
Thermica rally LuÏické hory se
pojede popatnácté

Jubilejní patnáctý ročník Thermica rally Lužické hory se letos pojede v sobotu 28. dubna. Posádky se 
ale začnou sjíždět už v pátek. Letošní ročník hrádecké automobilové soutěže se opět započítává do 
Mistrovství ČR ve sprintrallye, do mezinárodního Lužického poháru a nově i Deutsche Rallye Serie, v níž
mohou startovat atraktivní vozy kategorií WRC as GT (vozy Porsche). 

Start závodu se opět odehraje na
hrádeckém Horním náměstí. První
posádka se na trať vydá v 9 h. Zá-
vodníky čeká osm rychlostních
zkoušek – 4 se pojedou na Hrá-
decku a 4 na Frýdlantsku. Během
nich najedou 83 km. Celá trať sou-
těže měří 274 km. Pokud byste
chtěli vidět příjezd vítěze zpátky na
náměstí, čekejte jej kolem půl páté
odpoledne.

Jak se rally Lužické hory dotkne
obyvatel města? Omezení přímo v
Hrádku bude v podobném rozsahu
jako v minulých letech. Rychlostní
zkoušky a tím pádem největší ome-
zení se budou týkat Václavic,
Uhelné a Oldřichova na Hranicích.

Od pátečního rána do sobotní 22. hodiny bude uzavřen vnitřní obchvat města. Obsazena bude 
i hasičská louka. V pátek od 18 hodin bude uzavřen až do sobotního večera prostor před Českou spoři-
telnou. Právě zde bude postavena startovní a cílová rampa. Uzavřeno bude také parkoviště na Kristýně.
Zde budou probíhat technické a administrativní přejímky.

První a pátá rychlostní zkouška se odehraje v Bílém Kostele. Auta vystoupají po staré silnici na 
Rozkoš a pokračovat budou až na Buk republiky, odkud se budou vracet do Bílého Kostela. 

Druhá a šestá rychlostní zkouška startuje ve Václavicích. Pořadatelé se tak vracejí k trati, která byla
vyzkoušená a oblíbená ještě v dobách původní rally v osmdesátých letech. Závodníci pojedou na 
tzv. „dálnici“, po ní zpět ke Školnímu kříži, kolem hřbitova na křižovatku se silnicí na Pekařku. Zde také
bude divácké místo. Pokračovat budou k sídlu Pískoven. Po průjezdu kolem grabštejnských pískoven 
a bytovek na Grabštejně sjedou po staré silnici do Oldřichova na Hranicích. Cíl rychlostní zkoušky bude
u křižovatky s kruhovým objezdem nad Oldřichovem. 

Václavická rychlostní zkouška začne těsně před desátou hodinou. Proto je potřeba počítat s tím, že
budou Václavice, Uhelná i Oldřichov uzavřeny zhruba od devíti do 17 hodin. Pořadatelé projednávali
potřebná omezení s osadními výbory obcí, kterých se rally dotkne. Samozřejmou součástí rally je zajiš-
tění lékařské pomoci, která je v akutních případech k dispozici i v jinak uzavřených částech.
Závodníci jsou pojištěni pro případ vzniku škod, kterými mohou být poničené ploty apod. V případě,
že k takové škodě dojde, je jen potřeba ji nahlásit pořadatelům. Pořadatelé zodpovídají za uvedení cest
do původního stavu po skončení rally.

Příznivci motoristického sportu se mají poslední dubnovou sobotu na co těšit. Určitě je čeká zajímavá
podívaná. Pořadatelé zároveň děkují všem občanům, kterých se soutěž dotkne nebo je v době konání
omezí, za podporu a shovívavost.

Thermica rally Lužické hory připravují členové Autoklubu Hrádek nad Nisou za výrazné podpory
města Hrádek nad Nisou a řady dalších organizací a jednotlivců. Záštitu nad soutěží převzal hejtman
Libereckého kraje Mgr. Stanislav Eichler. Vít Štrupl

Hrádek nad Nisou
se pfiedstavuje 

v Senátu
Město Hrádek nad Nisou dostalo jedineč-
nou příležitost představit se v prostorách
Senátu Parlamentu České republiky v Pra -
ze. V předsálí jednacího sálu Senátu byla
10. dubna otevřena výstava, která Hrádek
ukazuje jako město v srdci Trojzemí – při-
bližuje mezinárodní spolupráci na úrovni
svazku měst Malý trojúhelník, realizované 

přeshraniční projekty a také proměny
města po otevření hranic. Z města, které
leželo na konci světa a na okraji zájmu, se
stalo město, které je doslova srdcem Troj-
zemí a bránou pro turisty. Část výstavy 
je proto věnována rekonstrukci náměstí,
novému multifunkčnímu centru Brána
Troj zemí, muzeu a jeho nejcennějšímu 
exponátu vampýru Tobiášovi. Senátoři 
a návštěvníci Senátu, kterých není málo, se
seznámí se zajímavostmi a lákadly regionu
Trojzemí: areálem Kristýna, památkami 
a krajinou Lužických a Žitavských hor.

Výstava je v Senátu k vidění do 23. dub -
na. Pořádána je pod záštitou Karla Ka-
pouna, senátora za volební obvod Česká
Lípa, do kterého Hrádek nad Nisou patří. 

Pokračování na straně 3

V dubnovém čísle:
— Příspěvkový program 2012
— Motivační program spuštěn
— Fredy Volkert
— Úspěch DS Vojan
— Hrádecké mažoretky
— Učíme pro rodiče
— Program kina, kalendárium
— Příloha: Toulání časem…

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 květnového čísla je 18. 4. 2012. 
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 9. 5. 2012.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
5. schůze rady města
5. schůze rady města v roce 2012, konaná dne 7. března, se zabývala těmito
záležitostmi:
— doporučila zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku 

č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podanou žádost
o poskytnutí dotace na projekt Obnova křížku na Dlouhé Mezi v Hrádku
nad Nisou do grantového fondu Libereckého kraje na rok 2012, Program
G-7 Podpora ochrany přírody a krajiny

— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podanou žádost
o poskytnutí dotace na projekt Sportovní a dětské hřiště Dolní Sedlo 
do grantového fondu Libereckého kraje na rok 2012, Program G-14 
Podpora tělovýchovy a sport, kdy bude financování akce zajištěno 
z rozpočtu města – org. 102 (OV Dolní Sedlo)

— schválila záměr a podanou projektovou žádost Snížení energetické ná-
ročnosti ZŠ T. G. Masaryka na základě 35. výzvy ministerstva životního
prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí

— schválila záměr a podanou projektovou žádost Snížení energetické 
náročnosti MŠ Václavice na základě 35. výzvy ministerstva životního 
prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí

— schválila projektový záměr města Hrádek nad Nisou a podanou žádost
o poskytnutí dotace na projekt Spolupráce hasičů v Trojzemí 2012, do
fondu malých projektů Ziel3/Cíl 3 pro podporu přeshraniční spolupráce
2007–2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, při
předpokládané realizaci v období roku 2012 a celkovém rozsahu pro-
jektu do 14 852,40 eur (tj. 371 310 Kč při kurzu 25 Kč/1eur)

— schválila podmínky pro motivační program (systém) města Hrádek nad
Nisou pro třídění komunálního odpadu. Uložila zajistit vybavení a admi-
nistraci pro motivační program v souladu s rozpočtem města a předložit
radě města ke schválení smlouvy zajišťující služby v rámci realizace mo-
tivačního programu, a to před datem zahájení motivačního programu

— schválila výběr nejvhodnější nabídky ve výši 63 048 Kč vč. DPH firmy
EMKAS, s. r. o, na akci Oprava hasičské zbrojnice Václavice – stavební
práce 

— schválila pronájem nemovitostí – areál bývalé celnice, Žitavská 271, 
Hrádek nad Nisou, a to objekt č. p. 271, objekt garáže na st. p. č. 1 592,
objekt buňky č. 1, objekt buňky č. 2 a objekt buňky č. 3 za měsíční 
nájemné za 1m2 nebytového prostoru 55 Kč bez DPH, celkem 37 995 Kč
bez DPH, doba nájmu určitá na 10 let, zvláštní podmínka –převzetí dluhu
ve výši 462 642 Kč 

— vzala na vědomí informaci realitní kanceláře AZ bydlení o současném
stavu prodeje bytové jednotky č. 16, Starý Dvůr, Hrádek nad Nisou. 
Doporučila zastupitelstvu schválit snížení kupní ceny na 1 800 000 Kč
formou obálkové metody.

— schválila ukončení mandátní smlouvy na zajištění lesnické činnosti 
Ing. Pavlem Říčanem. Schválila uzavření mandátní smlouvy s Lesy, 
dřevo, služby, Křížany, s. r. o., zastoupené Ing. Pavlem Říčanem – za 
podmínek stejných jako ve vypovězené mandátní smlouvě č. 05/5/2009

— vzala na vědomí předloženou projektovou dokumentaci modernizace
plynové kotelny v Hrádku nad Nisou – přípojka VN a trafostanice koge-
nerační jednotky 

— schválila užití pozemků a komunikací ve vlastnictví města za účelem 
vedení trasy III. cyklomaratonu horských kol – Malevil Cup 2012

— schválila ukončení členství pana Václava Krejčíka v názvoslovné komisi,
komisi životního prostředí a zemědělství a v dopravní komisi z osobních
důvodů

— vzala na vědomí zánik mandátu Daniela Prchlíka, člena Zastupitelstva
města Hrádek nad Nisou k 29. 2. 2012 a vznik mandátu pro náhradníka
Jaroslava Sklenáře ke dni 1. 3. 2012.

6. schůze rady města
6. schůze rady města v roce 2012, konaná dne 21. března, se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila v souladu se zápisem hodnotící komise rozdělení finančních

prostředků z Grantového programu města pro rok 2012 jednotli vým
žadatelům v příspěvkovém školském programu, v příspěvkovém pro-
gramu na projekt a v příspěvkovém programu na člena 

— schválila uzavření koordinační dohody o vzájemné spolupráci při 
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi městem
Hrádek nad Nisou a Policií České republiky OO Hrádek nad Nisou

— schválila poskytnutí finančního příspěvku Centru pro zdravotně posti-
žené Libereckého kraje pro rok 2012 ve výši 5 000 Kč

— schválila uzavření mandátní smlouvy na vypracování výběrového 
řízení k projektu Park pod ulicí gen. Svobody za cenu 40 000 Kč vč.
DPH dle podané nabídky

— schválila uzavření mandátní smlouvy na vypracování výběrového ří-
zení k projektu Park Oldřichov na Hranicích za cenu 25 000 Kč vč. DPH
dle podané nabídky

— schválila zpracování a podání žádosti o dotaci na projektový záměr
města Hrádek nad Nisou pod názvem Experiment ve výuce – fyzikální
a přírodovědné učebny do operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, zaměřený na pořízení kvalitních pomůcek 
do fyzikální a přírodovědné učebny a zaškolení pedagogů. Schválila
jako zpracovatele žádosti o dotaci Regioplan, s. r. o., za celkovou cenu
36 000 Kč vč. DPH, dle předložené nabídky 

— schválila otištění prezentace města ve formátu 1/6 strany (60 mm 
x 60 mm) v publikaci První pomoc není věda za celkovou cenu 
6 490 Kč bez DPH. Uložila odboru ODK zajistit zaslání publikací ze
strany vydavatele do všech příspěvkových organizací města.

— doporučila zastupitelstvu města schválení přijetí dotace na projekt 
Bezpečnost v regionu Trojzemí dle vydaného rozhodnutí Euroregi-
onálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Cíl 3 (ČR – Polsko) 
v euroregionu Nisa 

— doporučila zastupitelstvu města schválení projektového záměru a po-
dání žádosti o dotaci na projekt Minimalizujeme šikanu ve školní praxi
žadatele ZŠ Lidická do programu Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, bez nároku na 
financování i předfinancování projektu z rozpočtu města na rok 2012

— nedala souhlas spoluvlastníku nemovitostí CIB Flats P10, a. s., s pro-
nájmem nebytových prostor v č. p. 716, 718 ul. máje za účelem zřízení
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež pro obec Hrádek nad Ni-
sou pro uchazeče Romský život, o. s., s ohledem k charakteru objektu
sloužícího převážně pro nájemní bydlení

— vzala na vědomí informaci od fy PIKESOFT, s. r. o., o odstoupení od 
prodeje souboru nemovitostí č. p. 428, ul. 1. máje (bývalé kino)

— doporučila zastupitelstvu schválit snížení minimální kupní ceny dle
znaleckého posudku na 993 000 Kč u prodeje domu č. p. 124, ul. Do-
nínská (bývalá školní družina s pozemkem) 

— doporučila zastupitelstvu schválit snížení minimální kupní ceny dle
znaleckého posudku na 380 000 Kč u prodeje domu č. p. 130, Oldři-
chov na Hranicích (bývalá škola s pozemkem)

— vzala na vědomí informaci o stavu přípravy projektu Odlehčovací 
odtok Nisy s retenčním účinkem

— schválila uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě s firmou Severočeské ko-
munální služby, s. r. o., a to na dobu určitou od 1. 4. 2012 do 
31. 12. 2012 (s možností prolongace), ohledně zajištění sběru, svozu,
vykládky a výkupu komodit v motivačním programu města Hrádek nad
Nisou pro třídění komunálního odpadu s hodinovou sazbou za svoz,
sběr, vykládku 290 Kč/h bez DPH

— schválila prodej vytříděných komodit v rámci motivačního programu
města Hrádek nad Nisou pro tříděný komunální odpad od 1. 4. 2012
do 31. 12. 2012 za cenu PET lahve 1,40 Kč / 1 kg, papír 0,60 Kč / 1 kg

— v souladu s hodnocením hodnotící komise schválila jako dodavatele
veřejné zakázky malého rozsahu Park Oldřichov na Hranicích vítězného
uchazeče: Jindřich Bursík, Brandýs nad Labem za celkovou cenu 
210 566 Kč vč. DPH

— vzala na vědomí předloženou žádost o spolupráci při akci Grabštejn-
ské čarodějnice 30. dubna 2012 pořádanou Kulturní agenturou ŠtěK.
Schválila výlep 20 ks plakátů na výlepových plochách v Hrádku n. N.,
bezúplatné zapůjčení městského podia a 6 ks pivních setů na akci 
Grabštejnské čarodějnice dne 30. 4. 2012. 

— souhlasila s připojením města Hrádek nad Nisou k celonárodní výzvě
Petice za záchranu českého regionálního školství a schválila vystavení
petičních archů v podatelně budovy radnice města

— schválila výměnu softwaru – právních informačních systémů z důvodů
lepších podmínek, kterými jsou nižší cena, větší počet přístupů do 
systému a aktualizace dat on-line přes internet. Schválila nepoužití
směrnice č. 2/2007 na vybrání dodavatele právního informačního 
systému z důvodu podání výhodné nabídky, která je nabízena na dobu
27 měsíců za celkovou nabízenou cenu 50 000 Kč bez DPH.
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Nov˘ zastupitel
Novým zastupitelem města se stal od 1. 3. pan Jaroslav Sklenář. Svého
mandátu se k 29. 2. vzdal pan Daniel Prchlík. Vzhledem k tomu, že jako
první náhradník se ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2010 umístil
za sdružení Hrádek potřebuje změny pan Jaroslav Sklenář, ujal se svého
mandátu. Slib člena zastupitelstva složil na březnovém veřejném zase-
dání.

Vzhledem k tomu, že pan Daniel Prchlík rezignoval i na svou funkci
člena finančního výboru zastupitelstva, byl na jeho místo zastupiteli 
zvolen pan Jiří Paseka.

3. mimořádná schůze rady města
3. mimořádná schůze rady města v roce 2012, konaná dne 28. března, 
se zabývala těmito záležitostmi:
— schválila vypsání konkurzních řízení na pozice ředitelů Základní škola

Lidická, Základní škola T. G. Masaryka, Základní škola praktická a Ma-
teřská škola Loučná, Mateřská škola Liberecká, Mateřská škola Donín,
Mateřská škola Oldřichovská, Dům dětí a mládeže DRAK. Schválila 
podmínky konkurzních řízení, kdy je předpokládaný nástup do funkce
od 1. srpna 2012, funkční období na dobu určitou 6 let, přihlášky do
konkurzu budou doručeny na podatelnu Městského úřadu v Hrádku
nad Nisou nejpozději do 30. 4. 2012 do 14 h.

Hrádek nad Nisou 
se pfiedstavuje v Senátu

Dokončení ze strany 1
Vernisáže výstavy se kromě řady pozvaných hostů zúčastnila i výprava

seniorů z Hrádku nad Nisou. Ti měli navíc možnost prohlédnout si 
historické prostory Valdštejnského paláce, kde Senát pracuje.

Vít Štrupl

V prvním čtvrtletí roku 2012 řešila Policie ČR
v Hrádku nad Nisou 54 trestných činů, z toho
24 skutků (tedy 44 %) se podařilo objasnit.

Bylo řešeno 189 přestupků. Blokovou pokutou
bylo potrestáno 147 z nich. Dvakrát bylo zjištěno

požití alkoholu před jízdou, za což byly řidičům
odebrány řidičské průkazy.

Ve městě se můžete setkat se smíšenými hlídkami složenými z policistů
Police ČR a policistů z Německa a Polska. Tyto hlídky jsou především pre-
ventivního charakteru, ovšem v nejednom případě již byla účast zahra-
ničního kolegy pro řešení nějakého problému výhodou. Další výhodou 
je rychlost při předávání informací a zároveň žádostí v rámci trestního 
řízení. Posledním úspěchem této hlídky je odhalení tisíce tablet pseudo-
efedrinu z Polska, sloužících pro výrobu návykových látek. Spojené hlídky
jsou k vidění od roku 2009 nejen v Hrádku nad Nisou, ale i v Žitavě a Bo-
gatynii. Policisté, kteří slouží v těchto hlídkách, jsou jazykově vybaveni
tak, aby byli schopni alespoň částečně tlumočit. Při setkání s takovou hlíd-
kou je toho možné využít k položení dotazu například k rozdílnosti před-
pisů v dopravě nebo i jiných oblastech.

Z výsledků práce Městské police Hrádek nad Nisou
Během prvních třech měsíců roku 2012 řešili strážníci městské policie 
404 událostí. Nejvíce přestupků, celkem 60, bylo řešeno v dopravě. Ve 
14 případech bylo zjištěno porušení obecně závazných vyhlášek města.
V pěti případech byly řešeny drobné krádeže.

V poslední době se hlídky městské policie zaměřily na kontrolu do-
držování městských vyhlášek, zejména vyhlášky o požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství. Velký problém nastává hlavně s míst-
ními bezdomovci, kde je nutné tuto situaci řešit ve spolupráci i s ostat-
ními odbory městského úřadu.

Dále se hlídky zaměřují na kontrolu parkování vozidel v centru města,
kde od listopadu platí omezení parkování pomocí parkovacích hodin. Část
řidičů také pravděpodobně nezná dopravní značku ohraničující obytnou
zónu. Tyto značky jsou například v okolí náměstí. V prostoru jimi vyme-
zeném se smí parkovat jen na vyznačených místech. 

V jarním období budou také častěji prováděny kontroly dodržování
předepsané rychlosti vozidel. Měřené úseky už navíc nemusejí být ozna-
čeny. Stále ale platí, že strážníci nemohou měřit kdekoliv, ale jen na mís-
tech schválených Policií ČR.

Městská policie řešila od začátku roku i několik ne zcela všedních 
případů. Mezi ně patří například napadení ženy divokým prasetem 
v centru města, na Uhelné bylo nalezeno vozidlo, které bylo jeho majiteli
odcizeno. Strážníci museli také asistovat posádce sanitky rychlé zá-
chranné služby při zvládnutí opilého agresivního bezdomovce.

Byla podepsána dohoda o spolupráci při zajišťování pořádku
Co největší využití potenciálu obvodního oddělení Policie ČR a Městské
Policie Hrádek nad Nisou je smyslem v dubnu podepsané koordinační
dohody. Její naplnění má pomoci zkvalitnit, zjednodušit a sjednotit 
spolupráci zejména při ochraně osob a majetku, ochraně veřejného po-
řádku, vyšetřování trestních činů, prevenci kriminality i v oblasti silnič-
ního provozu.

Konkrétním výsledkem spolupráce jsou například hlídky složené 
z policistů a strážníků. Vzhledem k počtu strážníků městské policie, která
je v současnosti pětičlenná, jsou spojené hlídky potřebné. Městská poli-
cie v současnosti funguje nonstop v pátek a v sobotu. V ostatních dnech
její služby končí v 1 hodinu po půlnoci. Společným postupem při tvorbě
služeb je zajištěn lepší dohled nad dodržováním pořádku ve městě.

Spolupráce mezi oběma složkami bezpečnosti panuje i ve výpomoci
technikou nebo společným postupem při kontrolách požívání alkoholu.

Informace od Policie âR

ZadluÏení mûsta se sníÏilo
V březnu se městu podařilo splatit dva úvěry, které byly použity 

na předfinancování projektu, ze kterého bylo pořízeno nové hasičské
auto (cisternová stříkačka) a druhé bylo rekonstruováno 

(hasičský žebřík). Oba úvěry činily dohromady 10,5 milionu korun.
Vzhledem k tomu, že městu byla v březnu proplacena dotace 
na tento projekt, podařilo se celkové zadlužení města snížit 

pod 31 milionů korun.
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Svazek mûst
Ve středu 15. 3. se v multifunkčním centru Brána Trojzemí v Hrádku nad
Nisou uskutečnilo 14. zasedání Společné rady svazku měst Malý troj-
úhelník Bogatynia (PL) – Hrádek nad Nisou (CZ) – Zittau (D).

Již tradičně bylo na programu schválení společného rozpočtu svazku
měst – tentokrát na rok 2012, kde je mimo prostředků na práci projekto-
vých skupin vyhrazena i částka na společné projekty a Mistrovství Evropy
seniorů v lehké atletice, které se uskuteční v srpnu 2012 na území všech
tří měst a Zhořelce.

Zástupci měst schválili dva nové dokumenty. Jednak 2. společný plán
rozvoje svazku měst Malý trojúhelník, který vznikl v rámci projektové 
skupiny Společný plán rozvoje, a také aktualizovanou verzi stanov svazku
měst, které upravují pravidla tohoto dobrovolného seskupení.

Starosta města Martin Půta předal svou funkci prezidenta svazku měst
Malý trojúhelník svému polskému kolegovi, panu Andrzeji Grzmilewic-
zovi, který povede svazek měst příští rok.

Zasedáním Společné rady i symbolicky končí tříletý projekt Společný
sekretariát svazku měst Malý trojúhelník, v rámci kterého proběhlo
mnoho přeshraničních setkání a bylo připraveno i několik dalších spo -
lečných projektů. Tento projekt byl financován ze Sasko-českého pro-
gramu Ziel/Cíl 3.

Hedvika Zimmermannová – sekretariát svazku měst

Motivaãní systém byl spu‰tûn
Možnost jak ušetřit za poplatky za komunální odpad, motivace,
jak vytřídit více zpracovatelného odpadu, nesmyslný nápad
radnice, který bude stát hodně peněz – hodnocení motivačního
systému pro třídění odpadů jsou různá. Jak se systém osvědčí,
se teprve ukáže.
Faktem ale je, že motivační systém začal fungovat od 1. dubna a hned
zpočátku vzbudil zájem obyvatel města, kteří se přišli do systému regi-
strovat, vyzvedli si pytle na vytříděný odpad a štítky se svými čárovými
kódy.

„Za zavedením motivačního systému stála snaha města zvýhodnit ty
obyvatele, kteří odpad třídí. Díky tomuto systému mohou získat slevu na
poplatcích pro další rok. Ty, kteří odpad dosud netřídili, může přimět ke
změně názoru,“ vysvětluje důvody zavedení systému místostarosta Josef
Horinka.

Motivační systém není nápadem hrádecké radnice: „Myšlenkou, jak
zvýhodnit ty, kteří odpad třídí, jsme se zabývali dlouho. Příklad některých
měst, jako je například Nový Bor, ukázal, že systém může fungovat,“ říká
Josef Horinka.

Námitky, že systém bude drahý a město na něm prodělá, nejsou opod-
statněné. Město ušetří za likvidaci netříděného odpadu a vytříděné pet
lahve a papír lze prodat. Sleva, kterou město obyvatelům poskytne, i ná-
klady na provoz systému by tím měla být vyrovnány.
Jak se do systému zapojit? 
Zaregistrujte se na Městském úřadě v Hrádku nad Nisou v 2. patře, 
č. dveří 39. Při registraci obdržíte zdarma štítky s čárovými kódy a pytle
na sběr PET lahví a papíru.

Do každého pytle zvlášť budete třídit příslušnou komoditu. PET lahve
musejí být čisté a řádně sešlápnuté, též papír musí být vytříděn čistý, bez
příměsí. Do pytlů nepatří například papír mastný nebo jinak znečištěný.
V případě, že vytříděná komodita bude obsahovat příměsi, sleva se ne-
započte. Na každý pytel s vytříděnou příslušnou komoditou nalepíte po
naplnění štítek s čárovým kódem.

Naplněné a vytříděné pytle přistavíte každé první pondělí v měsíci ke
svozu k vaší nádobě na komunální odpad. Druhou možností je průběžný
osobní odvoz do sběrného dvora SKS, Žitavská 689, Hrádek nad Nisou.

Po odevzdání pytlů proběhne kontrola, zda je odpad správně vytříděn.
Pomocí čárových kódů bude snadno evidováno množství odpadu, které
každý odevzdal. Zároveň bude průběžně načítána částka, o kterou se 
v příštím roce sníží poplatek za komunální odpad. Sleva na poplatku nyní
činí 0,60 Kč za 1 kg odevzdaného papíru a 1,40 Kč za 1 kg PET lahví. 

Pokud se systém osvědčí a na trhu bude zájem o další komodity, může
být systém v budoucnosti rozšířen. Pokud někdo dosud odpad třídil do
kontejnerů nebo pro děti v rámci sběrové soutěže škol, nemusí na svých
zvycích nic měnit. Určitě je ale skupina obyvatel, která uvítá, že bude příští
rok při placení poplatku za odpad v jisté výhodě. Vít Štrupl

V‰echny ‰koly ãekají 
konkurzní fiízení na fieditele

Od 1. ledna vešel v platnost nový školský zákon. Ten kromě jiného upra-
vuje tzv. funkční období ředitelů škol, které jsou zřizovány ministerstvem,
kraji či obcemi. Dosud bylo jmenování ředitelů platné na dobu neurči-
tou. Nový stanovuje, že ředitel je jmenován do své funkce na dobu šesti
let. Před koncem jeho šestiletého funkčního období se zřizovatel může
rozhodnout, že vyhlásí nový konkurz. Také tak ale učinit nemusí.

Jiná je situace v současnosti, krátce po uvedení zákona v platnost.
Právní výklady, zda musí zřizovatel školy vyhlásit konkurz, nebo ne, když
nynější ředitelé svou funkci vykonávají více než šest let, se liší. Navíc žádný
právní výklad není závazný.

„V situaci, kdy se právní výklady rozcházejí, jsme se rozhodovali, jak
postupovat. Zvolili jsme raději opatrnější postup a konkurzy vyhlásili. Kdy-
bychom tak neučinili, mohlo by se také stát, že časem některý soud roz-
hodne, že konkurzy být musely, a to by znamenalo, že by ředitelé byli ve
svých funkcích neplatně,“ vysvětluje rozhodnutí zastupitelstva města
místostarosta Josef Horinka.

Konkurzní řízení na obsazení funkcí ředitelů ve všech hrádeckých škol-
ských zařízeních včetně školek a DDM Drak byla vyhlášena 30. 3. Ucha-
zeči musí své přihlášky odevzdat do 30. 4. 2012.

Vít Štrupl
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Ocenění jste převzal za své aktivity v oblasti turistiky. Nicméně
stále skromně zdůrazňujete, že to není to nejdůležitější. Za-
čněme tedy náš rozhovor povídáním o hrádeckých stavbách,
na kterých jste se nějak podílel.
První panelové domy byly v Hrádku postaveny na loukách nad tratí.
Osobně jsem ukládal první panel v Hrádku položený, což bylo někdy 
v roce 1965. Pak jsem spolupracoval na výstavbě zhruba tří set bytů,
včetně školky a jeslí na Liberecké ul. To trvalo do roku 1970. V roce 1980
jsem se vrátil na zajištění přístavby druhé školy, stravovacího pavilonu 
a pavilonu mimoškolních činnosti. V té době také vyhořela radnice. Asi
dnes moc lidí neví, že tehdejší předseda okresního národního výboru dal
průchod myšlenkám architektů a ti navrhli dům
zachránit. Tím zůstala na náměstí zachována
nádherná radnice. Jinak by tam stál prosklený,
architektonicky hrozný útvar. Na rekonstrukci
radnice jsem byl zaměstnán jako stavební do-
zor. Stavbu tehdy prováděl Stavokombinát,
který s podobnými stavbami neměl mnoho zku-
šeností. Těžko se sháněly materiály, muselo se
vycházet vstříc návrhům projektantů.

Mimo svou pracovní náplň jsme s jedním 
kolegou, panem Teologu, měli na starosti své-
pomocnou akci „hasičárna“. Stavbu se podařilo
dokončit z větší části díky hasičům. Dodnes 
obdivuji jejich aktivitu a zájem ten objekt reali-
zovat. Stará část, ta horní, byla asi 80 let stará 
a dobře sloužila. Ale už nevyhovovala z hlediska
stání pro vozidla, která byla větší a modernější
a nevešla se do ní. Školicí prostory byly ne -
dostatečné. Obec proto nechala vyprojektovat
novou přístavbu a rekonstrukci stávajícího
 objektu. Začátky byly náročné. Střídalo se ve-
dení, ale nakonec jsme za dva a půl roku stavbu
dokončili. Protože u hasičů je plno odborníků
různých profesí, tak leckteré práce byly prove-
deny hasiči. 

V devadesátých letech probíhala v Hrádku
plynofikace, které jsem se také účastnil. 
Měl jste v té době čas zabývat se také 
něčím jiným?
Zájmovou činností jsem tíhnul vždy k přírodě a
od roku 1962 jsem byl členem horolezeckého
oddílu, nyní klubu v Hrádku nad Nisou. Máme
zde k tomu podmínky tím, že tu je oblast pískovcových skal, které 
překračují hranice i do Žitavského pohoří. Před rokem 1989 klub upadal
a lezení už tolik zájemců nespojovalo. V té době jsme se snažili skupinu
horolezců stmelit tím, že jsme postavili chatu pro lezce na Horním Sedle.
Už tehdy jsem ale tíhnul více k turistice a tu provozuji až do nynějších 
let. 
Začínal jste u horolezců. Lezl jste aktivně?
Aktivně jsem lezl. Byla to zájmová činnost, která nás o víkendu týden co
týden tahala do přírody. A protože horolezců moc není, tak jsme se znali
i s mimohrádeckými. Jezdili jsme do skalních oblastí v severních a severo -
východních Čechách. Adršpach, skalní město u Turnova, Suché skály 
a tak podobně.

Které skály máte nejraději z těch hrádeckých?
Taková stěžejní je Liberecká stěna a Smrtka ve skupině Horních skal. To
jsou veliké věže. Líbilo se mi, že ten pískovec je na Hrádecku docela pevný
a nedrolí se, a proto lze lézt i v horších povětrnostních podmínkách.
V šedesátých letech tu byla uzavřená hranice. Podívali jste se
tehdy jako lezci do Žitavských skal?
Podívali jsme se, protože v první půlce šedesátých let bylo poprvé umož-
něno lezcům z tehdejší NDR, čili i ze sousední žitavské oblasti, dostat se
nějakým způsobem k nám do Československa. Jejich kroky samozřejmě
směřovaly do oblastí Skalák, Sedmihorky, kde jsme se s nimi seznámili.
Od té doby, protože nějaká možnost přechodu hranic tehdy vznikla, jsme

se s nimi setkávali. I když na první akce jsme 
museli jezdit přes Děčín, Hřensko a zpátky do
Žitavy. Kamarádství ale přetrvalo dodnes. 
Odkdy tu fungoval oddíl turistiky?
Poválečný klub lezců vznikl při tehdejší tělo -
výchovné jednotě v roce 1947, tedy těsně po
válce. Mezi lezci byli pan Zárybnický starší,
Brandejský, Plíva, Svatoš a další, kteří lezli 
v 50. letech. Pan Trousílek, který byl jeden ze 
zakládajících členů oddílu, pracoval v Pragov -
ce. Turistický oddíl při Slovanu byl založen 
se vznikem Lužické padesátky v roce 1972. 
Tím nechci říct, že předtím v Hrádku nebyli 
turisté, ale nebyli v oddíle. Do šedesátých let se
datuje vznik veřejných turistických pochodů,
například Praha–Prčice. I v Hrádku se turisté 
zabývali tím, že by mohli založit pochod, a tím
vlastně dali základ vzniku Lužické padesátky.
V té době to byli třicátníci a čtyřicátníci i mladší
lidé. To je rozdíl oproti dnešku, co se týká 
členské základny. 
Jak je to dnes a jak to bylo tehdy s činností
odboru turistiky?
Souvisí to s věkem lidí. Turisté se rádi sdružovali
a konali i svoje vlastní akce i v mezidobí mezi
pochody. Konaly se autokarové zájezdy do rů-
zných oblastí, byli několikrát v Tatrách. Tehdy
jsem byl ještě v lezeckém oddíle, takže akcí tu-
ristů jsem se moc neúčastnil. Mimo Lužické pa-
desátky tu bylo ještě „Vítání jara“ na Loupež-
nickém vrchu, kdy si jeden ze členů nechal
narůst dlouhé vousy a s kloboukem dělal strážce

Lužických hor Lužeboucha. Dělaly se tam i soutěže pro děti. Z tehdej-
ších akcí zůstal i podzimní výšlap na Popovu skálu. Mimo to se konalo 
i množství výletů po okolí. V posledních letech, protože tehdejší členové
zestárli a mladší mají v oblibě spíše adrenalinové záležitosti, tak popula-
rita turistiky klesá. Dorost není. V Doníně byl kdysi turistický oddíl 
mládeže v souvislosti se spoluprací se školami. Děti pak odešly na střední
školu a tím pádem z mládeže další dorost nepřišel. Část Hrádeckých se 
v devadesátých letech připojila k akcím liberecké Lokomotivy nebo 
Liberecké vlastivědy, které jsou celoroční. Mají víkendové akce, kde se
můžete účastnit i coby neorganizovaný zájemce. Časem se vytvořila 
skupina známých osob a myslím si, že se pak lidé těší na společný pobyt
v přírodě.

I kdyÏ ãlovûk stárne a blbne,
pofiád má nûco dûlat
Mezi občany oceněnými za práci pro město na Společenském večeru byl i Helfried Volkert, 

kterého většina lidí zná spíše pod přezdívkou Freddy.

„Ač jsem se narodil v Liberci, tak jsem celý život jen s malými přestávkami trávil v Hrádku a vždy jsem se sem rád vracel, protože
k Hrádku mám vztah a cítím se zde doma. Babička se sem dostala ke konci první světové války a maminka tu vyrůstala. Znala mi-
nulost a historii, protože se o ni jako učitelka zajímala. Za mlada jsem se dal v otcových šlépějích na stavební profesi, vystudoval
jsem stavební průmyslovku v Liberci. Nejprve jsem nastoupil na umístěnku a později i podle vlastní volby. Pracoval jsem na stav-
bách po celém bývalém Severočeském kraji, mimo jiné i v Hrádku. Stavební profese mi zůstala až do penzijního věku a poslední
léta jsem pracoval přímo zde v Hrádku na bývalém odboru výstavby,“ prozrazuje o sobě Freddy.
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Je nějaké místo v okolí, kde jste nebyl?
Těch míst v okolí je mnoho. Například můžu uvést zážitek z loňského 
podzimu, kdy jsme šli z Výpřeže přes Černou horu na Ostašov a Karlov 
a Karlovskými bučinami. A tuhle trasu jsem vlastně za celý život ještě 
nešel. Taková místa, i přímo v Hrádku, kde jsem nikdy nebyl, stále jsou. 

A vaše oblíbené místo?
I když jsme s rodiči, tehdy jako děcka, šli třeba z Ještědu, tak jsme vždycky
zavítali na Popovu skálu. Je to pro mě takový symbol Hrádku. Mohla by
být i ve znaku, jako je Ještěd ve znaku Liberce. Je to krásný kus přírody,
zpřístupněný všem, je tam fantastický rozhled po okolí, v každém ročním
období je ta krajina trochu jiná a je to moje oblíbené místo.

Odkdy děláte značkaře?
Značkařinu nedělám tak dlouho. Léta jsem chodil v přírodě po značených
i neznačených stezkách a tak mě značení oslovovalo. Začal jsem asi před
sedmi lety, protože jsem znal dvě osoby, které trasy značily. Poznal jsem
i šéfa značení na Liberecku, již zesnulého pana Františka Korala. Tak jsem
se k té dvojici připojil jako pomocník. Protože ta činnost, ač se to nezdá,
je fyzicky náročná, zvláště pokud je to v horském terénu. Třeba jdete na
cestu, která dlouho nebyla obnovovaná, ač se každé tři roky má ob -
novovat. Když je hodně zarostlá, je potřeba ji prořezávat, aby značky 
byly vidět. Ten prořez se musí někam uklidit a to dá zabrat. Umístění 
a velikost značek má svoji normu, kterou je potřeba dodržovat. Prvních
asi 5 let jsem pomáhal s prořezem a čistěním podkladu pro značky 
a hodnotil jsem rozcestníky. Asi před dvěma lety jsem byl vyslán na 
školení značkařů šéfem oblasti. O tom, že značení v Čechách má svou
úroveň, kterou si snaží udržet, svědčí i to, že školení trvá dvakrát tři dny.
Značkařů navíc ubývá. Hodně to omezuje věk, práce, třeba v Chrastavě
bylo značkařů 5 a teď tam není žádný. Zestárli, někdo zemřel, zanechali
toho. 
Zdá se, že jste celý život dost zaneprázdněn…
Při všech těch akcích, skalním lezení a turistice jsem nedokázal, je to mé
velké mínus a dneska to obzvlášť pociťuju, založit rodinu. Tím ale nechci
říct, že jsem sám. Známých mám mnoho. A že bych se nudil, to taky říct
nemůžu. 

Rád bych na závěr řekl, že si myslím, že každá generace, která zde 
v Hrádku působila, chtěla po sobě zanechat něco pozitivního. Bohužel
před sametovou revolucí byl Hrádek u hranic a to ho poznamenalo. Nyní
se udělalo mnoho a mnoho. A těší mě, když pak někdo řekne, že to je 
v Hrádku vidět.

Oslava mezinárodního dne Ïen
Dne 8. 3. pořádala pečovatelská služba v Klubu důchodců v Hrádku nad
Nisou oslavu k MDŽ. Kulturního programu se velmi dobře zhostily děti
ze Základní školy praktické v Loučné pod vedením p. ředitele Mgr. Havla.
Akce se zúčastnilo asi 70 seniorů a za vedení města byl přítomen místo-
starosta Josef Horinka. Senioři obdrželi od dětí a od pečovatelek různé
drobné dárečky a p. místostarosta obdaroval přítomné ženy květinou. 
Pečovatelská služba zajistila pro návštěvníky klubu malé občerstvení, které
spolu s vystoupením dětí přispělo k dobré náladě. Těšíme se tedy opět
za rok. ředitelka pečovatelské služby Mgr. Šárka Jeníčková

TV RTM bude jiÏ brzy 
i na satelitu

Regionální televizi RTM bude již brzy možné sledovat i na satelitu Astra
3B, a to na nově vznikajícím programu s názvem regionalnitelevize.cz.
Projekt, který sdružuje regionální a lokální televizní vysílání napříč re -
publikou, totiž získal v uplynulých dnech potřebnou vysílací licenci od
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. 

Zpravodajství z Liberecka a Jablonecka vyráběné TV RTM přitom bude
možné sledovat v premiéře denně od 18 hodin a v reprízách pak v 22 h,
ve 2 h, v 6 h, v 10 h a ve 14 h. 

Satelitní program regionalnitelevize.cz se bude věnovat převážně 
regionálnímu a lokálnímu tv zpravodajství a propagaci turisticky atrak-
tivních míst a akcí v jednotlivých oblastech ČR.  Parametry satelitního 
příjmu: Astra 3B (23,5 stupně východně), 12168/V, SR 27500, FEC 3/4,
norma DVB-S, kódování žádné (FTA). 

Zahájení vysílání je předpokládáno počátkem dubna tohoto roku. Čtyřia -
dvacetihodinový program bude ze začátku složen z čtyřhodinových, pe-
riodicky se opakujících smyček rozdělených do dvanácti dvaceti -
minutových bloků, přičemž premiérový programový blok bude začínat
každý den od 17:00 hodin celostátním zpravodajstvím, kam budou své
příspěvky dodávat jako doposud do stejného internetového projektu
všechna zapojená televizní studia z celé republiky. Poté budou ná sledovat
bloky jednotlivých regionů.

Programové schéma čtyřhodinové smyčky:
17.00 celostátní sestřih
17.20 magazín z jižních Čech a Vysočiny 

(RL Vysočina, STTV, JHTV)
17.40 magazín z Valašska (TV Beskyd)
18.00 magazín z Liberecka (RTM)
18.20 magazín z Karlovarska (TV Západ)
18.40 magazín z Olomoucka (ZZIP)
19.00 vysílání slovenské televize Patriot TV
19.20 magazín z Orlickoústecka a Českotřebovska (OIK TV)
19.40 magazín z Ústeckého kraje (TV Regia, TV Litoměřicko)
20.00 magazín z Plzeňska (TV Plzeň)
20.20 magazín ze Slovácka a Zlínska (TV Slovácko)
20.40 magazín z Ostravska (Fabex TV)

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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Cenovû nejv˘hodnûj‰í vstupenky 
jen do konce dubna

Desátý ročník Hrádeckého rockového léta se blíží. V tradičním prostoru
na louce u Kristýny vypukne 23. června v 16 h. Předprodej vstupenek byl
zahájen už v březnu a ještě do konce dubna potrvá za nejvýhodnější cenu
199 Kč. V květnu vstupenky zdraží a nejdražší budou na místě.  Proto ne-
otálejte s nákupem! Předprodej je zajištěn v síti e-vstupenka. V Hrádku
nejsnadněji v informačním centru.

Snad definitivní podobu, pokud nenastane žádná mimořádnost, má
seznam účinkujících. Těšit se můžete na Krucipüsk, který se na oplátku
těší do Hrádku. První podepsaná smlouva ale byla s Američanem žijícím
v Německu, Lordem Bishopem. Do Hrádku přijel osobně, aby obhlédl
místo, kde 23. června vystoupí. Festival bude letos vskutku mezinárodní.
Kromě Lorda Bishopa přijedou z Německa ještě Hurricannation, z Polska
Amanita Muscaria a z Lotyšska Relicseed. Závěr festivalu obstará ve stanu
svérázný litvínovský bard Xavier Baumaxa. Podrobný program se všemi
interprety a aktuální informace hledejte na www.hradekrocksummer.com.

polečenskápolečenská
rubrikarubrika
Životní výročí

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

70 let Heidelinde Šupová, Jarmila Kumpová,
Jaroslava Řeháčková 

80 let Jozef Hreha, Vlasta Pischková
81 let Vilibald Bouček, Helena Chlumová
82 let Mária Smolíková, Zdenka Novodvorská,

Hildegarda Jínová, Miluše Nevečeřalová,
Milena Dvořáková

83 let Soňa Procházková 
84 let Drahomíra Matoušová
85 let Jiří Malý, Jan Lysík
86 let Josef Bláha, Erna Morávková
87 let Karel Míšek, Františka Černohubová
89 let Zdenka Krejčová
90 let Jarmila Kronová 

Marie Zimová, matrikářka

FotosoutûÏ 
Natur ohne Grenzen – Pfiíroda bez hranic

Výzva k účasti v německo-české fotografické soutěži v okrese Görlitz a Li-
bereckém kraji pod heslem Natur ohne Grenzen — Příroda bez hranic.

V rámci přeshraničního německo–českého projektu Cíl 3 – Ziel 3 Práce 
s veřejností v ochraně přírody v euroregionu Nisa vyhlašuje okres Görlitz
fotografickou soutěž pro veřejnost, která by chtěla přiblížit jedinečnou 
přírodu a krajinu bez hranic na území okresu Görlitz a Libereckého kraje.
Hledány jsou zajímavé (amatérské) fotografie krajiny na území okresu 
Görlitz nebo Libereckého kraje pod výše uvedeným heslem. Uzávěrka 
soutěže je 10. 5. 2012.

Zúčastnit se mohou občané nebo turisté ve věku od 12 let. 
Všechny informace k soutěži a přihlášku najdete:

Centrum ochrany přírody Žitavské hory, o. p. s.,
www.naturschutzzentrum-zittau.de
Český projektový partner: 
Společnost pro Lužické hory, 
www.spolecnostlh.cz.
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Hra Potichu to neumím, jsem vášnivej, zaujala nejen diváky, ale i porotu
při loňském Hrádeckém divadelním podzimu. Členové hrádeckého 
Vojanu už s ní mají za sebou pár repríz a také účast na soutěžní přehlídce
v Lomnici nad Popelkou.

„Lomnická přehlídka je vlastně oblastní přehlídka amatérského divadla
pojizerské oblasti. Trvala od 1. do 4. března a zúčastnili se jí soubory ze
Semil, Neratovic, Turnova, z Jilemnice, Lomnice nad Popelkou a z Hrádku
nad Nisou. S naší hrou Potichu to neumím, jsem vášnivej jsme tam vý-
razně uspěli. Hra byla nominována na národní přehlídku ochotnických
divadel do Volyně. Je to pro nás velká pocta. Hra byla velmi kladně ohod-
nocena. Dostala ocenění za režii a dvě ocenění byla za herecký výkon –
Lukáše Krupky a můj,“ říká k úspěchu režisér Vojanu Jan Sladký.

Co pro vás ocenění znamená?
Je to doporučení k výběru do programu celostátní přehlídky ve Volyni,
které by dříve znamenalo přímý postup. A protože národní přehlídky
končí až koncem března, tak se až v dubnu dozvíme, jestli jsme vyhráli, 
a v květnu pojedeme do Volyně.
Jaký máte pocit z divadelní hry, kterou porota i diváci ocenili,
a mluvili o ní jako o nejlepší hře Vojanu posledního desetiletí?
Máme z toho dobrý pocit, hraje se to dobře. Je to dané hlavně textem,
protože po třech čtyřech stránkách zbouráme bariéru mezi jevištěm a hle-
dištěm a jsme jakoby jedna parta. Dá se říci, že se to hraje skoro samo,
protože se nemusíme ani tolik přetvařovat a tomu textu hodně věříme.

A jak se vám daří tu hru prodávat?
Počítám, že tahle hra by mohla doznat takových 20 nebo 25 repríz. Hodně
už jsme objeli, v některých městech budeme dokonce opakovat. Nové
„štace“ už budeme objednávat na druhé pololetí. Ve srovnání s jinými
hrami to je hodně, protože třeba předchozí „Plastiku“, jak já tomu říkám,
jsme hráli třináctkrát. 
Co na to říkají členové souboru, když více opakování určitě zna-
mená méně volného času?
Tahle hra je tak strašně baví, že jsou rádi, že se mohou angažovat. Tady
je opravdu divák tak zatažen do hry a nakonec je tak překvapen, že to
každého hodně baví. Což nám potvrdila dívenka, která nám dávala kvě-
tinu a říkala, že má ještě teď husí kůži. Bylo to nádherné.
Jak reagují diváci?
Diváci reagují samozřejmě potleskem na otevřené scéně. Jdou s námi.
Každé obecenstvo je jiné a konkrétně v Lomnici jsem viděl, že při děko-
vačce slzeli i muži. V Neratovicích jsme měli vyprodáno, v Lomnici skoro
také. 
Stihnete při větším vytížení nacvičit premiéru na letošní Hrá-
decký divadelní podzim?
Už jsme dokonce začali zkoušet a bude to Charlieova teta. Což je klasika.
Je to těžké, protože k textu musíme vymyslet gagy a skeče, ale chlap 
v ženských šatech je už poloviční úspěch.

Hru Potichu to neumím, jsem vášnivej, můžete znovu v Hrádku nad 
Nisou vidět v DK Beseda v pátek 13. dubna od 19 h.

Vojan se svou inscenací uspûl na pfiehlídce

Diváci herce ocenili 
ovacemi vestoje

Tradičním jarním divadelním představením hostujících herců byla v bře-
znu komedie Bez předsudků, jehož jedinými herci byli Jana Paulová 
a Pavel Zedníček. Publikum si získali po několika minutách a prvních 

slovech. Vtipných situací, při kterých se bavili i oba herci, přineslo
 představení bezpočet. Ani proto nebylo divu, když si Jana Paulová 
s Pavlem Zedníčkem jako první hostující herci vysloužili závěrečný po tlesk
vestoje. 
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LET'S PLAY
krouÏek ãesko-anglického divadla
Ve středu 28. 3. 2012 jsme se zúčastnili Festivalu anglického dramatu 
v Polsku v Bogatyni. Vystupovali jsme s kratičkým vystoupením, které jsme
sami vytvořili – jak text, tak kostýmy. Původní australská pověst o tom, jak
mouchy a včely žily 
společně, ale časem se
znepřátelily, se pod na-
šima rukama proměnila
v novodobou povídku 
o povalečských „punk“
mouchách a pečlivých,
pracovitých včelách. Ač -
koliv jsme se velmi sna-
žili a hráli jsme jak o ži-
vot, konkurence byla
veliká (hlavně v naší ka-
tegorii). Přesto se nám
tento festival velmi líbil
a přinesl nám mnoho
zkušeností s hraním
před diváky. Byl nám
také velkou inspirací,
protože vystoupení,
kte rá jsme viděli, byla
velmi kvalitní a vydaře -
ná. Měli jsme možnost
vidět asi 38 vystoupení,
v naší ka tegorii bylo 
16 prezentací a my jsme
bodově skončili na pá-
tém místě, což není vůbec špatné! Do příštího roku můžeme jen zlepšo-
vat naše výkony a dobře se bavit, jako tomu bylo doteď! 

Alena Šindelářová, vedoucí Divadelního ZÚ DDM Drak

Kouzelná noc
Tak jako každý rok, tak i letos se sešli zástupci dětí z hrádeckých mateř-
ských škol, aby s námi přespali v DDM Drak. Samozřejmě nechyběly ani
paní učitelky. A že nešlo jen o spaní, ale o krásný program, který pro nás
připravila Petra, je víc jak jasné. 

Hned po ubytování jsme se všichni vydali do Klubu mládeže, kde jsme
měli výtvarnou předvelikonoční dílničku, diskotéku a také pohádku Vlk 
a zajíc. A když nám v bříšku zmizel párek v rohlíku, vydali jsme se pos-
tupně po školkách na večerní stezku plnou záludných úkolů. Ten poslední
byl asi nejtěžší – museli jsme najít poklad s dárečky. Povedlo se všem, byl
ukryt na zahradě domu dětí. A pak již nezbývalo než poslechnout si 
pohádku před spaním a dát všem dobrou noc.

Ráno nás čekal již teplý čaj a koláčky a pak již každý do své školky.
Děkujeme všem účastníkům a těšíme se opět za rok. 

Dračice

Zimní lyÏafisk˘ tábor
s DDM DRAK

Každým rokem pořádá Dům dětí a mládeže Drak zimní lyžařsky tábor. Jezdí
se o jarních prázdninách, na pět a půl dne, do Rokytnice nad Jizerou.

Letošní tábor se velice povedl, hned po příjezdu na chatu jsme se se-
známili všichni s našimi vedoucími: Petrou Došelovou (Péťa), Renatou
Strakovou (Renča), Jarmilou Novákovou (Jarča), Petrem Bendou (Ben-
ďák), Zdeňkem Manhartem (Skipi) a s tou nejdůležitější osobou Ladisla-
vou Jurkovou (Laďka), která tento tábor zařizovala a tím pádem se stala
nejodvážnějším obyvatelem Hrádku nad Nisou. 

První den se nám vyvedlo počasí, celí nadšení jsme sjeli ke sjezdovce,
která nese název Bahýnka, a začali s celotýdenním nacvičováním, které
nese název … jak spadnout, aby to nejméně bolelo. Naštěstí jsme se obešli
bez zranění. Ve středu jeli nejzdatnější lyžaři na Studenov, což je něco
jako ve sjezdařském světě – z klouzačky na tobogán. 

Tábor nebyl jen o lyžování, hrála se celotáborová hra, která učila děti
spolupráci. Například si musely z ponožek ušít maňásky a zahrát s nimi

divadlo anebo po -
stavit sochu ze sněhu
a osvítit ji svíčkami.

Na konci lyžař-
ského tábora se ko-
nalo vyhlašování celo-
táborové hry a závod
ve slalomu, který cel-
kově vyhrála Míša 
Fritschová, která je již
jakýsi veterán (pokud
jde tedy o tento tá -
bor).   Tábornice

Terka Bendová

M· Rosniãka, Sluníãko
a liberecká Matefiinka

Stalo se již tradicí, že se školky z Donína a Václavic rády a s nadšením
zúčastňují festivalu Mateřinka v Liberci. Mateřinka je přehlídka hudební,
taneční, pěvecké a dramatizační tvořivosti předškolních dětí.

V letošním roce paní
učitelka H. Vlachová 
z Rosniček vymyslela 
a s dětmi nacvičila ta-
nečně dramatizační
před stavení Deset ma -
lých černoušků na stej-
nojmennou píseň v po-
dání skupiny Maxim
Turbulenc. Vyzdobeny
černošskými parukami
černými kostýmy a třás-
ňovými sukýnkami se
děti s jejich učitelkami
vypravily 10. března do
Liberce celé natěšené
předvést, jak se s úko-

lem šikovně vypořádaly. A že byly opravdu šikovné, v plné míře po-
tvrdilo rozjařené a roztleskané publikum maminek a tatínků. 

Devět dětí z václavických Sluníček předvedlo na pódiu ZUŠ v Liberci
své vystoupení s názvem Sněhurka a sedm trpaslíků. Sál plný hostů, 
rodičů a dětí ani nedutal. Děti cvičily s chutí, radostí a úsměvem na tváři
a za své vystoupení byly odměněny velkým potleskem. Všichni odjížděli
domů z festivalu s pěknými zážitky a již nyní se těší na další vystoupení.
Velké díky patří rodičům, kteří nám pomáhali a doprovázeli děti na 
vystoupení. Dana Málková, MŠ Donín, Jana Mizerová, MŠ Václavice
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Koncert Rosniãek
Málokdo si uvědomuje, že mu k zazpívání dětské lidové písničky stačí
pouhých pět tónů. A právě těchto pět tónů je na flétničce pět prstíků levé
ruky.

Děti z naší školky, které hrají od začátku školního roku, už to dobře ví
a spoustu takových písniček zvládnou samy bezchybně zahrát. A protože
muzicírují s ohromnou chutí, rozhodli jsme se, že si ve školce uspořádáme
náš První malý koncertík a potěšíme písničkami rodiče, prarodiče, sou -
rozence i kamarády – prostě všechny, koho hudba baví a rádi si zpívají.

Koncertík už máme za sebou a opravdu se nám povedl.
Óda na radost – skladba, kterou děti zahrály na zahájení, ohromila

opravdu každého a některým maminkám dokonce nahrnula slzy do očí.
A dětské písničky jako hudební hádanky poznaly i babičky. Vždyť jsou to
právě ony, které nám je nejvíce zpívávaly, že?

No a právě proto náš další koncert chystáme pro ně na oslavu Dne ma-
tek. Ještě přesně nevíme, kde a kdy to bude, ale už se na něj moc těšíme
a vy se to určitě také včas dozvíte. Rosničky z Donína

Závodí i ti nejmen‰í
Asociace Sport pro všechny spojuje lidi všech generací, včetně těch úplně
nejmenších. V březnu pořádala v Liberci 10. ročník soutěže pro děti ve
věku od tří let. Děti samozřejmě přijely s maminkami a postupně plnily
čtyři úkoly: hod na koš, kop na branku, hod do branky a zdolání překáž-
kové dráhy na čas.

V mladších žákyních I ročník narození 2009 – 2008 se jako první umís-
tila Elenka Černohorská a třetí Andělka Bartoschová. V kategorii mladších
žákyň II ročník narození 2007 – 2006 skončila na 4. místě Kristýnka Bar-
toschová a na 5. místě Karolínka Kubicová.

Uãíme pro rodiãe 
Dnešní děti učíme jinak. Rodiče žáků ZŠ T. G. Masaryka dostali 21. 3. šanci
vyzkoušet si, v čem je moderní vyučování jiné a co všechno od žáků 
vyžaduje. Stejně jako žáci, zasedli rodiče a prarodiče do lavic. V rozvrhu
měli dějepis, fyziku, matematiku a němčinu. A jejich postřehy?

Já chci zpátky do školy :-)! Způsob výuky, přístup paní ředitelky a ce-
lého učitelského sboru naprosto úžasný.

Bylo velmi inspirativní zjistit, kam se výuka našich dětí posunula, 
co všechno se dnešním žákům nabízí. Pro mě osobně bylo překvapení,
kolik různých projektů děti zpracovávají, úspěšná účast na různých olym-
piádách, výchova k finanční gramotnosti, ekologii, vedení k aktivnímu 
vyhledávání informací a práce s nimi.

Mně se líbilo všechno, ale asi nejvíc němčina. Jsem laik, normálně 
se domluvím nohama, rukama, ale p. učitelce jsem dobře rozuměla –
mluvila pomalu a zřetelně, že jsem pak dobře zvládla i zadané úkoly. 
A to jsem ani na němčinu jít nechtěla. Vyzkoušeli jsme si, jak se dnes učí
dějepis, matematika, němčina a fyzika. Za mě (před cca 20 lety) jsme si
do sešitu museli opsat celou tabuli se zápisky k určitému tématu, a to se
potom naučit. Bylo to hrozné, hlavně spousta dat, která jsem za těch 
20 let stejně zapomněla. Dnes je to jiné, děti se učí přemýšlet a tak se vlastně
ke spoustě věcí dobrat samostatně nebo za pomoci učitele. Myslím, že je
to určitě lepší způsob vyučování než za mě. Moc se mi to líbilo a mrzí mě,
že se takhle nevyučovalo dříve, určitě bych ráda chodila do školy.

Všem zúčastněným děkujeme a doufáme, že jsme alespoň trošku po-
odkryli, kam se hrádecké školy ubírají. Hana Prchlíková

Hrádecké maÏoretky
slaví dal‰í úspûch

Dne 17. března 2012 jsme se zúčastnily 1. ročníku nepostupové soutěže
O radotínský pohár. Soutěžily jsme v pěti věkových kategoriích. Sjely se
zde mažoretky z celé České republiky a konkurence byla opravdu velká.
Tvrdě jsme trénovaly, ale přesto jsme neočekávaly valné umístění. Věděly
jsme, že do toho musíme dát vše, a tak se také stalo. Snaha se vyplatila 
a my jsme opět přijížděly s medailemi. 

Nejmenší mažoretky
Baby Bambulky pod ve-
dením Michaely Weis -
sové a Veroniky Bartůň-
kové vybojovaly třetí
mís to, které provázela
bronzová medaile. Na še
skupina Bambulaček,
vedena Lenkou Palaso-
vou, soutěžila v nej starší
věkové kategorii seni-
orky. Na našem kontě
přibyl další úspěch, když
jsme v této kategorii se
skladbou Ples získaly
stříbrnou medaili. Po-
zadu nezůstala ani sku-
pina Sluníček pod vede-
ním Romany Vránové 
a Denisy Fejksové, kte-
rým cenný kov unikl jen
o vlásek. Skupina Babe-
tek, vedená Pavlou Cha-

loupkovou a Kateřinou Bartůňkovou, měla ve své kategorii největší kon-
kurenci a obsadila 10. místo.

Další skvělý výsledek jsme oslavili po Mistrovství České republiky ve
Twirlingu. Této soutěže se zúčastnil twirler Vojta Slezák v disciplíně sólo
1 baton. Za svou skladbu získal zlatou medaili a nominaci na mistrovství
světa ve Švýcarsku, které se koná o letošních Velikonocích. A kam Vojta
také jede. Gratulujeme! Hrádecké mažoretky

Poezie nás baví
Po roce se v Bráně Trojzemí opět sešly děti ze všech ročníků základní školy,
aby ukázaly, že i dnes může poezie bavit. Více než třicet dětí recitovalo verše
klasiků i nových autorů. Často přitom uváděly rodiče i porotu složenou 
z učitelů v úžas tím, jak vybrané básně dokázaly zvládnout a přednést.
Výsledky na prvních třech místech podle hodnocení poroty:
Kategorie 1.–2. třída: 1. místo – Josef František Straka, 

2. místo – Lukáš Rohan 
3. místo – Roman Tarnai

Kategorie 3.–5. třída: 1. místo – Martina Jirků 
2. místo – Monika Uričová 
3. místo – Anežka Pöschlová

Kategorie 6.–7. třída: 1. místo – Marek Sojka 
2. místo – Sarah Ženatá 
3. místo – Pavla Štěrbová 

Kategorie 8.–9. třída: 1. místo – Kateřina Bradáčová a Daniel Klenovič
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Tip na v˘let – za mot˘ly do Jonsdorfu
V polovině března se zdálo, že jaro už je tady. Se sluníčkem a teplem se
objevili i první motýli. Jak se ale ochladilo, je tento křehký hmyz opět vzác-
nější. Nedaleko od hranic ale máme možnost vidět motýly celoročně, bez
ohledu na počasí venku. A navíc v barvách a tvarech, které mohou na-
bídnout snad jen tropy.

Motýlí dům, jak se pavilon s tropickým klimatem uvnitř nazývá, se na-
chází na začátku Jonsdorfu, tedy asi 16 km od Hrádku. Návštěvník motý-
lího domu se octne mezi tropickými rostlinami, v prostředí, které je stále
teplé a vlhké. V pavilonu volně poletuje okolo 250 motýlů zhruba třiceti
druhů. Někteří se nechají ochotně vyfotit, jiní ani na chvilku nespočinou.
Každopádně, pokud budete chtít fotografovat, připravte se na notnou
dávku trpělivosti. Nejen kvůli neposedným motýlům, ale i kvůli aklimati-
zaci fotoaparátu, který si musí na vysokou vlhkost v pavilonu nejdříve ná-
ležitě zvyknout.

Návštěvu motýlího domu můžete pojmout nejen jako potěchu oka, ale
i exkurzi do života motýlů. Budete k tomu potřebovat trochu soustředění
a postřehu. Motýli totiž v motýlím domě prožívají životní cyklus: na lis-

tech, kmenech a větvích můžete najít vajíčka, housenky a motýlí kukly.
Jen je potřeba chvíli hledat. Chovatelům se v umělých podmínkách ani
nemůže podařit uměle odchovávat všechny druhy, které jsou zde k vi-
dění. Populace motýlů jsou proto pravidelně doplňovány dovozem od
chovatelů ve Velké Británii.

Motýlí dům ale nenabízí jen podívanou na motýly. V přízemí i v patře
se nacházejí ještě akvária a terária. Třímetrové akvárium nabízí pohled na
korálové útesy a jejich obyvatele. V patře žijí za sklem plazi a hadi. A po-
kud jste otrlí, můžete si dopřát pohled na pavouky velikosti bezmála pěsti
a strašilky z pouští a deštných pralesů naší planety.

I když v Jonsdorfu je parkování omezeno, před motýlím domem je pro
návštěvníky parkování zdarma. Pokud se vám nebude chtít cestovat au-
tem, můžete si výlet udělat ještě romantičtější a využít úzkorozchodné že-
leznice ze Žitavy.

V motýlím domě je otevřeno celoročně a denně od 10 do 18 h. vstupné
je 4,50 eur za dospělého a 3 eur za dítě. Můžete využít také rodinného
vstupného pro dva dospělé a děti za 14 eur.

Jonsdorf nabízí dost možností na celodenní výlet. Skalní vyhlídky Jep-
tišky, skalní město s kamennými Malými a Velkými varhanami nebo po-
hled do některého ze čtyř lomů, kde se těžil pískovec, ze kterého se po
staletí vyráběly mlýnské kameny. Vít Štrupl

VytûÏené pískovny
nezarÛstají jen lesy
Akciová společnost Pískovny Hrádek je výrobcem kameniva. Na Hrádecku
společnost působí od roku 1997. Těžba v tomto prostoru ale historicky
sahá až k 1. polovině minulého století.  Ruku v ruce s těžbou, která zna-
mená zásah do přírodního prostředí, je zde i povinnost navrátit vytěžené
plochy zpět do krajiny tak, aby se opět staly její plnohodnotnou součástí. 

K tomu účelu jsou zpracovávány plány rekultivace. Ne vždy je možné,
s ohledem na způsob těžby, vrátit krajinu jejímu původnímu účelu. V pří-
padě těžby štěrkopísku je původní plochou zejména zemědělská půda,
schváleným způsobem rekultivace dotčených ploch je nejen zemědělská
rekultivace, ale i zalesnění. 

V minulosti byl upřednostňován zejména hospodářský les, ale v poslední
době je věnován velký důraz na vytváření resp. obnovení biotopů, a to for-
mou vytváření vhodných podmínek pro vznik mokřadů, bezlesí a sukces-
ních ploch. Dnešní plány rekultivace jsou tedy kombinací všech těchto
prvků. Příkladem může být biotop se silně a kriticky ohroženými druhy zví-
řat, který vznikl ve vytěžené části dobývacího prostoru Václavice I.

Rekultivace budou postupně provedeny na cca 110 ha ploch, z toho
na asi 22 ha jsou již intenzivně prováděny. Celkové projektované náklady
se pohybují ve výši kolem 50 mil. Kč a společnost za tímto účelem vytváří
vázané rezervy finančních prostředků, které jsou potom účelově na pro-
vádění rekultivací všech těžbou dotčených pozemků používány. Cílem je,
aby po ukončení těžební činnosti zde zůstala trochu jiná, ale přesto pří-
jemná součást životního prostředí.



13ãíslo 4, duben 2012

Klempífiství, 
pokr˘vaãství, tesafiství

– kompletní realizace střech: nových i rekonstrukcí
– výroba a prodej plechování: měď, titan, pozink, lindab a další

Prodej střešních krytin, žlabů, lepenek, izolací
Tel.: 723 15 17 15

E-mail: raichlmichal@seznam.cz, 
www.vase-strechy.cz
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