění dopravní značky Zákaz vjezdu vozidel těžších 3,5 t
mimo zásobování a omezení nejvyšší povolené rychlosti na 30 km/h na
komunikaci Moskevská, Žižkova a U Koupaliště 

— souhlasila s ukončením pronájmu provizorní lávky – Kristýna Jih x Lidická
a uložila OIaSM informovat pronajímatele k jejímu odvozu v co nejkratší
době

— schválila výběr nejvhodnější nabídky uchazeče STRABAG, a. s., na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu s názvem Oprava ulic a mostů po po-
vodních 2010 (ucelená část P1 – Rekonstrukce komunikací Nová Loučná)

— schválila výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Integraf stavby, a. s., na
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Oprava ulic a mostů po 
povodních 2010 (ucelená část P2 – Rekonstrukce Dubové ulice)

— souhlasila s udělením licence k provozování mezinárodní veřejné linkové
osobní dopravy č. 000 689 Liberec–Chrastava–Václavice–Hrádek nad 
Nisou–Sieniawka (PL).

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
9. zasedání zastupitelstva města
9. zasedání zastupitelstva města v roce 2011, konané dne 26. října, se 

zabývalo těmito záležitostmi:
— po projednání a na základě znaleckého posudku stanovilo způsob 

určení nabídkové ceny bytových jednotek, včetně podílu na společ-
ných částech budovy, příslušenství a pozemku v č. p. 321, Lidická,
Hrádek nad Nisou
a) cena pro prodej volných bytových jednotek 7 500 Kč/m2

b) cena pro prodej bytových jednotek nájemcům v nabídkovém 
řízení 6 000 Kč/m2, která platí pro nájemce v půlroční zákonné lhůtě 
(30. 4. 2012), poté platí cena uvedená v bodě a)

— schválilo zřízení zvláštního účtu pro účel zřízení fondu domu 
č. p. 321, Lidická, na který bude poukázáno 10 % ze zaplacené kupní
ceny jednotlivých bytových jednotek v č. p. 321 Lidická. Toto platí 
u prodejů – provedených plateb – uskutečněných od 11/2011 do 
31. 12. 2012. Tento zvláštní účet bude uzavřen dne 31. 12. 2013 bez
ohledu na jeho stav.

— schválilo prodej části pozemkové parcely č. 1 594/1, orná půda, o vý-
měře cca 12 500 m2 v k. ú. Hrádek nad Nisou (průmyslová zóna 
Oldřichovská) za cenu 5 000 000 Kč + náklady na vypracování GP 
firmě RUBIDEA CZ, s. r. o.

— vzalo na vědomí prezentaci Městské policie Liberec
— schválilo a pověřilo ke dni 1. 11. 2011 zastupitele pana Jana Krečmana

řízením Městské policie Hrádek nad Nisou v souladu s § 3 odst. 1) 
zákona č. 553/91Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 
Na návrh starosty města odvolalo ke dni 31. 10. 2011 pana Jaroslava
Čermáka z funkce strážníka určeného pro řízení Městské policie Hrádek
nad Nisou.

— Schválilo a pověřilo ke dni 1. 11. 2011 paní Ivu Krňákovou, strážníka
Městské policie Hrádek nad Nisou, plněním některých úkolů při řízení
Městské policie Hrádek nad Nisou v souladu s § 3 odst. 2) zákona 
č. 553/91Sb., o obecní policii

— v souladu s §3, odst. 8 pravidel Fondu rozvoje Václavic a Uhelné schválilo
poskytnutí prostředků pro financování dokumentace pro územní rozhod-
nutí na akci Václavice, chodníky pro pěší ve výši 102 000 Kč včetně DPH

— vzalo na vědomí projektový záměr a souhlasilo s podanou žádosti 
o dotaci na projekt Zpětná klapka ZKS II–1–1 200 (svislá) z podpro-
gramu ministerstva zemědělství

— vzalo na vědomí projektový záměr města Hrádek nad Nisou a souhla-
silo s podanou žádosti o dotaci na projekt Minulost a budoucnost 
spolupráce v regionu Trojzemí z programu přeshraniční spolupráce
2007 2013 CZ-PL

— vzalo na vědomí projektový záměr města Hrádek nad Nisou a souhla-
silo s podanou žádostí o dotaci na projekt Digitalizace povodňového
plánu a varovný informační protipovodňový systém Hrádek n. Nisou 
z Operačního programu životního prostředí

— potvrdilo určení písemnosti došlé dne 3. 10. 2011 jako podnět občanů
města ve věci zachování zahrádkářské kolonie č. 1 v Lidické ulici. Schvá-
lilo vyřízení písemnosti formou projednání a zaslání odpovědi.

— schválilo žádost na změnu smluvních podmínek úvěrové smlouvy 
ze dne 11. 11. 2009 Revitalizace historického centra v Hrádku nad 
Nisou u České spořitelny, a. s., ve věci prodloužení termínu splacení 
úvěru do 31. 1. 2012 a pověřilo starostu města podpisem dodatku 
úvěrové smlouvy dle schválené žádosti.

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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Do nov˘ch bytÛ se 
stûhují noví majitelé

Dokončení ze strany 1
Bezpečný uzavřený areál s novými byty za dostupné ceny pro
mladé i staré

Projekt Nové byty Hrádek nad Nisou představuje nové moderní byd-
lení v těsné blízkosti centra města v jeho nezáplavové části, samotný 
komplex je obytným parkem, jež zajistí vlastníkům bytových jednotek 
veškeré služby související s plnohodnotným žitím. Dětské hřiště s dětským
hradem, pískovištěm a prolézačkami, rezidenční relaxační zelenou  zónou,
zajištěné parkování pro rezidenty a jejich návštěvy. Developerskou firmou
je garantována pomoc při zajištění finančních produktů na pořízení bytu.
Mladé páry i starší páry zde mohou najít ekonomicky výhodné vlastní
bydlení, neboť nabídka je rozmanitá od menších 1kk (od 28 m2) 
přes několik typů 2kk, 3kk, 4kk s balkony až po možnost plošně nad-
standardních bytových jednotek vytvořených přímo na přání zájemců 
o bydlení formou spojování jednotlivých bytů ve vícegenerační rodinné
byty. U přízemních bytů je předzahrádka či předzahrada pro vlastní 
využití samozřejmostí. Podoba samotného bytového domu respektuje 
kolorit a ráz krajiny. Developerská společnost chce podpořit mladé vzni-
kající partnerské páry a novomanžele a pomoci jim realizovat představy
a sny o společném bytě. Objevte kouzlo prvního vlastního společného
bydlení! První společné bydlení je jako základní škola, kde se pár spolu
učí bydlet, aby o dalším svém větším bytě měl již vyhraněnou a vlastní
přehodnocenou představu. Neplaťte pronájem! Investujte do moderní
cihlové novostavby! Veškerá občanská vybavenost je v docházkové vzdá-
lenosti od komplexu. Ve městě je zajištěna zdravotní péče, odborní 
lékaři, školky, školy, supermarkety, pošta, banka, knihovna, nové kulturní
multifunkční centrum s novým kinosálem. Investujte své volné finanční
prostředky do pořízení bytové jednotky v novostavbě do osobního vlast-
nictví pro pronájem. Developerská společnost vám ráda pomůže ve spo-
lupráci s partnerskou realitní kanceláří zprostředkovat a obstarat nájem-
níka do vašeho bytu. 
Nestyďte se říct si o bonus
Developerská společnost díky finanční podpoře partnerské banky a díky
zahraničnímu investorovi nabízí kupujícím možnost stanovení vlast ního
splátkového kalendáře úhrady kupní ceny bytu. Nestyďte se říct si o bonus.

Dalším bonusem jsou například poukazy – vouchery od partnerského
interiérového studia, kdy si klient v ceně bytové jednotky v dané hodnotě
voucheru vybírá dle vlastního výběru kuchyňskou linku či další 
vybavení a nábytek do svého bytu. Zájemci o atraktivní bydlení mají 
možnost řešit své zvláštní požadavky na použité interiérové materiály se
specialistou na klientské změny. 

Přemýšlejte… právě dnes je váš čas na změnu vašeho života a jeho 
novou etapu, prvním krokem pro uskutečnění vaší životní změny může
být nové vlastní bydlení, pro nezávaznou informativní schůzku můžete
zavolat již dnes! 

Jděte na: www.novebytyhradek.cz. Volejte: 608 150 110. 
Pište: prodej@novebytyhradek.cz.
Článek je placenou inzercí

Rekonstrukce komunikací
po povodních

Omezení provozu v některých ulicích, ke kterému došlo v důsledku 
rekonstrukce komunikací poničených povodní, se chýlí ke konci. Řadu 
komunikací ale ještě rekonstrukce čeká. Práce mohou hodně ovlivnit 
klimatické podmínky. Je proto pravděpodobné, že opravy některých 
komunikací, které už začaly, budou dokončeny až na jaře.

Podle harmonogramu pokračují práce na stavbě mostu U Nývltů i lávky
U Koruny. Nového povrchu se na začátku listopadu konečně dočkali 
obyvatelé Turistické ulice. Probíhající práce přinášejí řadu omezení 
a zvláště pro obyvatele dotčených ulic řadu nepříjemností. Na druhou
stranu jsou opravovány nejen vozovky, ale i konstrukční vrstvy komuni-
kací. Tento postup sice znamená delší dobu potřebnou k opravě, ale také
větší odolnost komunikace v případě další povodně. Zároveň jsou reali-
zována opatření, která v případě další povodně pomohou snadnějšímu
odtékání vody. Například v Lidické ulici došlo ke snížení úrovně vozovky.
Zmizela tak „vlna“ u bytového domu u Pragovky a voda by tudy mohla
snadněji odtékat. 

Rada města v říjnu schválila zadávací dokumentaci na veřejné zakázky
na zbývající opravy: rekonstrukci mostu v ulici Lidická, mostu u čistírny
odpadních vod, lávky pro pěší a cyklisty na Gronovce a náhradu lávky 
u Pragovky. Vít Štrupl
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Před více než pěti lety proběhla po pádu krovu demolice jednoho křídla
Azylu. Od té doby se na panorama Lužických hor ze Sokolské ulice dí-
váme přes jeho smutné torzo. Stav přízemí, které nebylo zbouráno, se
stále zhoršuje. Město nyní hledá způsob, jak objekt využít. Ač z původ-
ního jižního křídla stojí jen narušené obvodové zdivo, je stále předmětem
památkové ochrany.

Na revitalizaci objektu byla arch. L. Sommerem vypracována architek-
tonicko-realizační studie. V úvahu připadají dvě varianty: historizující, při-
pomínající původní objekt nebo moderní nástavba, ve které bude 
v plášti převažovat sklo. Hlavní slovo budou mít památkáři. Město 

připravuje žádost o vydání stanoviska Národního památkového ústavu 
k možné podobě revitalizovaného objektu. Jisté je to, že ze zbývající části
objektu by se mělo zachránit co nejvíce. I případná moderní nástavba
bude znamenat konzervaci stávajícího zdiva a nově založenou novo -
stavbu. Původní zdivo je totiž ve špatném stavu a nesnese zatížení. 

A co v Azylu bude? V plánu je hrádecká „poliklinika“, do které by se
měli nastěhovat lékaři, kteří dosud ordinují v městských objektech, a dět-
ské lékařky. Mohly by zde být ordinace praktických lékařů, pohotovost,
zubní ordinace s potřebným zázemím.

Vít Štrupl

Po téměř rok trvajících jednáních se zástupci Powiatu (okresu) Zgorze-
lecz začaly úpravy koryta Oldřichovského potoka. Jejich realizací se 
v případě zvýšeného průtoku uvolní vodě cesta k rozlití na polské území.
Domy na české straně tak budou v mnohem menším ohrožení.

V úseku před mostkem spojujícím Kopaczów a Oldřichov bagry snižují
úroveň terénu na polském území. V těchto místech stávalo ještě krátce 
po válce několik domů. Po jejich zboření zde vznikl postupně zarůstající
remízek. Terén se nacházel o několik desítek centimetrů výše než na 
českém území. Když nestačila kapacita koryta potoka, voda se rozlévala
nejdříve na české území mezi domy.

Bagry snížily na nevyžitém území Kopaczówa úroveň břehu a zároveň
vyčistily a obnovily druhé, povodňové koryto potoka. „Chci osobně 
poděkovat panu Arthurovi Bielinskiemu, starostovi Powiatu, za vstřícný
přístup, díky kterému jsme našli cestu, jak ještě před zimou s pracemi 
začít“, říká Martin Půta, starosta města. K úpravám břehů potoka dochází

po dlouhých 66 letech. Měly by zásadně přispět k lepšímu odtoku vody
v případě intenzívních srážek, které téměř každoročně ohrožují majetek
obyvatel podél hraničního potoka.

Vít Štrupl

Azyl – najde se pro nûj fie‰ení?

Potok v Oldfiichovû má volnûj‰í cestu
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Personální zmûny u mûstské policie

Lidé z Trojzemí vytvofiili novodobé postní plátno

ObjíÏìka pfies Václavice se
stala minulostí

Dne 31. 10. 2011 byla úplně, tj. obousměrně, otevřena Pobřežní ulice 
v Chrastavě. Omlouvám se tímto způsobem všem obyvatelům Václa-
vic, kterým téměř rok trvající náhradní dopravní trasa pro kamiony 
vedená právě přes Václavice způsobila velké problémy. 

Věřím, že nově zrekonstruovaná ulice Pobřežní v Chrastavě bude
sloužit ke spokojenosti nejen chrastavských, ale i hrádeckých občanů
nejen z Václavic. Michael Canov, starosta Chrastavy

Od konce srpna měli návštěvníci možnost zhlédnout v chrámu Pokoje 
výstavu Můj život v Trojzemí. Výtvarná soutěž byla vyhlášená městem
Hrádek nad Nisou ve spolupráci s Městskými muzei Žitava v rámci pro-
jektu Vzpomínka na společnou budoucnost.

Všechna výtvarná díla dětí, mládeže i dospělých z Hrádku nad Nisou,
Bogatynie a Žitavy a okolí sledovala cíl vytvořit novodobé „postní plátno“,
ve kterém se odráží pohled na život v Trojzemí očima lidí zde žijících. 
Inspirací byly dvě nejvzácnější památky vystavené v žitavských muzeích –
středověké velké a malé postní plátno.

Výstava byla pojata jako soutěžní. Vyhodnocení proběhlo 25. října 
v multifunkčním centru Brána Trojzemí. Odměněny byly práce v šesti 
kategoriích:
Kategorie 1: MŠ Sluníčko Václavice (Vanesa Hartmanová, Marie 

Machatá, Zuzana Štveráková, Adéla Petrová, Sarah 
Kycová)

Kategorie 2: ZŠ Praktická, 1. a 2. třída
Kategorie 4: ZŠ Praktická, školní družina, práce žáků speciální třídy
Kategorie 5: SDH Chotyně (Milan Klapka, Vít Kolínský, Ivan 

Babych, Zuzana Petráčková, Kateřina Gregorová)
Kategorie 6: Roksana Winiarska

Z důvodu dlouhodobé nespokojenosti s prací městské policie došlo 
k personálním změnám – byl odvolán její dosavadní velitel Jaroslav 
Čermák, který nesplnil očekávání na něj kladená. Strážníkem pověřeným
plněním některých úkolů v řízení městské policie se stala Iva Krňáková.

Podle zákona řídí městskou policii starosta města. Z důvodů jeho pra-
covního vytížení ale využilo zastupitelstvo města možnosti pověřit touto
funkcí jinou osobu a pověřilo člena rady města Jana Krečmana. 

Janu Krečmanovi jsme proto položili tři otázky:
Co bude vaším prvořadým úkolem?
V mém úmyslu je vrátit městskou policii do pozice, kterou měla po svém
vzniku, kdy měla autoritu a byla respektována. Zaměříme se hlavně na
bezpečnost v ulicích. Není naší prioritou vybírat peníze za dopravní 
přestupky, i když i ty budeme řešit. Hlavním cílem je dosáhnout toho,
aby ve městě nevznikala problémová místa. Budeme dohlížet na napl-
ňování vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostran-
stvích a zlepšíme komunikaci mezi vedením města a městskou policií. 
To byl do současnosti největší problém, protože informace leckdy nebyly
předávány dál – a to směrem od vedení města ke strážníkům i naopak.
Strážníci často neznali problémy, se kterými se lidé obraceli na město, 
a pak lehce vznikl dojem, že městská policie je k ničemu.
Na říjnovém zasedání zastupitelstva města byla velitelem 
Městské policie v Liberci představena nabídka využívání služeb
městské policie Liberec. Znamená to zrušení hrádecké městské
policie?

Právě v důsledku nespokojenosti s činností hrádecké městské policie do-
šlo ke kontaktu s libereckou městskou policií. Nabídka byla představena
radě města a následně zastupitelům. V žádném případě to ale ne znamená
rušení hrádecké městské policie. Takový postup zastupitelé jednoznačně
odmítli. Znamenal by omezení možnosti využívat městskou policii podle
našich potřeb okamžitě a hned. Kdyby došlo k tomu, že bychom využí-
vali liberecké strážníky, těžko bychom mohli činnost operativně řídit, 
protože liberecká městská policie podléhá primátorce Liberce. Je ale
možné, že bychom na základě představené nabídky využili některých
možností, např. v oblasti školení. 
Častou výtkou je, že strážníci nejsou v ulicích vidět. Když ale
slouží v počtu šesti osob a týden má 168 hodin, není jednodu-
ché služby zajistit. Jakým způsobem budou obsazeny služby? 
Na listopad se nám podařilo obsadit 24 nočních služeb. Některé jsou 
zkrácené, ale tak, aby byly obsazeny v nejpotřebnějších nočních hodi-
nách. Na prosinec rozdělení nočních služeb dopadlo ještě lépe. To v po-
slední době nebylo, noční služby zůstávaly neobsazené. Neporušujeme
přitom zákoník práce ani jiné předpisy. Jen jsme hledali cestu, jak služby
obsadit – snažíme se obnovit spolupráci s Policií ČR. Mnohaletá spolu-
práce byla v minulosti do značné míry rozbita. Noční služby jsou proto
postaveny v počtu 1 nebo dva policisté + 1 strážník. Samozřejmě v tomto
počtu těžko zvládnou například rvačku, ale běžnou službu a dohlížení na
pořádek v ulicích v tomto počtu zvládnou. 

Vít Štrupl

MASÁŽE
KLASICKÁ 

LYMFATICKÁ
THAJSKÁ

LÁVOVÉ KAMENY

Info a objednávky 
na tel.: 607 503 244

Strmá 353, Donín, Hrádek nad Nisou
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10 let Malého trojúhelníka
Spolupráce mezi městy Hrádek nad Nisou, Žitava a Bogatynia začala před
více než dvaceti lety po otevření hraničních přechodů. V roce 2001 vznikl
svazek měst Malý trojúhelník, díky kterému se podařilo spolupráci rozší-
řit v dalších oblastech, včetně společného plánování a intenzívního čer-
pání dotací z přeshraničních fondů.

V listopadu si proto obyvatelé Hrádku, Bogatynie a Žitavy společně 
připomenuli 10 let trvání svazku měst Malý trojúhelník.

Slavnostní setkání proběhlo 4. 11. nejdříve v Bogatynii a pokračovalo
v Hrádku nad Nisou. Během odpolední konference měli účastníci 
mož nost zhlédnout prezentace o historii svazku měst a společně reali -
zovaných projektech. Zahájena byla výstava fotografií dokumentujících 
slavnostní i běžné okamžiky ze společných akcí a života obyvatel Troj-
zemí.

Od 19 hodin pokračovaly oslavy v kulturním domě Beseda. Během slav-
nostního večera bylo mimo jiné uděleno devět ocenění za dlouholetou
přeshraniční práci v rámci svazku měst Malý trojúhelník. 

Každé z měst nominovalo tři oceněné. Jsou mezi nimi starostové, kteří
se podíleli na založení svazku měst, a další lidé, kteří významně přispěli 
k rozvoji přeshraniční spolupráce. Na návrh Hrádku nad Nisou byli oce-
něni Ing. Milana Faltus, Helmut Řeháček a Dr. Dietmar Brendler.

Bývalý starosta Hrádku Ing. Milan Faltus spoluzakládal svazek měst 
a byl iniciátorem několika přeshraničních projektů. I po odchodu z funkce
starosty města se nadále věnoval přeshraniční činnosti v rámci euroregi-
onu Nisa. Helmut Řeháček stál u zrodu spolupráce hasičských sborů part-
nerských měst a svým osobitým způsobem udržoval tuto spolupráci 
nejen během společných zásahů a cvičení, ale i během neformálních set -
kání hasičů. Dr. Habil Dietmar Brendler byl iniciátorem a posléze pod-
porovatelem tradice Evropské pouti, která se od roku 2001 každoročně
koná v hraničních obcích Oldřichov–Kopaczów, a iniciátorem několika
projektů pro mládež, které se zabývaly právě historií těchto obcí. Pom-
ník, nové stromy i historická naučná stezka popisující historii této obce
zde stojí právě díky jeho úsilí.

Dalšími oceněnými byli Arnd Voigt, primátor Žitavy, Dr. Holger Knüp-
fer, který se podílel na tvorbě společného rozvojového plánu, paní Prof. Ina-
Beate Groß a paní Dr. Annedore Bergfeld, spoluzakladatelky svazku. Pol-
ská strana nominovala Piotra Romana, prezidenta polské části euroregionu
Nisa, Jerzyho Stachyru, místostarostu Bogatynie, a Iwonu Czajkowskou.

Díky existenci svazku měst Malý trojúhelník mají obyvatelé Hrádku nad
Nisou, Bogatynie a Žitavy možnost osobně poznat své sousedy, naučit se
lépe chápat jejich mentalitu a porozumět jejich zvykům a tradicím a díky
tomu odbourat mnoho předsudků a mylných názorů. Vedení měst mohlo
díky této dlouhodobé spolupráci a z ní plynoucí důvěry realizovat mnoho
investičních i neinvestičních projektů, které významně přispěly k rozvoji
celého regionu. 

Slavnostní večer proběhl v rámci realizace projektu Minulost a bu-
doucnost spolupráce v regionu Trojzemí, který je financován z Fondu 
malých projektů Cíl 3 / Cel 3, spravovaného euroregionem Nisa.

Oslava státního svátku
vzniku republiky

Výročí vzniku samostatného československého státu si 28. října u pom-
níku ve Školní ulici připomnělo několik desítek obyvatel města. Po za-
myšlení starosty města a položení květin pokračovala oslava státního
svátku setkáním v obřadní síni městského úřadu. Zde předal starosta
města Martin Půta s místostarostou Josefem Horinkou ocenění Mgr. Ja-
roslavu Poláčkovi a PharmDr. Lubomíru Jarošovi.

Na ocenění za přínos pro město a jeho obyvatele, udělované každo-
ročně v den státního svátku, byli nominováni ještě Václav Krejčík, Anna
Martincová a Jana Němečková. Jaroslava Poláčka ocenili zastupitelé
především za mezinárodní spolupráci ZŠ Lidická s dalšími školami v Troj-
zemí a Lubomíra Jaroše za dlouholetou a obětavou činnost v oblasti
 společenského života ve městě a bohatou publikační činnost.
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KaÏdá má kniha nese poselství
PharmDr. Lubomír Jaroš převzal ocenění při příležitosti státního svátku
28. října především za svoji bohatou publikační činnost a aktivity v ob-
lasti kulturního a společenského života ve městě.

Narodil jsem se v Liberci; moje rodina tehdy bydlela v Hrádku nad Nisou,
přesněji v Nové Loučné u rodičů mé matky. Půl roku nato jsme se pře-
stěhovali do Varnsdorfu, protože tam táta sloužil u Pohraniční stráže jako
voják z povolání. Po pěti letech jsme se stěhovali nazpět – umřel děda 
a táta odešel z armády. Já se v patnácti letech vydal na studia a do světa
a do Hrádku nad Nisou se vrátil až v roce 2007, když jsem začal pracovat
v lékárně Na Hradě.
Pane doktore, mnoho lidí vás zná jako majitele lékárny. Méně
jich ví, že jste také spisovatelem. Jak jste se dostal ke psaní?
Podnětů bylo více; první moje práce, které se veřejně četly, byly slohy na
základní škole. Předčítala je v jiných třídách naše vynikající češtinářka. 
Potom jsem psal pouze příležitostně – dopisy domů, povídku na vysoké
škole, vydával dva rodové časopisy a také skládal básně. V devadesátých
letech jsem se odvážil i na větší literární útvary, jimiž jsem si dotvořil či
lépe řečeno upevnil svůj vlastní „spisovatelský“ jazyk, který se od toho
básnického dosti liší.
Kterou z vašich knih máte nejraději a kterou byste doporučil
čtenářům?
To nelze tak jednoznačně říci – někdo má rád poezii, jiný historické ro-
mány, další je spíše na politiku. Také děti a mládež mají svoje specifika.
A které mám ze svých knih nejvíce rád? To je jako s dětmi – každé je vám
jinak blízké, i když milujete všechny stejně. Pokud mám ze svých knih
přece jen nějakou vybrat, asi bych se rozhodl pro Dášu. Je to sice prvo-
tina, ale je v ní skryta hluboká pravda o nás mužích. A i když to tam není
přímo uvedeno, zčásti se odehrává také tady. Jako předobraz hlavního
hrdiny mi tehdy posloužil jeden výborný učitel z Hrádku nad Nisou.
Většina vašich knih se odehrává v Hrádku a okolí nebo v pří-
padě historického románu v Lužici. Proč píšete zrovna o našem
regionu?
Na to je jednoduchá odpověď – protože to tu dobře znám a prožil jsem
zde svoje dětství. Jsem k našemu kraji citově vázán.
Ve vašich knihách nejde jen o dobrodružství. Někomu může při-
padat, že se v nich do popředí dostává hlavně morálka. Je to
opravdu tak, že se snažíte předat v knihách i něco více než jen
příběh?
Ano. Každá moje kniha má v sobě hodně vrstev – vlastním příběhem 
počínaje a poselstvím konče. Například ve Větru na věčnost, na kterém
jsem pracoval asi šest let, je kromě dějové linky silný apel na dějiny 
Lužických či lépe Polabských Srbů. Kdosi mě dokonce nazval lužickosrb-
ským Jiráskem. Knihu jsem tedy napsal hlavně proto, abych u Srbů posí-
lil jejich národní sebevědomí a přitom každého čtenáře seznámil s ranými
slovanskými dějinami. Ty jsem konzultoval i s prof. Slámou, odborníkem
na tuto oblast. V knize ovšem skrytě vedu – samozřejmě ústy hlavních 
hrdinů – také polemiku, jakou podobu by měla mít Evropská unie, že má
smysl v mnohonárodnostní Evropě zachovávat vlastní identitu včetně té
ekonomické a nerozpustit se v nějakém vnitřně beztvarém celku. Tuto ne-
méně významnou stránku mé knihy ocenil osobním dopisem pan prezi-
dent Klaus, jemuž jsem dílo věnoval. Je tam pochopitelně také mnoho
citu i osobních ambicí jednotlivých protagonistů. V tom se naši předci od
nás jistě nelišili. A třebaže měli mnohem těžší životní podmínky, zůstá-
vali roduvěrní a neváhali na obranu své vlasti vystoupit i se zbraní v ruce.
Proto bychom si měli jejich odkazu vážit.

V knize najdete rovněž odkaz na slovanskou vzájemnost i na rozpory,
které tehdejší vývoj západního Slovanstva provázely, porovnání spole-
čenské organizace Franků a Slovanů, dělbu moci mezi duchovní a svět-
skou sférou atd. atd. 

Vítr na věčnost považuji za vrchol své tvorby.
Lékárna, kterou provozujete, nese jméno Na Hradě. Naše město
má sice jméno odvozené od hradu, který zde kdysi stál, proč
jste tak ale pojmenoval lékárnu?
Těch důvodů bylo několik – jednak jsem chtěl připomenout slovanský 
původ názvu našeho města (Grat, Gród), jednak proto, že se neví, kde
původní hrad stával, a přitom ho má město v názvu („zhmotnit“ jej tak)
a v neposlední řadě reprezentovat město navenek (v adrese lékárny, na
internetu atp.). Byl a je v tom od samého počátku kulturní i politický 

záměr. Do nového či obnoveného městského hradu bych rád soustředil
také další kulturní či zdravotnické aktivity (základní uměleckou školu, kon-
certní a divadelní sál a galerii, ale i lékařskou pohotovost atd.). Na to jsou
potřeba další peníze, které už asi nenaspořím, proto jsem požádal vedení
města o spolupráci s tím, že do budoucna by mohl Hrad přejít do ma-
jetku města.
Budova lékárny Na Hradě je ukázkově opravená. Příchozího ale
může zaujmout i „deska vynikajícím hrádeckým občanům“. Ta
ve městech bývá, tato je zde ale z vaší iniciativy. To už rozhodně
běžné není. Co vás vedlo k jejímu zřízení?
Naše země měla a má spoustu vynikajících občanů, o kterých se pomalu
neví. O Hrádku nad Nisou to platí dvojnásob. Proto je na místě jejich úspě-
chy připomínat, abychom je jednak trvale oslavili a také inspirovali na-
stupující generace. Aby měly návod, jak mohou své zemi prospět.

Když se zmiňujete o opravě Hradu – rád bych tu vyzdvihnul svého star-
šího bratra Josefa, který obětavě dal celou budovu do pořádku a nadále
ji udržuje. Totéž platí i o bratru Zdeňkovi, jenž ve spolupráci s dalšími
lidmi (například s panem Zdeňkem Hrdličkou) dům na lékárnu adapto-
val a také nechal pěkně upravit prostor před domem – nádvoří.
Nelze si nevšimnout, že se snažíte město zviditelnit. Letos se
vám podařilo v lomu na Vysoké najít zajímavý útvar, tzv. hrá-
deckou lebku. O ní jsme již psali. Pokračujete ale v jejím zkou-
mání. Jaký je tedy příběh hrádecké lebky a co se vám podařilo
zjistit?
Pískovce, ve kterých je „hrádecká lebka“ na kopci Vysoká otištěna, mají
podle doc. M. Košťáka, ředitele Ústavu geologie a paleontologie na 
Přírodovědecké fakultě v Praze, svrchnokřídové stáří, tedy přibližně 
93–94 milionů let. To je sám o sobě tak zásadní a burcující poznatek, že
by neměl zůstat bez povšimnutí. Zvláště když důkazy o existenci myslí-
cích obrovitých bytostí, žijících ve třetihorách, přibývají. Proto podle do-
poručení doc. Košťáka jsem na místě provedl odběr vzorků nejdříve na
obsah vápníku a poté na obsah fosforu. Pár slov na vysvětlenou:

Základní anorganickou strukturou kostí obratlovců je hydroxyapatit,
jinak fosforečnan vápenatý. Tím se liší od schránek ulit měkkýšů, které se
skládají z uhličitanu vápenatého a jejichž otisky se v lomu vyskytují také.
Další postup pak vycházel z rozvahy, že těleso, které otisk vytvořilo, mu-
selo v něm něco ze sebe zanechat. 

Abych otisk nepoškodil, oškrábal jsem na několika místech mechy,
které zmíněné minerály vyluhují z podloží, a nechal je analyzovat v re-
nomované firmě Empla z Hradce Králové. Výsledek byl kladný, oba mi-
nerály se tu vyskytují. Není tedy vyloučeno, že otisk zanechaly kosterní
pozůstatky nějakého obratlovce s lebkou nápadně připomínající lebku
člověka. Pokud by se tento závěr potvrdil, mohlo by to znamenat, že jsme
se vyvinuli z obrovitého předka, podobně jako se vyvinuli z ještěrů ptáci,
a že tím přepíšeme dějiny lidského rodu.
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Jaroslava Poláčka zná mnoho obyvatel města vlastně osobně. Za více než
dvacet let, kdy působí v hrádeckém školství, se není co divit. V některých
případech učí už děti svých žáků. Letos byl městem Hrádek nad Nisou
oceněn jako osobnost města. Zastupitelé při hlasování ocenili nejen jeho
působení ve školství, ale hlavně rozsáhlou mezinárodní spolupráci, kte-
rou škola pod jeho vedením stále rozvíjí.

Jak jste se dostal zrovna do Hrádku nad Nisou, sto kilometrů od
původního domova?
Na pedagogické fakultě jsem v prvním ročníku nejen zjistil, že to studium
zvládnu, ale našel jsem si taky partnerku. Dopadlo to tak, že ve druhém
ročníku se nám narodil syn. Takže jsem musel hledat, jak zvládnu zabez-
pečit rodinu a ještě stihnout studium. Tehdy mi nabídli v Brozanech na
Litoměřicku, protože bylo málo učitelů, místo s bytem. Nastoupili jsme
tam, ale ukázalo se, že je to sice dobrá škola, líbilo se nám i v obci, ale že
bez pomoci rodičů se těžko obejdeme. Maminka mojí ženy byla daleko
v Liberci a takové to občasné hlídání dětí jsme potřebovali. Tak jsme se
rozhodli, že budeme hledat místo blíž mamince, a naskytla se možnost
jít učit do Hrádku. Místo jsme tu našli oba. Na konci roku 1989 jsme se
stěhovali, takže já jsem nastoupil na T. G. Masaryka na dohodu do konce
kalendářního roku a od ledna jsem tam byl jako stálý pracovník.
Jak jste se dostal do ZŠ Lidická? Mnozí by to mohli brát jako
zrádný přestup mezi Spartou a Slavií.
Mně se na škole T. G. Masaryka moc líbilo, protože tam bylo hodně mla-
dých učitelů a byli jsme tam opravdu dobrá parta. Jenomže pak nastala
situace, kdy najednou v jednom roce odcházel Mirek Růžička, se kterým
jsme hodně kamarádili, a Michal Kosík, který tam učil češtinu. Jednou
jsme s Mirkem seděli v hospodě a on se mě ptal, co budu dělat já. Tehdy
jsem mu řekl, že ve škole zůstávám. To on mě ale upozornil, že na ved-
lejší škole je vyhlášený konkurz, abych se přihlásil. Chvilku jsme o tom
ještě diskutovali, pak jsem ale šel a tu přihlášku napsal. Díky tomu jsem
se dostal na Lidickou. 
Ředitele na Lidické děláte 19 let. Jak se ve vašich očích škola 
vyvíjela? Podařilo se vám dosáhnout toho, co jste si představo-
val?
U konkurzu jsem vyhrál sám nad sebou, protože jsem byl jeden jediný
přihlášený. Když si dneska vzpomenu, co všechno jsem jim tam vykládal,
co všechno bych chtěl udělat, tak být v té komisi, tak bych si hlas nedal.
Neměl jsem žádné řídicí zkušenosti, nebyl jsem zástupce ředitele, nedě-
lal jsem žádnou funkci na škole. Měl jsem rád počítače, byl jsem ve škole
od rána do večera a pořád něco vymýšlel, ale nepřemýšlel jsem nikdy 
o tom, jak řídit školu. Ve chvíli, kdy jsem se do konkurzu přihlásil, tak jsem
sice začal přemýšlet, co bych chtěl ve škole dělat, ale moje nápady pak
neměly s realitou vůbec nic společného.
To musely být docela kruté začátky, protože postavit se před
kolegy, kteří z většiny byli starší a zkušenější než vy, není jed-
noduché. Jak se vám tu dobu podařilo zvládnout?
Bylo to ještě o to těžší, že tady byli lidé, kteří dělali dříve zástupce ředi-
tele a měli tudíž řídicí zkušenosti. K tomu mi řekli, že díky tomu, že jsem
nastoupil, se škola stala potápějící se lodí a oni nejsou ti, kteří by chtěli
hájit ten kapitánský můstek se mnou. Tehdy jsem si řekl, že udělám
všechno proto, aby se ta loď nepotopila a abych jim naopak ukázal, že
to zvládnu. A tak jsem tady byl od rána do večera, jezdil jsem na školení
a snažil jsem se získat jakékoli informace od kohokoli, kdo by byl ochotný
se se mnou bavit. Ve druhém roce pan Antoš, který byl mým zástupcem,
vážně onemocněl a já jsem to ve škole téměř půl roku dělal sám. Jenom
proto, že on byl tenkrát jediný ochotný se mnou do toho jít, snažil jsem
se ho v době nemoci maximálně tolerovat, abychom to nějak zvládli. 
A myslím si, že i tohle období, kdy jsem dělal úplně všechno, od objed-
návání čistících prostředků po řízení školy, tak to se mnou trochu zamá-
valo, ale také mě to donutilo o škole víc přemýšlet. Když jsem potom 
získal nového zástupce a měl jsem víc času vymýšlet strategii rozvoje školy,
tak jsem už neváhal a přestože někteří kolegové k tomu měli různé 
výhrady, podařilo se mi je přesvědčit a prosadit, aby škola směřovala 
k mezinárodní spolupráci a projektům a k rozšíření nabídky pro děti. Aby
to nebylo jen o tom, že přijdu a naučím se číst, psát a počítat, ale aby se
naučily pohybovat ve světě a aby se naučily žít.

Jak to vypadá teď po 20 letech? Může se zdát, že teď už to je
pohoda, když už v tom umíte chodit.
Mockrát jsem si říkal – 20 let a dost. Už nebudu mít co nabídnout. Ono
se to ale vyřešilo trochu za mě. Já jsem ze začátku překonával skepsi ko-
legů a musel jsem vždycky o všem diskutovat a přesvědčovat. Než jsem
něco zavedl, tak jsem musel se všemi složitě projednávat a doprovázely
to hrozné problémy. Ale teď se to dostává do úrovně, kdy se na školu
hlásí učitelé, kteří si nás někde našli a vědí, že se věnujeme mezinárodní
spolupráci, a chtějí sem přijít a zažít to také. Sami mají nápady. Třeba
školní parlament: po letech už nebyl nikdo, kdo by to chtěl dělat dál. Na-
jednou přišly mladé paní učitelky a znovu se to celé rozjelo a má to úplně
jiný náboj. Takhle to chodí i s jinými věcmi a já už nejsem ten, který má 

pořád vize a říká pojďme ještě udělat to a ono. To mě ještě udržuje u toho,
že tady ještě chvilku můžu zůstat, protože ta škola nestojí jen na mně.
Teď už učíte i děti svých žáků. K jakým změnám došlo za dva-
cet let u dětí a ve výuce?
Když opomenu všechny změny, které nastaly po revoluci, to znamená,
že se začaly učit jiné jazyky a jinak některé předměty, tak celkovou situ-
aci ve škole ovlivnila celá změna společnosti. Do roku 1990 si lidé ne-
troufli říct jakoukoli připomínku a netroufli si kritizovat někoho otevřeně,
báli se říct názor. Začali si ale pomalu zvykat a naučili se veřejně kritizo-
vat, a to se samozřejmě promítlo do školy. Takže dneska rodič nemá vů-
bec žádnou zábranu jít do školy a říct, tohle se mi nelíbí a tohle bych chtěl,
aby se nějak změnilo. Myslím si, že je to dobře, protože nyní jsme více
partnery. Když má rodič nějaké připomínky nebo nějaké návrhy, může s
tím přijít a můžeme to spolu projednat a říct mu, jestli to je reálné ve škole
zavést, nebo ne. Tohle, co umí rodiče, už umí i děti. Snaží se ovlivňovat
školu podle toho, jak ony by chtěly, aby vypadala. Tak jsem si to vždycky
přestavoval i já, že děti do ní chodí rády a utvářejí si školu podle svého. 
Jedna z věcí, za kterou jste dostal ocenění, je mezinárodní spo-
lupráce. Máte v Čechách nějakou konkurenci nebo víte o ně-
jaké škole v Německu, která by takhle intenzivně spolupraco-
vala se školami za hranicemi?
My jsme součástí svazku škol, který tvoří 11 škol. Sice jsme byli první, kdo
do toho svazku vstupoval a vytvářel koncepci s jonsdorfskou a žitavskou
školou, nicméně ta spolupráce nyní funguje mezi všemi školami. Reali-
zujeme velký projekt z programu Ziel 3, a to nás taky zavázalo k tomu, že
se musíme velmi často stýkat a informovat se. A je hezké, když pak při-
jdete do školy a vidíte, že už někdo vymyslel něco nového a spolupráci
posunul kousek dál. Neustále se poučujeme a pro ostatní nabízíme mož-
nosti se poučit z naší spolupráce.
Pamatujete si na počátky mezinárodní spolupráce? Která
vlastně byla první?
Když jsem přišel sem do školy, tak už tady spolupráce byla. Měli jsme
partnerství se školou v Hirschwelde, kde se občas, jednou za rok, udělalo
sportovní utkání. Jindy jsme se sešli a udělali třeba koncert. Pak jsme za-
čali spolupracovat s Hartavou. Ve chvíli, kdy v Hartavě měla skončit státní
škola a neměla tam být žádná jiná, tak současný primátor Žitavy oslovil
Mika Wohneho z Jonsdorfu, zda by nechtěli provozovat alespoň sou -
kromou školu. Od toho se začalo všechno odvíjet, protože Mike byl člo-
věk, který nechtěl, abychom se sešli jednou za rok, ale abychom měli 

Spolupráce se ‰kolami za hranicemi je uÏ
samozfiejmostí
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společnou koncepci. Mnohokrát jsme nad tím společně seděli, vymysleli
česko-německou třídu a začali objíždět ministerstva. Sice se nám to ne-
podařilo, ale to, k čemu jsme to dotáhli, je sice trochu kompromis, nic-
méně je to maximálně možné, co z toho šlo udělat. Ale asi je to opravdu
ojedinělý způsob výuky. 
Jak teď funguje mezinárodní výuka?
Nejintenzivnější je od prvního do čtvrtého ročníku, kdy se setkávají part-
nerské třídy. To znamená, že například první třída naší školy s první 
třídou hartavské školy se setkávají vždy na celý jeden den v týdnu. Děti
nasednou před školou do mikrobusu, jedou do Hartavy anebo hartavské
děti přijedou do Hrádku. To se střídá vždy po měsíci. Dopředu paní 
učitelky vymyslí témata, která se budou probírat. Témata jsou dána na
celý měsíc, protože děti jsou rozděleny do skupin a v té skupině dělají
jednotlivé aktivity k tomu tématu, které probírají. Takže když máme napří -
klad téma brambory, jedna skupina vaří něco z brambor, druhá skupina
zpracovává brambory na nějaké výtvarné aktivity, např. razítka. Další 
skupina se učí všechno, co souvisí s bramborami, ale dvojjazyčně. Takže
mají takový jazykový koutek a učí se, jak se řekne brambora česky a ně-
mecky, ale zároveň se učí, jak by si řekli o jídlo v restauraci. Pak je jedna
skupina, která má kulturní nebo sportovní aktivitu, takže třeba hrají 
divadlo. To téma vždycky všechny skupiny projdou. Děti se setkávají v
rámci tématu, ale vždycky ta skupina je českoněmecká, takže musí mezi
sebou komunikovat v cizím jazyce. Poslouchají jazyk partnera a dneska
to je tak, že když přijde dítě ve třetí třídě a řekne mi něco německy, tak
tam je evidentně slyšet, co má odposlouchané – jak ty německé dětí mluví
i slangem a používají krajové zvláštnosti, přebírají to i české děti. I vý-
slovnost je úplně jiná než ve spisovné němčině, kterou se paní učitelka
naučila a která kdysi byla na školách. 
Pozorujete hmatatelný výsledek, že by tato výuka měla vliv na
úroveň němčiny žáků?
Kdybych se chtěl chlubit, tak řeknu, že naše děti se umístily na předních
místech na olympiádách. V loňském roce jsme získali druhé místo v kraj-
ském kole olympiády v německém jazyce. To je ale o individualitách 
a o dětech, které mají talent. Na druhou stranu, nesázíme už na to, aby
děti měly širokou slovní zásobu a aby se prezentovaly tím, kolik slovíček
znají. Ale na to, že dokážou reagovat v německém jazyce a dokáží po-
užívat jazyk trochu jinak než jen za pomoci naučených frází, dokážou 
s ním pracovat. Proto také chceme, když už děti mají výuku až do deváté
třídy a od šesté třídy formou volitelného předmětu, aby tam třeba hrály
divadlo a hrály scénky. Aby to bylo zábavnou formou, a ne jen o nějakých
diktátech a slovíčkách ve slovníčku, ale aby se ten jazyk naučily používat.
K mému překvapení to funguje, už jsem mockrát zažil, že jsem někam
přijel s dětmi a ony si měly jít něco zařídit. Přišly za mnou, jestli jim to
můžu říct, ale já umím německy hůř než ony. Tak to zkusily samy a bez prob-
lémů se domluvily. Dobře vědí, že když nebudou znát všechna slovíčka 
a řeknou třeba něco trochu špatně, tak ten Němec se jim nebude smát, ale
uvidí, že se mu to snaží říct, a třeba jim poradí, jak se to řekne správně. 
Je to oboustranná spolupráce? Od Čechů se tak nějak očekává,
že se učí cizí jazyky. Učí se ale německé děti česky?
Němci se musí v rámci setkávání češtinu učit. Je to postaveno 50 na 50,
to znamená, že tam není méně výuky češtiny a více výuky němčiny. Řekl
bych, že možná máme větší snahu naučit se německy než naopak, ale na
druhou stranu i Němci se s námi už domluví. Jezdím s dětmi na pobyty,
chodíme po kopcích, většinou po Jizerkách, navštěvujeme zajímavá
místa, hrajeme divadlo. A tak i to německé dítě, když se mi něco snaží říct
německy a vidí, že tomu nerozumím, tak to zkusí česky. A v mnoha pří-
padech se opravdu domluvíme. Je to prostě snaha se domluvit. A to by
se mělo hlavně ocenit.
Chcete ještě někam posunout spolupráci v rovině výuky?
Teď už bychom chtěli nastartovat spolupráci v odborných oblastech, na
kterých se domluvíme s některou partnerskou školou. To je právě cíl pro-
jektu z programu Cíl 3 / Ziel 3, ve kterém se zabýváme ekologickou vý-
chovou. Na všech partnerských školách vzniknou odborná pracoviště 
a děti by měly obcházet jednotlivé partnerské školy a vyzkoušet si ta pra-
coviště, která tam mají. Třeba ve Cvikově bude malá větrná elektrárna.
Chtěli bychom to rozšířit i o partnerskou školu v Polsku, protože se set -
káváme a spolupráce je zatím omezená jen na kulturní výměny. Máme
připravený projekt z česko-polského Cíle 3, kde chceme, aby škola byla
vybavená stejnou technikou byla začleněna do fungující spolupráce. 

Jednoznačně, když chce škola něco realizovat, musí k tomu mít vyba-
vení. A to nekoupí z běžných prostředků, které dostane od státu. Jsme
rádi, když z nich můžeme občas obnovit nějaké učebnice a zaplatit vzdě-
lávání pedagogům. Peníze se musí sehnat někde jinde a k tomu právě

tyto projekty slouží. Nebýt peněz do škol z operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost, tak spousta škol má už jen počítače,
které už dávno neodpovídají moderním trendům, a nemá na čem učit. 
Mezinárodní spolupráce neprobíhá jen v rovině výuky, ale pře-
sahuje ji. Co byste chtěl vyzdvihnout z ostatních realizovaných
projektů?
Jednoznačně mezinárodní parlament. V loňském roce jsme se přihlásili
do projektu firmy Microsoft v České republice, Inovativní vzdělávání ve
školách. Postoupili jsme až do Moskvy. Letos bychom se chtěli přihlásit
znovu jako mezinárodní parlament. Protože co tady léta funguje, je díky
obětavosti dospělých dětský mezinárodní parlament.
Ředitele děláte 19 let, z toho ale 4 roky vás zastupoval jiný pan
ředitel, protože jste pracoval na radnici. Kromě školy se stále
angažujete v různých komisích. Co vás k tomu motivuje?
Některé věci jsem začal dělat právě v době, kdy jsem dělal místostarostu
Hrádku, a musím říct, že se mi zdály tak dobré, že by mi bylo líto, kdyby
se v nich nepokračovalo. Tak jsem v nich pokračoval dál. K tomu, že jsem
pořád nějak aktivní, mě zavázalo i to, že když už jsem kandidoval do 
zastupitelstva a dostal jsem tolik hlasů, že jsem se do něj dostal, měl bych
pro město něco dělat. Navíc já jsem člověk, který když vidí, že může 
pomoci něco udělat, tak to udělá. Když v nějakém městě žiji, tak mám
pocit, že pro něj něco udělat musím. 
Kdyby se vám podařilo uspět ve volbách, máte ještě tu touhu
vrátit se do vedení města, nebo vám škola dává víc a radši byste
zůstal ve škole?
Situace je bohužel taková, že v mnoha případech nerozhoduje jen ten 
jeden člověk, který by i chtěl něco udělat. Když končilo čtyřleté období,
ve kterém jsem dělal místostarostu, a byly nové volby a my jsme prohráli
s HPZ, tak jsme dostali nabídku se na vedení města dále podílet. Tehdy
jsme trochu byli zdrcení tím, jak to dopadlo, a namyšlení na naše dřívější
úspěchy a řekli jsme si, že do toho nepůjdeme. Bylo to kolektivní roz-
hodnutí. Takže jsem odmítl místo místostarosty. Mockrát jsem o tom pře-
mýšlel, jestli to bylo dobře, nebo ne. Ukázalo se, že HPZ dokáže řídit město
a ty úžasné věci, které se tady udělaly, dokazují, že v tom období jsem
mohl být úspěšný zastupitel. Ty věci už jsou ale dávno pryč. V té době to
bylo nějaké rozhodnutí a tak to prostě dopadlo. V každých volbách kan-
diduji znovu. Kdyby to dopadlo tak, že bychom mohli místo v radě nebo
funkci starosty či místostarosty získat, tak bych se tomu nebránil a šel bych
do toho znovu, ale ta situace už je dneska jiná.

Velké podûkování v‰em hodn˘m 
lidem z Chotynû a Hrádku nad Nisou
Dne 8. 10. 2011 jsme připravili pro děti z Dětského domova z Jablonného
v Podještědí celodenní akci. Účastnili se jí lidé nejen z Chotyně, ale také 
z Hrádku nad Nisou. Děti z dětského domova přijely se svými tetami 
a strejdou k hrádecké hasičské stanici, kde jsme na ně spolu s místními i
našimi hasiči netrpělivě čekali. Hasiči i jejich velitelé, pan Fico a pan Mottl,
se dětem velmi věnovali. Připravili pro ně přehlídku hasičské techniky, děti
si mohly vyzkoušet výstroj a představit si tak, co vše práce hasiče obnáší.

Velkým překvapením bylo, když se část stanice proměnila v obrovskou
jídelnu. Lidé z Chotyně i Hrádku dětem připravili občerstvení, přinesli
mnoho dobrot, které u této příležitosti doma napekli. 

Po této hostině jsme se autobusem, který řídil náš obětavý šofér pan
Švanda, s dětmi přesunuli na Grabštejn, kde pro nás místní vojenská po-
sádka uspořádala přehlídku se služebními psy. Viděli jsme, jak jsou pejsci
vycvičení, umí ochránit svého pána, jak vyhledávají zbraně nebo třeba
drogy. Děti i dospělí byli nadšení. I když nám nepřálo počasí, děti vy-
držely poslouchat celé dvě hodiny. Kdo se také jen tak podívá do vojen-
ského vrtulníku? 

Náš den jsme zakončili návštěvou hradu Grabštejn, kde jsme si trochu
odpočinuli a zároveň si užili další zábavu. Vstupné zdarma nám zajistil
pan Vele, sólista Národního divadla. Tímto mu moc děkujeme. Velký dík
patří paní Hrašnové, která nás na Grabštejně mile přivítala, a také paní
průvodkyni, která nás formou hry provedla, čímž dokázala děti zaujmout. 

Tento den se opravdu vydařil. Děti byly nadšené. Domů si odvezly
mnoho nezapomenutelných zážitků, a to díky všem obětavým a hodným
lidem, kteří se na této akci podíleli. Patří jim proto naše velké poděkování.
Nyní víme, že nás je mnohem víc, lidí, kteří rádi pomohou. 

Budeme se těšit na další společné chvíle a prima dny s dětmi z Dět-
ského domova z Jablonného v Podještědí. 

Za všechny s pozdravem Zlatka
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Životní výročí
Občanům, kteří v měsíci říjnu 2011 oslavili

významné životní jubileum, 
srdečně blahopřejeme.

70 let Ján Hutkai
80 let Alois Janeček
82 let Danuška Rychecká, Miloslava Součková
83 let Walter Wiener
85 let Štefania Klimovičová, Anna Mazáčková
86 let Ingeborg Urbánková
87 let Jaroslava Kotková
90 let Otakar Flégl
91 let Miroslava Niklová

Vítání nových občánků
Dne 30. 9. 2011 a 7. 10. 2011 byli v obřadní síni

radnice uvítáni noví hrádečtí občánci - Ondřej Šulc, 
Jan Tafičuk, Klára Jirkalová, Markéta Keplová, 

Matěj Kupec, Richard Domín, Vanesa Šulíková, 
Ondřej Valášek, Antonie Stella Šourková, 

David Korbelář, Mariana Křenková, Klára Synková, 
Pavel Tarnai, Samuel Viktor Brázdil, Jan Drozen, 

Laura Suciu, Jakub Milko, Sára Zamrzlová, 
Vanesa Bušanová, Aileen Říhová, Anna Horáková, 

Vanesa Świaderová, Jakub Lissner, Tereza Grohmannová.
Marie Zimová, matrikářka

Zahrádkáfii pfiedstavili svou úrodu
Po mnoha letech se do Hrádku nad Nisou díky iniciativě místních za-
hrádkářů vrátila výstava ovoce a zeleniny. Na výstavě bylo představeno
nejen to, co se urodilo na místních zahrádkách, ale protože šlo o výstavu
oblastní, zúčastnily se jí i zahrádkáři z okolních měst a obcí. K vidění bylo
i ovoce a zelenina od německých kolegů.

Asi největší pozornost budily indické okurky a různé tykve, stejně tak
ale i množství méně známých odrůd jablek a hrušek. 

V˘bûr z nabídky nov˘ch
knih v mûstské knihovnû

Listopad 2011

Catherine Fisherová – Sapphique
(závěr dobrodružné fantazy pro mládež)

Eileen Dreyer – Neber si to osobně
(román z lékařského prostředí)

Picka Jaroslav – Vietnam (cestopis)
Taj-ťün Hejzlarová, Josef Hejzlar – Na řece (historický román)
Lauren Kateová – Pád (fantasy román pro mladé)
Stacia Deutsch, Rhody Cohon – Šmoulové, filmový příběh 

(příběh pro děti od 9 let)
Vlastimil Vondruška – Letopisy královské komory 3

(pokračování historického románu)
Věra Kudynová – Má dáti dal (krátké povídky o vztazích)
Rick Riordan – Percy Jackson – Moře nestvůr

(pokračování historické fantasy pro děti)
Joan Johnston – Jiskra naděje (román pro ženy)
Mark Traa – Člověk a vesmír

(historie a současnost dobývání vesmíru)
Charles Spencer – Osobní nasazení (detektivka)
Linda Needham – Kouzlo polibku (romantika)
Učím se číst – Kobylka Karolínka (příběhy pro děti od 6 let)
Rupert Butler – Hitlerova mladá garda (dějiny Hitlerjugend)
Paul Hoffman – Levá ruka boží (první díl dobrodružné fantasy)
Owen Matthews – Stalinovy děti (historický román)
Patricia Cabot – Polibek pro nevěstu (romantika)
Brian Innes, Viktorín Šulc – Nejkrutější zločiny v dějinách
Encykopedie – Ponorky (encyklopedie pro dospělé)
Anglický obrázkový slovník (pro děti od 6 let)
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