
Energie z teplárny zlevní
Lidé, kteří jsou v Hrádku napojeni na centrální zdroj tepla, se mohou těšit na to, že budou za teplo 
platit méně než v současnosti. Minimálně dva roky, v případě, že bude podepsána nová smlouva se 
společností H–therma, a. s., která teplárnu provozuje.

Společnost H–therma chystá instalaci kondenzačních plynových kotlů a kogenerační jednotky. Obě
zařízení zefektivní výrobu tepelné energie a umožní stabilizaci cen. Vzhledem k rozsahu investice bylo
logickým požadavkem společnosti prodloužení původní smlouvy, platné do r. 2015, o 10 let.

Město jako jeden z odběratelů tepla společně se zástupci dalších odběratelů vyvolalo několik 
jednání o nové smlouvě. „Nová smlouva by měla přinést snížení ceny a její stabilizaci a měla by platit
10 let s možností opce na 5 let v případě jejího dodržování,“ říká starosta města Martin Půta. Z jednání
s odběrateli vyplynula řada námětů, které budou v nové smlouvě zapracovány. Ti získají možnost 
kontroly výpočtu ceny tepla. Ta bude tvořena dvěma složkami: stálou, měnící se jen podle výšky inflace,
a proměnlivou, reagující na aktuální ceny plynu, elektřiny a vody. „Návrh považuji za rozumný kom-
promis. V prvních dvou letech platnosti nové smlouvy navíc lidé ušetří oproti předchozím letům díky
pevně stanovené ceně,“ říká František Zuska, který se energetické problematice věnuje.

Město je navíc připraveno v případě plnění smlouvy připojit i další objekty. „Chceme, aby ve stáva-
jícím systému odběratelé zůstali. Na obou sídlištích bylo investováno 20 mil. Kč do nových povrchů,
které by v případě zakládání objektových kotelen přišly vniveč. Naopak bychom připojili k centrálnímu
zdroji i Azyl, ve kterém kotelna dosluhuje,“ uzavírá starosta města.

Konečná podoba smlouvy se společností H–therma by měla být dojednána v únoru.               Vít Štrupl 

Hrádeãtí se po
45 letech také

doãkali
Čeho? Po tak dlouhé době od uvedení
první divadelní hry Akt zavítal divadelní
soubor pojmenovaný podle Největšího
Čecha Járy Cimrmana do Hrádku nad 
Nisou. Na jevišti DK Beseda uvedl Cimr -
manovu hru Záskok, v hlavní roli zaskočil
sám Karel Infeld Prácheňský.

Členové souboru vstupovali do sálu ne-
jistě a s otázkou na rtech „Tady jsme ještě
nebyli?“ Sami přiznali, že se jim za tu dobu,
kdy zkoumají a osvětovou činností rozsé-
vají mistrovo dílo, už moc často nestává, že
někde vystupují poprvé. Však také zájem 
o představení byl obrovský. Do posledního
místa bylo vyprodané během šesti dnů. 

Pro příznivce divadla jedna dobrá
zpráva: už 30. března bude v Besedě uve-
dena další komedie s herci, kteří v Hrádku
dosud nevystupovali. Bez předsudků za-
hrají Jana Paulová a Pavel Zedníček.

Vít Štrupl

V únorovém čísle:
— Nový územní plán města
— Splatnost poplatků
— Vzhled města
— O Tobiáše je zájem
— Triatlon na Kristýně
— Country Hrá(d)ek
— 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 březnového čísla je 18. 2. 2012. 
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 7. 3. 2012.

Tankodrom v ulici G. Svobody zmizí
Na jaro je naplánována oprava povrchů a kanalizačních vpustí v ulici Generála Svobody. Její stav byl
dlouho oprávněným terčem kritiky. Investorem bude Krajská správa silnic Libereckého kraje. Oprava
ulice byla podmínkou města před převzetím do jeho majetku.

V ulici budou na kanalizaci napojeny nyní odpojené vpustě. V horní části ulice budou vyrovnány 
žulové obrubníky, betonové v dolní části budou vyměněny. V úseku od křižovatky s Libereckou ulicí až
po sokolovnu budou odfrézovány živičné vrstvy a nahrazeny novým kobercem. Vybraným dodavate-
lem bude firma Strabag.

Pokud to městu finanční situace dovolí, budou z jeho rozpočtu opraveny také chodníky, které by měly
být tvořeny zámkovou dlažbou.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
1. schůze rady města
1. schůze rady města v roce 2012, konaná dne 4. ledna, se zabývala těmito
záležitostmi:
— souhlasila s vytvořením případové studie Nakládání s bioodpadem 

v obcích Libereckého kraje pro město Hrádek nad Nisou
— vzala na vědomí přehled činnosti lesního hospodářství města Hrádek

nad Nisou za r. 2011
— vzala na vědomí informaci o ukončení smluvního vztahu Libereckého

kraje s Libereckým romským sdružením, o. s.
— schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou STORING, spol. s r. o., na akci

Rekonstrukce a stavební úpravy objektu ZŠ Lidická v Hrádku nad 
Nisou – paspart budovy za cenu 36 000 Kč vč. DPH 

— schválila uzavření smlouvy o dílo s Ing. Jiřím Hybáškem na projekční
práce Hrádek nad Nisou – protipovodňová opatření – odlehčovací 
obtok s retenčním účinkem – zaměření a studie za cenu 57 000 Kč.

2. schůze rady města
2. schůze rady města v roce 2012, konaná dne 18. ledna, se zabývala těmito
záležitostmi:
— vzala na vědomí nové složení školských rad
— schválila směrnici rady města k platovým poměrům ředitelů školských

příspěvkových organizací s účinností od 19. 1. 2012. Schválila pone-
chat osobní příplatky ředitelů ve stávající výši. Schválila stanovit 
příplatky za vedení a zvláštní příplatky dle směrnice rady města k pla-
tovým poměrům ředitelů školských příspěvkových organizací dle 
podkladů od ředitelů škol.

— vzala na vědomí výběr varianty „A“ revitalizace objektu Azyl, č. p. 65.
Komentář: Z navržených variant vybíral odbor památkové péče Magi-
strátu města Liberec. Vybraná varianta spočívá v jednopodlažní ná-
stavbě ve tvaru kvádru, přidané nad konzervované torzo původního
obvodového zdiva.

— vzala na vědomí žádost firmy H-therma ve věci investice – moderni-
zace stávající plynové kotelny – výměna kotlů  za kotle kondenzační
doplněné o kogenerační jednotku o výkonu 600 kW a pověřila odbor
investic a správy majetku jednáním o návrhu dodatku ke kupní smlou -
vě. Rada města uložila starostovi města svolat schůzku s odběrateli
tepla a hledat dohodu o společném postupu.

— vzala na vědomí informaci o podmínkách zadání výběrového řízení 
na dodávku na plynu a pověřila odbor investic a správy majetku k za-
jištění informací o vypsání výběrového řízení elektronickým způsobem
(internetem)

— v souladu s hodnocením hodnotící komise vybrala jako dodavatele 
veřejné zakázky malého rozsahu Instalace solárních soustav na objek-
tech MŠ Liberecká a DPS Žitavská vítězného uchazeče firmu PROPULS
SOLAR, s. r. o., za celkovou cenu 1 119 880,36 Kč vč. DPH

— v souladu s hodnocením hodnotící komise vybrala jako dodavatele 
veřejné zakázky malého rozsahu Zateplení MŠ Liberecká vítězného
uchazeče firmu Helios bau, spol. s r. o., Mladá Boleslav za celkovou
cenu 1 652 918,04 Kč vč. DPH

— uložila odboru investic a správy majetku připravit návrh změny 
obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 o stanovení systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 
Hrádek nad Nisou, která bude spočívat v zapojení živnostníků do 
systému.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
1. zasedání zastupitelstva města
1. zastupitelstvo města v roce 2012, konané dne 25. ledna, se zabývalo
těmito záležitostmi:
– schválilo způsob úhrady kupní ceny ve výši 2 816 400 Kč za prodej 

nemovitostí – prodej objektu č. p. 428 (budova bývalého kina) včetně
zastavěného pozemku č. 625 o výměře 951 m2 a přilehlých pozemků
p. č. 626/1 o výměře 685 m2 a p. č. 629/1 o výměře 219 m2 v k. ú. Hrá-
dek nad Nisou firmě PIKESOFT, s. r. o., část kupní ceny ve výši 1 500 000 Kč
před podpisem kupní smlouvy a část kupní ceny ve výši 1 316 400 Kč
rozložit do 18 měsíčních splátek

– schválilo zadání 16. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek
nad Nisou

– schválilo podání žádosti o nadační příspěvek na projekt Dětské hřiště
Kristýnka do grantového řízení Oranžové hřiště Nadace ČEZ, kde je 
žadatelem město Hrádek nad Nisou

– schválilo přijetí dotace na projekt Minulost a budoucnost spolupráce 
v regionu Trojzemí z Fondu mikroprojektů Cíl 3 (ČR – Polsko) v euro-
regionu Nisa 

– schválilo záměr a podání projektové žádosti Bezbariérové úpravy 
komunikací – úpravy přechodů na křižovatce ulic Liberecká–Sokolská, 
z příspěvkového programu Zvyšování bezpečnosti Státního fondu do-
pravní infrastruktury

– vzalo na vědomí projektový záměr města Hrádek nad Nisou a souhla-
silo s podanou žádostí o dotaci na projekt Bezpečnost v regionu Troj-
zemí z Fondu mikroprojektů euroregionu Nisa v rámci operačního 
programu Česká republika – Polská republika 2007–2013, při před -
pokládané realizaci v období r. 2012–2013 a rozsahu projektu do 
15 538 eur (tj. 388 450 Kč)

– vzalo na vědomí podanou žádost o dotaci na projekt zaměřený na vy-
budování protipovodňového opatření s názvem Poldr v Oldřichově na
Hranicích, vč. ekologických opatření z programu ministerstva země-
dělství Podpora prevence před povodněmi II

– schválilo pojmenování komunikace vnitřního obchvatu centra města
od křižovatky s ul. Žitavskou k mostu přes řeku Nisu názvem Okružní
(týká se objektů č. p. 141, 150, 178, 189, 337, 338, 397 v k. ú. Hrádek
nad Nisou a č. p. 9, 10, 11, 333 v k. ú. Loučná).

1. mimořádné zasedání zastupitelstva města
1. mimořádné zastupitelstvo města v roce 2012, konané dne 11. ledna, se
zabývalo těmito záležitostmi:
– schválilo prodej 7 bytových jednotek v budově č. p. 321, Lidická ul.
– schválilo zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 12 

v č. p. 321, Lidická ul. formou obálkové metody
– schválilo dodatek úvěrové smlouvy na prodloužení splacení úvěru 

v termínu do 30. 4. 2012.
Komentář: jedná se o úvěr čerpaný na předfinancování projektu Revi-
talizace historického centra.

Zastupitelé budou
fie‰it, jak zajistit 

dopravu 
nemocn˘ch

Dopravu nemocných, raněných a rodiček zajišťují v Hrádku nad Nisou
kromě jiných subjektů také Technické služby, s. r. o. Rada města se zabý-
vala ne zcela uspokojivými výsledky v hospodaření společnosti. Příjmy 
z provozování služby pokryjí náklady na mzdy a provoz, ale ukazuje se, že
nestačí na tvorbu rezervy na obnovu vozového parku. „Rozhodně chceme,
aby tato služba zůstala v Hrádku nad Nisou zachována,“ říká starosta města
Martin Půta. „Zároveň ale nechceme připustit situaci, že nové vozy bude
muset kupovat město ze svých peněz.“ Situací se proto budou zabývat 
zastupitelé na svém únorovém zasedání. Uvažuje se přitom o řešení 
jednou ze tří variant: optimalizací nákladů a z toho plynoucího snížení počtu
zaměstnanců ze čtyř na tři, sloučení TS, s. r. o., s akciovou společností 
Kristýna, které by rovněž přineslo snížení personálních nákladů, nebo 
prodej společnosti zájemci, který zajistí její další fungování.

Vít Štrupl

Termíny schůzí rady města 
v 1. pololetí r. 2012

15. 2., 29. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 
30. 5., 13. 6., 27. 6. 

Termíny zasedání zastupitelstva města
na 1. pololetí r. 2012

22. 2., 28. 3., 25. 4., 23. 5., 20. 6.
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Již podvanácté se uskutečnilo na hrádecké Kristýně novoroční přátelské
setkání k výměně zkušeností a diskusi o spolupráci ve vzdělávání v Troj-
zemí Nisa. 

Více než dvacet přátel vzdělávání ze tří států česko-německo-polského
Trojzemí se sešlo na hrádecké Kristýně k debatě o spolupráci. Novoroční
přípitek k přivítání účastníků přednesl náměstek hejtmana pro školství 
Radek Cikl. V úvodu k následující volné neformální diskusi připomněl 
organizátor setkání Jiří Týř, že setkání na Kristýně přispěla za 11 let svého
trvání k rozvoji vzdělávání a přeshraniční spolupráce v kraji a Trojzemí Nisa
tím, že iniciovala vznik událostí v různých oblastech. 

Mezi prvními událostmi vzešlými ze setkávání bylo porovnání přístupu
k prevenci sociálně patologických jevů na české a německé straně a spolu -
práce s Lužickými Srby. Pak se diskuse zaměřily na vznikající Centrum 
vzdělanosti Libereckého kraje a navázání spolupráce českých a polských
škol v Trojzemí. Od roku 2006 se setkávání účastní i zástupci polských 
škol a z jejich setkání vznikla nová přátelství žáků i učitelů. Přibližně ve
stejné době začala i častější spolupráce Libereckého kraje s marienthal-
skou vzdělávací agenturou Pontes, jejímž oficiálním partnerem na české
straně se stalo CVLK. Loňské setkání konstatovalo potřebu lepší koordinace
aktivit ve vzdělávací a multikulturní oblasti života v Trojzemí a zdá se, 
že se začínají ukazovat další dílčí výsledky.

Následovala přátelská debata o výsledcích a možnostech vzdělávání 
a přeshraniční spolupráce ve vzdělávání v Malém trojúhelníku. Luděk Vele
se v ní už tradičně zamýšlel nad tím, jak nalézat důstojné uplatnění hradu
Grabštejn ve společensko-kulturním dění v Trojzemí. Ocenil kvalitní práci
žáků Střední odborné školy Na Bojišti, kteří osvětlili kapli, a ocenil také to,
že liberecká Střední škola strojní, stavební a dopravní získala loni projek-
tové peníze na to, aby do dubna letošního roku rekonstruovala historický
altán na Grabštejně. 

Regina Gellrich, ředitelka marienthalské vzdělávací agentury Pontes
(mosty), Heike Schöbel a s nimi za českou stranu spolupracující Věra 
Týřová z hrádecké základní školy hovořily o tom, jak se během 10 let 
existence jejich agentury přeshraniční spolupráce zlepšuje. Už několik let
se např. konají pobytové akce Boys-Girls Days, při nichž jsou děti z Troj-
zemí seznamovány s možnostmi a způsoby, jak získat práci v sousední
zemi. Češtinu studují stále častěji i děti na středních školách v Německu.

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

Jiří Týř (red. kráceno)

O vzdûlávání a pfieshraniãní spolupráci

Nov˘ územní plán mûsta
Od jara roku 2010 vzniká nový územní plán města. 

Podněty pro nový územní plán lze podávat do konce února.

Na jaře 2010 byla zveřejněna výzva k podání žádostí a podnětů k vypra-
cování zadání nového územního plánu. Původní uzávěrka byla stanovena
na 31. květen 2010. Vzhledem k akutním potřebám řešení povodňových
škod, které přerušily zahájený proces, se vedení města rozhodlo poskyt-
nout občanům města další možnost podílet se na jeho vytvoření, a proto
16. 2. 2011 byla výzva zopakována.

S ohledem na zákonné podmínky procesu tvorby územního plánu 
bylo rozhodnuto o ukončení přijímání žádostí a podnětů pro zařazení 
do  nového územního plánu ke dni 29. 2. 2012. V měsíci březnu bude
 zahájeno zpracování zadání k veřejnému projednávání. V průběhu
 projednávání dokumentu už nelze ze zákona na návrhu předloženém 
k projednání další záměry doplňovat. Dnem ukončení přijímání podnětů
pro nový územní plán končí i možnost podávání žádostí o změny stáva-
jícího územního plánu. Projednávané dokumenty zůstávají po celou dobu
projednávání neměnné. Do dokumentů se v průběhu pořizování a pro-
jednávání zapracovávají pouze výsledky projednání (připomínky, ná-
mitky oprávněných a stanoviska dotčených orgánů).

Podklady pro zpracování zadání nového územního plánu se staly 
výstupy a závěry ze semináře pro zastupitele města o průběhu po -
řizování nového Územního plánu Hrádek nad Nisou konaného dne 
24. 1. 2011.

Dále proběhlo mezi obyvateli města dotazníkové šetření k novému
územnímu plánu. Firma Tima Liberec, s. r. o., provedla v ulicích šetření,
na které byli obyvatelé města upozorněni zprávou SMS. Další možnost
účasti v dotazníkovém šetření byla dána vložením dotazníku do
peri odika HRÁDECKO. Dotazník byl rovněž zveřejněn v elektronické po-
době na stránkách města. Závěrečná zpráva byla předána městu v květnu
2011.

Podkladem pro tvorbu nového územního plánu je i studentská 
semestrální práce na téma Ideový návrh územního plánu Hrádku nad 
Nisou – Vize 2050 studentů Fakulty umění a architektury Technické 
univerzity v Liberci, která byla prezentována na veřejném jednání zastu-
pitelstva města. 

Odborná architektonická společnost ARCHTEAM zpracovala doplňu-
jící průzkumy a rozbory pro ÚP Hrádek nad Nisou ke dni 23. 9. 2011. 
Stavební úřad města Hrádek nad Nisou shromáždil veškeré dosud po-
dané podněty a žádosti k zařazení od občanů. 

Do vypršení lhůty pro podání podnětů tedy zbývá ještě několik dní.
Formuláře žádostí jsou k dispozici na webových stránkách města Hrádek
nad Nisou, podatelně městského úřadu nebo v kanceláři stavebního
úřadu.

Ing. Milan Rada, 
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Jízdní fiády 
projdou zmûnou

S novými jízdními řády, které začaly platit od prosince, nejsou spokojeni
především obyvatelé obcí, které neleží u železničních tratí. Na Hrádecku
se to týká hlavně Dolní Suché a Václavic. Snaha ušetřit na nákladech 
přiměla společnost KORID LK, která koordinuje veřejnou dopravu v kraji,
k rušení souběžných autobusových a vlakových spojů a také k prefero-
vání vlakové dopravy. To konkrétně znamenalo zrušení některých přímých
spojů. Cesta do Liberce například z Václavic znamená buďto přestupo-
vání v Chrastavě, nebo v Hrádku na vlak a s tím související potíže: 
prodlouženou dobu jízdy, v případech zpoždění i hodinové čekání na
další přípoj.

Nové jízdní řády sice přinesly konkrétně pro Václavice více spojů, ale
paradoxně mnohem menší pohodlí při cestování. To vadí zejména 
pravidelně dojíždějícím nebo lidem se sníženou pohyblivostí, kteří musí
cestovat například za lékařem. Efektivním mělo být například i zařazení
spojů do průmyslové zóny do jízdních řádů a nabídnutí jejich kapacity 
i pro veřejnost. V praxi ale některé spoje zajížděly jen do průmyslové zóny,
čili byly obtížně využitelné.

Z debaty s osadními výbory vzešla celá řada připomínek. Alespoň 
některé z nich by měly být zapracovány v rámci změny jízdních řádů ke
dni 31. 3. 2012. Minimálně jeden spoj v každém směru spoje by měl být
podle požadavků osadního výboru Václavice opět přímý.

Město Hrádek nad Nisou přispívá nad rámec standardního zajištění
dopravní obslužnosti částkou 150 tisíc korun, aby zajistilo spojení napří-
klad i na Uhelnou a do Oldřichova. I proto nyní bojuje o změny v jízd-
ních řádech, které vyjdou více vstříc cestujícím. Vít Štrupl
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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

âesk˘ rozhlas SEVER
Rádio vašeho kraje – to je Český rozhlas Sever – 91,3 FM,

102,3 FM nebo 88,8 FM.
Zprávy z Libereckého kraje, zajímavé reportáže, kulturní tipy, osobnosti 
ze severu Čech, písničky na přání a celodenní společnost – nalaďte si nás 
i vy. Hrajeme písničky s důrazem na českou hudbu, uslyšíte známé 
moderátory – Jana Rosáka (vždy po 12. h pořad Tandem) nebo Petra 
Novotného a jeho Chuťovky (recepty pro každý den).

Vstáváme s vámi již od 5. hodiny, ranní blok je naplněný nejen příjem-
nou muzikou, která po ránu osvěží, ale i informacemi ze severu. Nabízíme
aktuální zprávy z kraje, můžete se zapojit do tématu dne, voláme do ČHÚ
a ptáme se prognostiků na počasí, přiblížíme přehled tisku a zajímavé 
kalendárium. Vašimi průvodci mluveného slova jsou ráno Tomáš Beneš
nebo Petr Beran. 

Po půl deváté si zveme k mikrofonu různé specialisty, kteří čekají na vaše
dotazy (právníci, veterináři, psychologové, astrologové, bylinkářky, fi-
nanční poradci…). Dopolední expres začíná v 9 hodin v režii Aleny Per-
kové nebo Jindry Moravcové, nabízíme zde nejrůznější témata (cestování,
móda, nevšední sporty, zajímavé rady včetně nákupního košíku a etikety).

V poledne u nás vysílá Jan Rosák hodinovou talkshow Tandem a zve 
si rovněž zajímavé hosty. Po 13. hodině začínají na Severu písničky na 
přání s Mírou Tartárkem a je na vás, co si hudebně objednáte. Ve 14 ho-
din startuje odpolední vysílání s Ivetou Kalátovou, která má pro vás denně
reportáže z Liberecka, Jablonecka nebo Českolipska. Zajímavé kulturní tipy,
o čem se zítra dočtete v novinách, humorná scénka nebo Chuťovky, a to
není všechno. Po 16. hodině vysíláme druhé písničky na přání a podve -
čerem vás provede David Hamr. Vždy v úterý a ve čtvrtek po půl šesté
 nabízíme tzv. pracovní poradnu. Hezké dny s Českým rozhlasem SEVER. 

Pohodový poslech a hezké zimní dny s námi! 

V září 2011 schválila rada města ustanovení názvoslovné komise jako
svého poradního orgánu a pověřila ji dořešením problematiky pojme-
nování ulic v Hrádku nad Nisou s cílem zlepšit orientaci v našem městě
pro jeho obyvatele, návštěvníky a další subjekty působící v našem městě
a ke zlepšení orientace všech složek integrovaného záchranného systému.

Názvoslovná komise tak začala řešit změny vzniklé výstavbou nových
komunikaci, kdy po jejich realizaci adresy některých objektů již neodpo-
vídají skutečnému stavu. Změny vznikají i novou bytovou výstavbou. 
Připravuje se pojmenování dosud nepojmenovaných komunikací v rámci
celého města. 

Všechny tyto aktivity názvoslovné komise jsou však vyvolány přede-
vším novými zákony, jejichž účinnost nastane 1. července letošního roku.
Od tohoto data by měly začít fungovat čtyři základní registry, celostátně
platné, které budou obsahovat celostátně jednotná data. Jedná se 
o registr obyvatel (ROB), registr práv a povinností (RPP), registr osob
(ROS) a registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). 

Pro občany to např. bude znamenat, že úředníci by po 1. červenci 2012
již neměli na občanech požadovat doložení údajů vedených v těchto re-
gistrech např. papírovým potvrzením a jejich povinností bude si je v těchto
registrech ověřovat. 

V současné době probíhá celostátní sjednocování dat pro registry, 
což je např. porovnávání stávajících údajů evidence obyvatel a dalších 
databází. Tzv. čištění dat má zajistit, aby od 1. července byla v registrech
již jen právně relevantní data. A to je právě také jeden z důležitých 
důvodů současných aktivit názvoslovné komise – odstraňovat nesoulady

stávajících údajů vedených v jednotlivých databázích se skutečností 
a doplňovat chybějící. 

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, tzv. RÚIAN, bude 
obsahovat údaje o území státu, krajů, obcí, parcel a ulic a prakticky 
každou osobu, firmu či instituci bude vést z pohledu jejího trvalého 
bydliště, adresy sídla a podobně. RÚIAN jako jediný základní registr 
povede také například tzv. „technicko–ekonomické atributy“ budov (po-
čet podlaží, výměra, připojení na plyn, kanalizaci, vodu, způsob vytá-
pění...).

Součástí RÚIAN  je také veřejný dálkový přístup, který bude sloužit 
veřejnosti bez nutnosti jakékoli registrace a zdarma, což bude určitá 
obdoba současného nahlížení do katastru nemovitostí.

Podrobnější údaje k základním registrům je možné získat např. na
http://www.szrcr.cz/. O činnosti názvoslovné komise je veřejnost prů-
běžně informována a výstupy z jednání komise jsou projednávány na 
zasedáních zastupitelstva města. Občané, jichž se práce názvoslovné 
komise dotkne osobně, tzn. že bydlí v lokalitě, kde dojde k pojmenování
dosud bezejmenné komunikace nebo změně stávajících údajů v adrese,
jsou pak informováni městským úřadem písemně nebo prostřednictvím
uskutečněných anket. Petr Grim

Upozornûní – splatnost
poplatkÛ

V minulém čísle HRÁDECKA byla otištěna chybná informace o splatnosti 
některých poplatků. Uvádíme proto správná data splatnosti tak, jak 
vyplývají z obecně závazných vyhlášek.
Splatnost poplatku za komunální odpad
Poplatek je možné uhradit maximálně ve třech splátkách v termínech 
splatnosti do 31. března, do 30. června a do 30. září kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka nebo společného plátce 
povinnost uhradit poplatek po lhůtě splatnosti, je poplatek splatný do 
20. následujícího měsíce po vzniku poplatkové povinnosti.
Splatnost poplatku za psy
Poplatek je splatný 

a) nečiní-li více než 500,- Kč, nejpozději do 31. května kalendářního roku
b) činí-li více než 500,- Kč ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 

31. května a do 30. září kalendářního roku nebo jednorázově do 
31. května kalendářního roku.

Splatnost pachtovného je do 31. 5. příslušného roku.

Platby je možné provádět v hotovosti nebo prostřednictvím bankovní 
karty na terminálu umístěném v pokladně městského úřadu, případně 
bezhotovostně platebním převodem. 

Pro identifikaci vaší platby bezhotovostním platebním převodem je
nutné zadat variabilní symbol, který vám bude zaslán na základě poža-
davku elektronickou poštou na adresu safarikova@muhradek.cz. Věříme,
že s nabízenou službou budete spokojeni.

Názvoslovná komise a základní registry



Vzhled mûsta – informujte 
nás o závadách na území mûsta
Občané našeho města, dovolujeme si vás informovat o možnostech ko-
munikace s Městským úřadem Hrádek nad Nisou nad rámec běžného jed-
nání a vyřizování si osobních záležitostí přímo s konkrétními úředníky. Tato
komunikace by měla přispět k udržení čistoty města a veřejného pořádku,
o který se vytrvale snažíme, ale bohužel nemůžeme být všude a nemůžeme
vidět vše hned. Pomozte nám proto, prosím, udržet vzhled města i vy.

Pro rychlejší a efektivnější odstraňování závad a nedostatků, zejména
na majetku a zařízení města, budeme rádi, pokud nás o něm budete 
aktivně informovat. Postačí tak odeslat upozornění na problém ve formě
fotografie s popiskem z vašeho mobilního telefonu jako MMS zprávu.
Použít lze též elektronickou poštu (e-mail). Popiskem nám stručně sdělte,
kde a o jaký problém (např.: rozbitý chodník, komunikace, osvětlení, hřiště,
neposekaná tráva, zaparkovaný vrak automobilu, chybějící poklop kana-
lizace apod.) se jedná. Příklad popisku – zprávy může tedy vypadat takto: 

– v ulici Liberecká u domu č. p. 12 nesvítí lampa veřejného osvětlení, 
– na sídlišti Liberecká – hřiště u rokle je poničena dětská prolézačka.

Své MMS zprávy nám zasílejte na telefonní číslo (+420) 725 059 319. 
Svá upozornění prostřednictvím e–mailu nám zasílejte na adresu 

podnety@muhradek.cz, kam můžete zasílat i jiné dotazy, náměty a při-
pomínky. Dotazy, náměty a připomínky můžete také vkládat přímo na
našich internetových stránkách www.hradek.cz v sekci městský úřad, 
v záložce Dotazy, náměty a připomínky
(přímý link: http://www.hradek.eu/index.aspx?rub=142).

V naléhavých případech můžete také volat na tel.: (+420) 724 180 490 –
Josef Olša, technik odboru OIaSM, nebo jiná čísla úřadu.

Děkujeme vám za spolupráci při údržbě čistoty, pořádku a celkového
vzhledu města.

5ãíslo 2, únor 2012

Novoroãní setkání dûtí se starosty
svazku mûst Mal˘ trojúhelník

Jsem jedinečný – to bylo heslo, pod kterým se neslo letošní novoroční 
setkání dětí z Hrádku nad Nisou, Žitavy a Bogatyni pod záštitou primátora
města Žitavy, pana Arnta Voigta. 

Program plný soutěží pro týmy složené ze školáků ze všech zemí 
připravila Nadace pro děti – Kinderstiftung Zittau, dům dětí a mládeže
Villa a pojišťovna AOK Plus. 

Odpoledne 12. ledna 2012 tak bylo v měšťanském sále na radnici 
v Žitavě ve znamení mnoha soutěží, kde děti musely předvést nejen své
dovednosti, ale i prokázat schopnost dohodnout se při plnění jednotlivých
úkolů. A toto neminulo ani zástupce vedení měst, kteří měli za úkol 
vytvořit obraz pomocí daných geometrických obrazců a tak vznikl nejen
„obraz“ budoucího centra Žitavy ale například i kouzelný vlak. Děti si 
z tohoto již tradičního setkání odnesly vedle cen i zajímavé zážitky.

ThMgr. Hedvika Zimmermannová – sekretariát svazku měst

O Tobiá‰e je zájem
Výstava Vampýr Tobiáš – putování prostorem a časem byla ve výstavním
centru Brána Trojzemí otevřena pro veřejnost 24. ledna. Dlouho očekáva-
nou expozici ostatků záhadně pohřbeného muže doprovázela značná 
pozornost médií. A během prvního týdne přilákala i více než 200 
návštěvníků. Ti budou mít možnost výstavu navštívit minimálně do konce
ledna příštího roku. Otevřeno je přitom sedm dní v týdnu, tedy i o víken-
dech a oproti jiným muzeím i v pondělí.

Kromě samotných Tobiášových ostatků, které jsou vystaveny ve speci-
ální vitríně ve sklepě domu, výstava v prvním patře přibližuje, v jakém
obydlí mohl Tobiáš ve 14. století bydlet, jak mohl topit, jaké předměty mohl
používat, po jakých cestách mohl cestovat. Využívá přitom nálezů přímo
z Hrádku nad Nisou a také exponátů zapůjčených z muzeí v Žitavě, Liberci
a Plzni. Některé jsou přitom jedinečné – například kolekce dřevěných 
předmětů denní potřeby nebo poklad 38 pražských grošů z počátku 
14. století nalezených na Oybíně.

Nejvíce pozornosti přitahují kromě samotných kosterních pozůstatků
panely s odpověďmi na otázky spojené s vampýrem: jaký je rozdíl mezi
vampýrem a upírem, proč se jmenuje Tobiáš, co vše o něm díky bádání
vědců víme. Díky mnoha expertízám jde dnes o nejprozkoumanější 
ostatky v Čechách. Množství informací, které se podařilo získat, přitom
není konečné. Příkladem může být zcela nový poznatek, zjištěný měřením
poměru různých izotopů radioaktivního prvku stroncia. Podle něj Tobiáš
z Hrádku nepocházel a ani tu dlouho nepobýval. Podobně jako u jiných
výzkumů je pravděpodobné, že se v budoucnu podaří odhalit i další 
souvislosti a odpovědi.

Výstava vznikala v rámci projektu Vzpomínka na společnou budouc -
nost – Koordinační a výstavní centrum oblasti muzeí Trojzemí CZ–D–PL.
Partnerem Hrádku nad Nisou bylo město Žitava, konkrétně Městská 
muzea Zittau. 

Vernisáž výstavy byla zároveň slavnostním ukončením celého projektu,
podpořeného z programu Cíl 3/Ziel 3. Vít Štrupl
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Které události byly v loňském roce pro Hrádek zásadní? Co se během roku
událo ve školách? Jak dopadl projekt roku? Zodpovězením těchto otázek
začal letošní, již desátý, Společenský večer města. Jeho součástí bylo opět
i předání ocenění za práci pro město v uplynulém roce.

Poprvé byl dán větší prostor školám. Jejich žáci během pětiminutových
vystoupení představili, jakým směrem se v nich v loňském roce ubírala
výuka a čím se mohou pochlubit. Pozadu nezůstaly ani školky, které svými
prezentacemi zajistily kulturní program společenského večera. A u diváků
několikrát sklidily zasloužený potlesk.

O projektu roku jsme psali již v minulém HRÁDECKU. Bylo jím vytvoření
základu městského betléma. Prvních 12 keramických postav bylo poprvé

vystaveno před Vánoci při výstavě vánočních stromků. Letos bude pro-
jekt pokračovat. Šanci doplnit městský betlém svými postavami budou
mít obyvatelé města i hrádecké firmy.

Ocenění za práci pro město převzali letos tři lidé. První byla paní uči-
telka Jana Večerníková, která učí na 1. stupni Základní školy Lidická. Oce-
nění dostala za dlouholetou obětavou práci s dětmi. Dětem se věnuje ne-
jen při výuce, ale díky vedení zájmových útvarů ji můžeme s dětmi
každoročně vidět například při předvánoční Hvězdě světla.

Druhým oceněným byl pan Juraj Kresila. Toho znají hlavně příznivci
hrádecké kopané. Rada města ocenila jeho příkladnou práci s mládeží –
vedení a trénink fotbalové školičky a družstva mladších přípravek.

Pan Helfried Volkert převzal ocenění za turistické značení v Hrádku nad
Nisou a jeho okolí.

Sportovcem roku 2011 byl vyhlášen pan Stanislav Dvořan. Ocenění 
získal za úspěchy v triatlonových závodech, ale hlavně za obnovení 
hrádeckého triatlonu, který si během tří nových ročníků získal respekt 
závodníků.

Se všemi oceněnými přineseme v dalších číslech HRÁDECKA rozhovory.

Spoleãensk˘ veãer a pfiedání ocenûní uzavfiely rok 2011

polečenskápolečenská
rubrikarubrika
Životní výročí

Občanům, kteří v měsíci lednu 2012 oslavili významné
životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

70 let Stanislav Velechovský, 
Marie Ebermannová

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

Marie Zimová, matrikářka

Rádi bychom touto cestou podûkovaly v‰em, ktefií se 29. prosince 2011
spoleãnû s námi rozlouãili ve smuteãní síni v Hrádku nad Nisou 

s paní Annou VáÀovou.
Dcery Jifiina Suchanová a Hana Venglová
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Sportovcem roku 2011 se stal Mgr. Stanislav Dvořan. Cena tentokrát byla
udělena nejen za solidní sportovní výkony, ale hlavně za činnost pořa-
datelskou. Panu Dvořanovi se podařilo obnovit hrádecký triatlon a velmi
rychle z něj udělat závod s účastí mnoha sportovců. Stanislav Dvořan bydlí
v Liberci, kde vyučuje na základní škole. V Hrádku nad Nisou ale bydlel 
v době studií a dokonce ve škole u pošty vykonával praxi. Letos mu bude
29 let.

Nejprve bychom možná měli přiblížit, co triatlon obnáší.
Skládá se ze tří částí v tomto pořadí: plavání, kolo, běh. Dělí se na terénní
a silniční, rozhodující je kolo – podle toho, po jakém povrchu se jede. Di-
vácky atraktivní je hlavně přechod mezi plaváním a kolem, kdy dochází
v tzv. depu k převlékání. Dále se triatlony dělí podle vzdáleností. Hrá-
decký se řadí mezi ty lehce nadprůměrné.
Co vás přimělo k tomu obnovit v Hrádku triatlon?
Náš obnovený triatlon se poprvé konal v roce 2009. Přestávka byla 4 nebo
5 let, protože bezpečně vím, že jsem se jako závodník zúčastnil posled-
ního ročníku, který organizoval p. Novák. Tehdy tam bylo asi 20 závod-
níků. Poté, co jsem ukončil studium, jsem chtěl triatlon jako „za starých“
let uspořádat znovu pro kamarády. Nechtěl jsem ale riskovat nějaké prob-
lémy. Jakmile jsem začal zajišťovat všechna povolení, řekl jsem si, že když
už závod, tak ne jen pro kamarády a známé. V roce 2009 jsme začínali se
60 účastníky, rok nato jich bylo 118 a vloni už 218.
Někdo si může říci, že to zase nemůže být tak hrozné zorgani-
zovat. Připravit depo na Kristýně, vyznačit trať, nějaké to ob-
čerstvení… Co tedy obnáší organizace triatlonu? Jak dlouho se
závod připravuje?
Prakticky celý rok na něm pracujeme dva. Po skončení závodu se musí je-
den ročník uzavřít a hned se začínají hledat partneři, sponzoři a vhodné
granty pro ročník další. Začínáme tedy finančním zajištěním akce. Asi tři
měsíce před závodem začínáme tempo přiostřovat. Je nutné zajistit pro-
pagaci, povolení a podobně. Perné jsou poslední týdny před závodem.
V den závodu nás vloni bylo asi 15, ale už to bylo málo. Uvítali bychom,
kdyby se na den závodu našli další pomocníci třeba na trať, k občerstvení
a na další drobné práce.
Počítal jste na začátku, že závod bude mít tolik účastníků?
Rozhodně ne. 
Kam byste chtěl závod ještě pozvednout? Nemyslím přitom jen
kvantitativně, ale i kvalitou. 

Každým rokem se učíme. Naší snahou je nabídnout závodníkům spíše
nadstandardní podmínky, pokud jde o péči. Všichni jsou u nás úrazově
pojištěni, což není běžné. Snažíme se, aby se tu cítili dobře a tím pádem
přijeli i v dalších ročnících. Přírodní předpoklady na to v Hrádku rozhodně
jsou.
Jak vnímáte pozici triatlonu mezi závodníky? Třeba kdyby 
váhal někdo z hrádeckých aktivních sportovců, zda jej zvládne
– může se bez obav přihlásit?
Rád bych nejprve řekl, že mě trošku mrzí, že právě hrádečtí se našeho 
triatlonu moc nezúčastňují. Přitom v první řadě je organizován zejména
pro hrádecké a lidi z blízkého okolí. Jezdí sem ale hlavně lidé z větší dálky
a máme hodně účastníků z Německa. Myslím si, že pro absolvování 
našeho triatlonu stačí běžná fyzická příprava. Tedy každý, kdo umí 
plavat, občas se projede na kole a proběhne, by ho měl zvládnout bez
větší újmy. Jsou mnohem těžší triatlony.
Pro spoustu lidí je asi trochu nepochopitelné, že někdo dobro-
volně absolvuje tyto tři disciplíny těsně za sebou. Jak to cítíte
po doběhu do cíle – je to tak hrozné, jak to vypadá?

Je asi lepší, když člověk všechny tři disciplíny umí alespoň průměrně, než
když v jedné vyniká a v další by se trápil. Největším problémem bývá
změna rytmu při přechodu z plavání na kolo a zejména z kola na běh.
Donutit nohy k nějakému výkonu po šlapání na kole a najít ještě dech,
který má u běhání mnohem vyšší frekvenci, je asi nejtěžší. Mně ale tria -
tlon a pohyb vůbec dělá dobře. Asi je to vyplavováním endorfinů. Nej-
prve jsem se zúčastnil triatlonů jen ve štafetě jako plavec. Jenže pak mi
bylo líto, že po plavání už mám volno, zatímco kolegové se dřou. Takže jsem
si pak poprvé zkusil celý triatlon. Proto také dnes hrádecký triatlon orga-
nizuji. Bez osobní zkušenosti by to nešlo. A také přiznávám, že na jiných
závodech člověk může odkoukat inspiraci pro vylepšení vlastního závodu.

Má hrádecký triatlon nějaké specifikum?
Určitě počet zahraničních účastníků, což je dáno polohou Hrádku nad Ni-
sou. Kromě nějakých kvalifikačních a mistrovských závodů to není běžné.
A zajímavý už začíná být i počet účastníků. Přes 200 závodníků ve všech
kategoriích není obvyklé číslo.
Hrádeckému triatlonu přejeme všechno nejlepší i do dalších let – ať se
daří! Vít Štrupl

Triatlon na Krist˘nû znovu Ïije
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Veterinární ordinace
MVDr. Andrea ·ebestová

Liberecká 587 
Hrádek nad Nisou

telefonní ãíslo: 602 346 004

Ordinaãní hodiny: 
po–pá 8.00–9.30, 15.00–18.00

so–ne moÏnost o‰etfiení 
po telefonické domluvû

Rozsah sluÏeb: léãební ãinnost a pre-
vence pro malá zvífiata a konû, chirurgie, 

sonografie, ãi‰tûní zubÛ ultrazvukem, 
aplikace mikroãipu + europas, 

videootoskopie,
prodej krmiv, klinick˘ch diet 

a chovatelsk˘ch potfieb.

Restaurace Klub – 
Chotyně

Srdečně vás zveme k návštěvě 
naší restaurace, 

která vám nabízí obědy, 
večeře a minutky, 
příjemné posezení 

k různým příležitostem, 
rodinných oslavám, svatbám, 

ale i firemním večírkům.

Polední menu lze i dovážet 
přímo do firem nebo do domu 

za 65 Kč

V případě zájmu volejte tel.: 

604 759 409

Podûkování
Touto cestou by chtěly všechny spokojené děti poděkovat hrádecké firmě
KSM Castings CZ za sponzorský dar, který od vás naše mateřská škola 
dostala. Díky vašemu sponzorskému daru máme v naší školičce nový 
rehabilitační bazén, ve kterém zažíváme spoustu legrace.

Děkujeme! Sluníčka z Václavic 

Projekt Práce s vefiejností 
v roce 2011–2012

Společnost pro Lužické hory, která koordinuje projekt Práce s veřejností
v ochraně přírody v euroregionu Nisa, by chtěla nejen hrádecké občany
pozvat na své akce i v roce 2012. Podle návštěvnosti v roce 2011 se naše
akce setkaly s milým ohlasem. Jednalo se o přednášky pro veřejnost, kde
témata byla a jsou zaměřena na zajímavosti z Lužických a Žitavských hor,
např. Staré obchodní stezky v Lužických horách. Zorganizovali jsme 
také výlety pro děti a mládež do blízkého i vzdálenějšího okolí např. na
Jedlovou a Tolštejn nebo do Jonsdorfu. Důležitou částí projektu je vydání
českých naučných publikací také v německém jazyce, např. Maloplošná
chráněná území Libereckého kraje. V letošním roce již proběhla první 

z řady přednášek pod názvem Hrady v Trojze mí a v březnu na ni naváže
přednáška o využití kamene a lomech v našem regionu. Budou vydány
naučné publikace o geologických zají ma vostech, památných stromech 
a na učných stezkách Libereckého kraje. Závěrem projektu bude prezen-
tace dvojjazyčné výstavy Dva názvy = jedna krajina, která představuje 
zajímavá místa, historický vývoj, architekturu a přírodu v Lužických a Ži-
tavských horách. Tímto vás na naše akce srdečně zveme a těšíme se na
shledanou. Mgr. Renata Straková, koordinátorka projektu
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Kovboj, ten tûÏkej 
Ïivot má…

… a proto musí pro uvolnění nastoupit zábava. V DK Beseda proběhl 
21. ledna 2012 první ročník Zimních country Hrá(d)ek. Vystupující se 
nedali odradit pořádnou sněhovou nadílkou a v pořádku dorazili. Večer
odstartovalo vystoupení taneční skupiny Mladí Známí (Hrádek n. N.). 
Ta předvedla výběr z klasických country tanců. Následovali Staří Známí
(taktéž Hrádek n. N.), kteří vystoupili s cloggingem. Country step clog -
ging je v Česku téměř neznámým pojmem, mluvíme-li o „netaneční“ ve-
řejnosti. Jeho popularita je značná zejména ve Spojených státech, kde 
se clogging tančí na současnou moderní hudbu. 

Taneční skupiny Black Shadow a Čtyřlístek (Nový Bor) nám předvedly
společnou choreografii Line dance a temperamentní kankán. Dalším 
z vystupujících byla skupina Wings (Liberec), již mimo country show
dance předvedli výbušný kankán, který rozproudil krev v žilách nejed-
nomu z přihlížejících. Z německé Zittau k nám zavítal taneční soubor 
Drei Kronen Linedance. Početná skupina tanečníků širokého věkového
spektra předvedla dvě vystoupení v Hrádku málo známého stylu Line
dance. Jde o tanec, ve kterém tanečníci stojí ve více řadách (line) za se-
bou i vedle sebe. Každý tanec se skládá z přesně stanovených tanečních
kroků, které se za sebou opakují v určitých sekvencích. Tyto „choreogra-
fie“ se vztahují vždy k určité skladbě. Celým večerem provázela country
hudební skupina Jitro z České Lípy. Hvězdným hostem byl Jiří „Jeff“ Va-
šák, zakladatel nejznámější české country taneční skupiny Caramella
Praha. Jiří, přezdívaný Muž, jenž naučil Ameriku tančit country při svých
vstupech chytlavou formou naučil návštěvníky Country Hrá(d)ek něko-
lik základních country tanců a dokázal roztančit celou Besedu. Pod jeho
vedením se návštěvníci Country Hrá(d)ek naučili Zuzanu, California Reel,
Kuželáka, Pískaného rufuse a další. Dalo by se říci, že se za podpory spon-
zorů, města Hrádek n. N. a pilné práce taneční skupiny Staří Známí první
ročník Zimních Country Hrá(d)ek vydařil a budeme se těšit na další.

Staří Známí

V bruslení soutûÏily celé rodiny
V sobotu 21. 1. proběhl další ročník závodů v bruslení, které mohly před
lety vzniknout díky umělému kluzišti v areálu Orel. Zvláště letos to v den
závodů venku na zimu moc nevypadalo.

Celkem se zúčastnilo 43 závodníků v kategoriích od dětí až po dospělé.
Závodníci předvedli, jak jsou na bruslích rychlí, jak ovládají slalom 
i střelbu na bránu.

Poděkování patří městu Hrádek nad Nisou, městské policii a Jednotě
Orel a hlavně všem, kteří pomáhali s organizací přímo na ledě.
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Vánoãní dárek pro Ïáky 
a uãitele Z· Lidická

Žáci ZŠ Lidická dostali pod stromeček dvě nově vybavené učebny. Jazy-
ková učebna byla vybavena novým nábytkem, dataprojektorem a menší
interaktivní tabulí. Dále mohou žáci v učebně pracovat s 15 novými note -
booky s připojením na internet, což jim umožní získávání aktuálních 
informací přímo při výuce. Počítá se také s využitím notebooků pro 
online výuku s rodilým mluvčím daného cizího jazyka z partnerských škol
nebo pro konverzaci se žáky z partnerských škol, například pro německý
jazyk ze školy v Jonsdorfu nebo Hartavě v rámci projektových dnů. Další
nově vybavenou učebnou je ekolaboratoř s novým nábytkem, žákovskými
mikroskopy a učitelským mikroskopem napojeným na počítač a inter -
aktivní tabuli. Žáci budou mít možnost srovnávat různá měřítka pohledu
a ověřovat si svoje výzkumy při ekoprogramech v praxi. Obě tyto učebny
byly vybaveny v rámci projektu Škola eko?logicky! z česko-saského pro-
gramu Cíl 3.  Renata Straková

Konec roku 
ve ‰kole v Louãné

Kalendářní rok 2011 děti ze školní družiny a speciální třídy zakončily akcí
nazvanou Za tajemstvím vánoční hvězdy. Finanční prostředky na tak 
nádhernou akci škola získala formou projektu z Krajského úřadu Liberec-
kého kraje a od rodičů. 

Během celé akce se vystřídaly vánoční dílničky, beseda se včelařem 
o vzniku medu, besídka ve speciální třídě, návštěva kina v Hrádku nad
Nisou, celodenní výlet do Centra Babylon v Liberci a nakonec besídka 
ve školní družině spojená se spaním ve škole.

Vánoční týden začal přípravou těsta na perníčky, kde děvčata ukázala
své umění. Chlapci mezitím připravovali materiál na výrobu vánočních
zvonečků z květináčků a na vánoční svícny. Další den od rána voněla 
celá škola perníkovým kořením. Děti válely, vykrajovaly a paní učitelky
pekly. Během zdobení nás navštívil místní včelař pan Halbich, který děti
seznámil, jak vlastně takový med, který do perníčků patří, vzniká. Děti se
dověděly o životě včel, prohlédly si plástve a nakonec za odměnu mohly
vyrobit svou vlastní svíčku z mezistěn.

Ve čtvrtek jsme se ve velkém počtu sešli na nádraží ČD a vypravili se
směr Centrum Babylon v Liberci. Celé odpoledne jsme strávili v IQ parku,
kde byla pro děti připravena i Vánoční Science show – pokusy s Van de
Graaffovým generátorem, tekutým dusíkem nebo s plyny, výroba umě-
lého sněhu, prohlédli jsme si zrcadlové bludiště, zkusili si, jak se žije 
v úplné tmě atd. Po chutném obědě jsme se přemístili do Lunaparku, kde
děti měly možnost vyzkoušet velké množství atrakcí: od houpaček přes
různé simulátory a videohry až po rodeo na divokém býku. V odpoled-
ních hodinách jsme ukončili zábavu v Centru Babylon. Čekala nás náv-
štěva kina v Hrádku nad Nisou. Po ukončení filmu následovala vánoční
besídka ve ŠD. 

Za možnost uskutečnění nádherného vánočního týdne děkujeme Kraj-
skému úřadu Libereckého kraje, Nadaci škola hrou v Liberci, panu ředi-
teli Havlovi, panu Halbichovi a rodičům žáků.

Eva Jandalová za ŠD, Irena Horáčková za speciální třídu

O odklad ‰kolní docházky
Ïádá v Hrádku tfietina rodiãÛ

Den před pololetními prázdninami proběhl na hrádeckých školách zápis
do prvních tříd pro školní rok 2012–2013. Každá škola si jej pořádala 
samostatně. Přesto, že se k zápisu dostavilo přes sto dětí, otevřeny budou
jen tři první třídy. Důvodem je velké množství podaných žádostí o odklad
školní docházky. Ty sice nemusí být všechny vyřízeny kladně, ale zpra-
vidla jim bývá vyhověno, zvláště když odklad doporučují i učitelky z ma-
teřských školek.

Nejvíce rodičů s dětmi přišlo na ZŠ Lidická. Přihlásilo se zde 48 dětí, 
z toho ale 16 požádalo o odklad školní docházky. Na ZŠ T. G. Masaryka
se přišlo zapsat 34 dětí, u 11 z nich bude pedagogicko-psychologická 
poradna a lékař posuzovat žádost o odklad školní docházky. Do školy 
v Doníně se přihlásilo 23 dětí a jen 5 si pravděpodobně den nástupu 
do školy o rok posune.
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