
Obnova povodÀov˘ch ‰kod je za polovinou
Necelý rok po zahájení obnovy komunikací poničených povodní je z více než poloviny hotovo. Stále
ale hodně oprav zbývá a u některých staveb se bude jednat s dodavateli o odstranění závad. Poslední
povrchy komunikací se v rámci odstraňování povodňových škod budou pokládat na konci letošního
roku nebo na jaře roku příštího.

Po mostě U Nývltů, který byl otevřen v prosinci, se 21. května slavnostně otevírala lávka U Koruny.
Ohňostroj odpalovaný přímo z lávky, připravený dodavatelem stavby, firmou SDS Exmost, sledovaly
stovky lidí. Stavba zavěšená na 40 mm silných lanech je navržena tak, aby pod ní mohla voda snadněji
odtékat. Upomínkou na starou lávku je část středního pilíře, umístěná v nájezdu na lávku z Luční ulice.

Obnova dalších lávek a mostů ještě nebyla zahájena. Stavby jsou registrovány Ministerstvem pro
místní rozvoj, z jehož pro-
středků je obnova škod po po-
vodních financována, ale město
zatím neobdrželo rozhodnutí 
o přidělení dotace. To se týká
obnovy mostu u bývalých
Oděvů v Lidické ulici, lávky pro
pěší a cyklisty u Gronovky 
a lávky u Pragovky. Zde se navíc
ještě povedou jednání s projek-
tantem o podobě tohoto úseku.
Původní návrh pouhého tzv.
sníženého průlehu by zname-
nal v případě další povodně 
odříznutí obyvatel domů za
Pragovkou od zbytku města.
Podobná je situace komunikace
v Kančí rokli v Dolní Suché. 

Pokračování na straně 3

Hrádeãtí 
fotografové pro
Ostrov Ïivota

Občanské sdružení Hrádek nad Nisou –
Ostrov života ve spolupráci se společností
Brána Trojzemí pořádá prodejní výstavu
fotografií Hrádečtí fotografové pro Ostrov
života. 

Své snímky na ní představuje 8 autorů 
z Hrádku nad Nisou a okolí, kteří mají fo-
tografování jako koníček. 

Výstava Hrádečtí fotografové pro Ostrov
života navazuje na úspěšný be nefiční kon-
cert, který proběhl v sobotu 19. května. Vý-
stava je prodejní. Na výběr je z více než 
čtyřiceti fotografií s různými motivy –
snímky krajin, detailů i abstraktních mo-
tivů. Výtěžek z jejich prodeje poputuje na
konto sdružení. 

Své fotografie k tomuto účelu věnovali:
Gabriela Motlová, Helena Chadimová,
Zdeněk Křivý, Petr Mayer, Jiří Paseka, Mi-
roslav Chmela, Jan Větrovský a Vít Štrupl. 
Pokud si některou z fotografií vyberete 
a její koupí budete chtít přispět na dobro-
činné účely hrádeckého sdružení, které po-
máhá hrádeckým, stačí, když svůj zájem
ohlásíte na sekretariátu městského úřadu.
Po zaplacení si fotografii můžete hned od-
nést.

Vernisáž výstavy proběhla 22. května 
a hned po zahájení se prodalo 7 snímků.
Výstavu můžete navštívit v 1. patře měst-
ského úřadu až do 26. června 2012.

V červnovém čísle:
— Obnova povodňových škod
— Benefiční koncert
— Za květinami do Löbau
— Výstavy chovatelů
— Mistrovství Evropy bikerů
— Program kina, kalendárium
— Příloha: Toulání časem…

Za tajemstvím hory trpaslíků

Vaše náměty, příspěvky a připomínky posílejte na e-mail: strupl@branatrojzemi.cz, 
tel./fax: 725 357 278 nebo písemně na MěÚ, paní Vinšová. 
Můžete také využít schránku  ve vstupní chodbě MěÚ. 
Internetová podoba časopisu vychází na www.hradek.cz. 
Uzávěrka prázdninového čísla je 18. 6. 2012. 
Časopis se objeví na pultech prodejen okolo 6. 7. 2012.
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Kdo bude zaji‰Èovat dopravu pacientÛ?
Společnost TS Hrádek, s. r. o., je jedním ze subjektů, které na Hrádecku a Chrastavsku zajišťují službu
dopravy raněných, nemocných a rodiček. Podmínky v oblasti financování této služby se ale v posled-
ním období zhoršují. Zatímco vstupní náklady se zvyšují, hodnota bodu, na základě kterého pojišťovny
službu proplácejí, klesá. Zastupitelé se proto opakovaně zabývali způsobem, jak zajistit dostupnost
této služby i v příštích letech.

„Ekonomická situace ve společnosti je taková, že bez podniknutí kroků ke stabilizaci společnosti by
zajištění služby Doprava nemocných, raněných a rodiček mohlo být v příštích měsících ohroženo.
Město proto v tuto chvíli hledá partnera, který bude schopen zajistit zachování kvality a rozsahu této
služby pro obyvatele města a regionu, a zároveň zajistí potřebné ekonomické ozdravení společnosti 
a zkušenosti v tomto oboru podnikání,“ vysvětluje starosta města Martin Půta.

Prodej by měl proběhnout postupně tak, že do konce roku 2013 si město zachová většinový podíl 
a zbytkový podíl prodá poté, co vybraný uchazeč splní předepsané podmínky soutěže a dodrží na-
bídku, se kterou se do soutěže přihlásí.

Rada města schválila podmínky pro prodej obchodního podílu v TS Hrádek, s. r. o., a také složení
hodnoticí komise, která bude vybírat z předložených nabídek.

Konečné rozhodnutí bude po jednání hodnoticí komise projednáno na zastupitelstvu města
pravdě podobně ve středu 20. června 2012.
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Informace z radnice
Usnesení rady mûsta
9. schůze rady města
9. schůze rady města v roce 2012 konaná dne 2. května se zabývala těmito
záležitostmi:
— schválila uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
na projekt Zateplení MŠ Liberecká s poskytovatelem dotace, Státním
 fondem životního prostředí ČR

— schválila zrušení zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem: Management projektu Protipovodňová ochrana 
a odstranění povodňových škod Hrádek n. N. – Zittau dle důvodů 
uvedených v protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení 
nabídek, pověřila Odbor dotací, rozvoje města a kultury aktualizovat 
zadávací podmínky a schválila znovuzveřejnění výběrového řízení na
tuto zakázku po obdržení souhlasného stanoviska kontrolního orgánu
Centra pro regionální rozvoj ČR Liberec v souladu s podmínkami po -
skytovatele dotace 

— schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu
 životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
na projekt Instalace solárních soustav na objektech MŠ Liberecká a DPS
Žitavská s poskytovatelem dotace, Státním fondem životního prostředí ČR

— doporučila zastupitelstvu města odkup 154 ks akcií společnosti Kris -
týna, a. s., za nabídkovou cenu 600 000 Kč 

— schválila umístění vertikálního (sklápěcího) přebalovacího pultu do 
objektu MFC č. p. 71 v Hrádku nad Nisou (WC pro imobilní ve 2. n. p.)

— schválila uzavření Mandátní smlouvy s firmou Compet Consult, s. r. o.,
na administraci veřejné zakázky Centrální dodávka tepla pro objekty 
v majetku města Hrádek nad Nisou formou jednacího řízení bez uveřej-
nění za smluvní cenu 60 000 Kč + DPH. 

10. schůze rady města
10. schůze rady města v roce 2012 konaná dne 16. května se zabývala 
těmito záležitostmi:
— schválila darovací smlouvu na věcný dar občanskému sdružení Život

bez bariér v celkové výši 1 816 Kč
— vzala na vědomí zamítnutí žádosti o nadační příspěvek na projekt 

Dětské hřiště Kristýnka, která byla podána do grantového řízení Oran-
žové hřiště 2012 Nadace ČEZ

— schválila poskytnutí finančního příspěvku na zajištění opravy vnějšího
pláště farní budovy v Hrádku nad Nisou, Liberecká 76, ve výši 50 000 Kč,
který bude hrazen z grantového programu města, kapitola Příspěvkový
program na kulturní památky

— schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč příspěvkové
organizaci DDM Drak na zajištění honoráře hudební skupiny ARIES na
akci Hrádecká Bambulka (7. ročník)

— vzala na vědomí informaci o možnosti vrácení dotačních prostředků
Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši rozpočtového limitu 
973 980 Kč, které byly městu poskytnuty na základě rozhodnutí 
o poskytnutí dotace na akci Obnova ulic a mostů po povodních 
v Hrádku nad Nisou – IV a informaci o možnosti podání žádosti o do-
taci na akci Václavice – lokalita 1-3 do Fondu solidarity EU s celkovými
náklady 2 626 397,22 Kč při předpokládaném financování dle podmí-
nek Fondu solidarity EU, které je v dotační výši 100 %, kdy podíl města
čítá 0 %.

— schválila vypsání poptávkového řízení (výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu) na akci Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna 
s předpokládaným termínem realizace 30. 6. 2012

— schválila vypsání poptávkového řízení na administraci veřejné zakázky
Splašková kanalizace a vodovod ulice Souběžná a Dubová, Hrádek nad
Nisou a vypsání poptávkového řízení na vypracování zadávací doku-
mentace pro výběr zhotovitele na akci Splašková kanalizace a vodovod
ulice Souběžná a Dubová, Hrádek nad Nisou

— vzala na vědomí informaci ve věci řešení rekonstrukce zdroje tepla 
v objektu č. p. 67, G. Svobody – Azyl a doporučila realizovat vytápění
formou centrálního zásobování tepla. Schválila vypsání poptávkového
řízení na vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na
akci G. Svobody č. p. 67 – napojení kotelny na síť CZT.

— schválila výběr nejvhodnější nabídky ve výši 24 900 Kč bez DPH 
firmy PPE.CZ, s. r. o., na zakázku malého rozsahu Výběr společnosti 

zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele sdružených dodávek
plynu a elektrické energie formou elektronické aukce 

— schválila seznam kulturně-historických objektů: 
a) objekty: 1. objekt č. p. 71, Horní náměstí (dnes multifunkční cen-

trum Brána Trojzemí); 2. objekt č. p. 215, Žitavská ulice (tradiční
podstávkový dům s hrázděným patrem, tzv. Koník); 3. objekt studny
na Horním náměstí,

b) drobné sakrální památky: 1. socha sv. Vavřince, Oldřichovská ul.; 
2. socha sv. Josefa, Žitavská ul.; 3. socha sv. Anny, Liberecká ul.; 
4. socha Panny Marie, Václavice; 5. socha sv. Jana Nepomuckého,
Václavice; 6. kaple na Horním Sedle; 7. kaple Panny Marie Pomocné
na Uhelné; 8. pieta, Donínská ul.; 9. Grösselova kaplička, Žitavská
ul.; 10. křížek ve Václavské ul.; 11. Richterův kříž v Oldřichově na 
Hranicích; 12. nepojmenovaný křížek na „Dlouhé mezi“; 13. Kirsch-
nerův kříž, ul. Jiřího z Poděbrad; 14. Thielův kříž, Václavice; 
15. Schwarzův kříž, Václavice; 16. Školní kříž, Václavice; 17. Schol-
zeho kříž, Václavice; 18. nepojmenovaný kříž ve Václavicích; 19. ne-
pojmenovaný kříž na Uhelné; jako památek místního významu, jež
jsou místní samosprávou zahrnuty a považovány za kulturně histo-
rické dědictví venkova na území města Hrádek nad Nisou a jeho okolí.

— schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování pro-
jektové dokumentace pro stavební povolení a územní rozhodnutí na
rekonstrukci komunikace – spojka ul. Žitavská – Větrná

— schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování pro-
jektové dokumentace na rekonstrukci pojízdné vrstvy komunikace
Větrná – křižovatka Husova – D Plast včetně rekonstrukce chodníků

— schválila předložený návrh na opravy komunikací na rok 2012 a ulo-
žila odboru investic a správy majetku vypsání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu na opravu pojízdných vrstev navržených komunikací.

Ze zasedání zastupitelstva mûsta
4. zasedání zastupitelstva města
4. zastupitelstva města v roce 2012 konané dne 25. dubna se zabývalo 
těmito záležitostmi:
– odvolalo ze správní rady Fondu rozvoje města pana Jaroslava Tomišku

a schválilo Bc. Ivu Solnařovou za člena správní rady Fondu rozvoje města
– schválilo investiční záměr na realizaci splaškové kanalizace a vodovodu

v ulicích Souběžná a Dubová včetně způsobu financování
– schválilo přijetí dotace na projekt Spolupráce hasičů v Trojzemí 2012

dle vydaného rozhodnutí Řídicího výboru Fondu malých projektů 
v euroregionu Nisa v programu Ziel3/Cíl3, Svobodný stát Sasko – Česká
republika, a uložilo vedoucí finančního odboru ve spolupráci s odbo-
rem ODK začlenit předfinancování projektu v celkové výši 366 310 Kč
do další změny rozpočtu města

– schválilo pro Hrádek nad Nisou, k. ú. Loučná:
1. pojmenování ulice od křižovatky s ulicí Lipová u č. p. 187 směrem 

k č. p. 185 názvem Lesní a přiřazuje k ní č. p. 187, 229, 221, 225, 192,
185

2. pojmenování ulice od křižovatky s ulicí Lipová u č. p. 293 směrem 
k č. p. 172 názvem Potoční a přiřazuje k ní č. p. 293, 201, 172, 213

3. pojmenovaní ulice od křižovatky s ulicí Lipová směrem k č. p. 212 ná-
zvem Pytlácká a přiřazuje k ní č. p. 212

4. pojmenování ulice od křižovatky ulice Pytlácká s ulicí Lipová u č. p.
191 k č. p. 189 názvem Lovecká a přiřazuje k ní č. p. 191, 217, 189, 35

5. pojmenování ulice od č. p. 193 přes křižovatku Nová Loučná s ulicí
Lipová k č. p. 175 a přiřazuje k ní č. p. 193, 177, 188, 178, 183, 182,
173, 200, 211, 196, 195, 175, 174, 179, 204, 194

– schválilo záměr sloučení úvěrů města Hrádek nad Nisou do jednoho,
uložilo finančnímu odboru předložit na příští jednání zastupitelstva
města konečný návrh zadávacích podmínek veřejné zakázky a projed-
nat ve finančním výboru.

Zmûna otvírací doby po‰ty
Od 1. července se mění otvírací doba pošty v Hrádku nad Nisou. 
Ve všedních dnech zůstává nezměněna, tedy od 8 do 18 hodin bez 
polední přestávky. O sobotách ale bude pošta uzavřena. 

Místo toho bude navýšen počet obsluhujících přepážek ve všed-
ních dnech. Toto opatření má přispět k tomu, aby se zkrátily fronty
tvořící se v některých časech ve všedních dnech. Na druhou stranu o
sobotách využívalo poštu jen velmi málo lidí.



36. ãíslo, ãerven 2012

Oznaãení vozidel osob 
se zdravotním postiÏením 

je potfieba vymûnit
Na základě zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí
zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České
republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, byly
přiznány mimořádné výhody a vydán průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P oso-
bám se zdravotním postižením.

V případě, že bylo k průkazu mimořádných výhod vydáno i zvláštní
označení O1, je možné ho využívat do ukončení doby jeho platnosti (re-
spektive platnosti přiznaných mimořádných výhod), ale nejpozději do
31. 12. 2012. Výměnu stávajícího označení O1 za parkovací průkaz ozna-
čující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (označení
O7) provádí na základě žádosti Magistrát města Liberec, odbor sociální
péče. 

K výměně je třeba doložit aktuální barevnou fotografii o rozměru 
35 x 45 mm a předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P. Při vydání nového par-
kovacího průkazu je nutno odevzdat stávající označení O1.

Úřední doba odboru sociální péče, odd. sociálních činností (Liberec,
Uran, 1. p., kancelář č. 2): pondělí, středa 8–17 h, pátek 8–14 h.

PODùKOVÁNÍ
Chtěli bychom alespoň touto skromnou formou poděkovat za nekončící 
psychickou a materiální pomoc všem dobrým lidem, kteří nám dodali 
v těchto nelehkých dnech mnoho síly a životní energie, bez níž se tyto 
situace nedají zvládat.

Chtěl bych také vyzvednout mnohdy opomíjenou nelehkou práci 
celého záchranného systému hlavně v situaci, když mnozí z nich ty 
nešťastníky znají a věřte mi, že vím, o čem píši, neboť jsem u toho byl.

Na závěr vzkazuji, že po dlouhém přemýšlení z této tragické události
nikoho neviníme a prosíme všechny, ať se ubírají také touto cestou.

Rodina Patrika Melichara

Matefiská ‰kola u‰etfií 
za vytápûní

Na konci května byly zahájeny přípravné práce na zateplení mateřské
školy na Liberecké ulici. V průběhu letních prázdnin bude zateplen její
obvodový plášť fasády, střešní plášť a vyměněna okna a dveře. 

„Stavba byla podpořena finanční dotací Operačního programu ži-
votní prostředí ve výši 700 tis. Kč, celkové náklady stavby činí asi 1,7 mil.
Kč, městu zbývá dofinancovat zhruba 1 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že ně-
která okna byla již v minulosti vyměněna z vlastních prostředků města,
nebyly dosahované parametry ideální. Proto město musí více než 50 %
nezbytných finančních prostředků najít ve vlastním rozpočtu,“ říká
místostarosta města Josef Horinka.

Stavbu bude provádět společnost Helios Bau, s. r. o., která vyhrála vy-
hlášené výběrové řízení, do kterého se přihlásilo celkem 5 uchazečů.
Hlavní část stavebních prací bude prováděna v červenci a v srpnu, kdy
bude školka zavřená. Děti, které budou potřebovat školku i o prázdni-
nách, budou umístěny do jiné hrádecké školky. Slavnostní otevření
školky proběhne začátkem měsíce září, při zahájení nového školního
roku,“ dodal místostarosta Josef Horinka.   Vít Štrupl

Chirurgická ambulance bude opût k dispozici

Od 20. června bude v Hrádku nad Nisou opět fungovat 
chirurgická ambulance. Ve středisku v Nádražní ulici bude otevřena

každou středu od 8 do 12 h.
Ordinační hodiny ortopedie zůstávají v pátek a ordinační hodiny 

interní ambulance v úterý odpoledne.
Na rozdíl od jiných měst, kde funguje pohotovost, 

zůstává v Hrádku nad Nisou díky pochopení radnice nezměněná doba
fungování tzv. pohotovosti, tedy o víkendech od 8 do 21 h 

a ve všedních dnech od 17 do 22 h.

Obnova povodÀov˘ch ‰kod je za polovinou
Dokončení ze strany 1

Zvláště v létě je frekventovaná příjezdová komunikace do jižní části
areálu Kristýna. V současnosti je již vybrán dodavatel této stavby. Pů-
vodní mostek již nebude obnoven. Komunikace bude položena tak, aby
pod ní mohla proudit voda v případě, že by někdy v budoucnu opět
musela odtékat z luk u čistírny odpadních vod. Při vyšších stavech voda
poteče přes komunikaci. U jachtklubu na Kristýně už je naopak hotovo 
a cyklostezka má nový povrch až do Bodu Trojzemí. 

Palčivým místem je zvláště pro řidiče omezení provozu v Donínské
ulici. Jednosměrný provoz řízený semaforem by měl být ukončen do
konce června. Na římse opěrné zdi bude umístěno zábradlí, které bude
součástí chodníku, povodní zcela zničeného. Začaly opravy Hartavské
ulice. V úseku od mostu v Doníně až po školu v Loučné budou v její nové
podobě výškově oddělené chodníky od vozovky.

Práce započaté v loňském roce stále pokračují v ulicích Jiřího z Podě-
brad, Trhová, Vodní, Růžová, U Nisy a Francouzská. Zdržení bohužel na-
stane v Legionářské ulici. Po odstranění povrchových vrstev komunikace
bude město požadovat změnu projektu tak, aby nové řešení mělo od-
povídající kvalitu a trvanlivost. Původní projekt totiž nepředpokládal
provádění podkladních vrstev v celé délce ulice.

Zdržení nastane také v Nové Loučné a v ulicích Souběžná a Dubová.
V Nové Loučné bude pokládání nových povrchů předcházet rekon-
strukce sto let starého vodovodu. V Souběžné a v Dubové ulici práce
zdrží zpřísnění zákona o veřejných zakázkách, které platí od 1. dubna le-
tošního roku. Vzhledem k hodnotě zakázky byla vybrána firma, která
provede výběrové řízení na dodavatele stavby podle nových pravidel.
Město zde bude pravděpodobně financovat vodovod a splaškovou 
kanalizaci. Celá investiční akce začne nejdříve letos na podzim, možná
dokonce až na jaře příštího roku.

Na některých stavbách se bohužel projevily závady, které nyní město
s dodavateli řeší. To se týká části Železné ulice u „křižovatky“ ke sběrným
surovinám a také ulice Tovární. Po posledních deštích se ukázalo, že zde
na mnoha místech stojí voda. „S připomínkami obyvatel Tovární ulice na
kvalitu nového povrchu nezbývá než souhlasit,“ říká místostarosta
města Josef Horinka. „Jednáme s dodavatelem o způsobu odstranění zá-
vad. Stejně budeme postupovat i v případě dalších staveb ve městě, ke
kterým budou oprávněné připomínky nebo náměty.“

Škody po povodních byly podle odhadu projektantů vyčísleny na 
236 mil. Kč. Díky hledání dodavatelů soutěžením jednotlivých zakázek
se podařilo uspořit 40 procent. I tak opravy vyjdou na 133 mil. Kč. 
Ministerstvo pro místní rozvoj pokryje 90 procent nákladů, zbývajících
10 procent musí město krýt ze svého rozpočtu. Vít Štrupl
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Den otevfien˘ch dvefií 
v rozhlase

Červen s Českým rozhlasem Sever. To je Den otevřených dveří
a akce Daruj krev! Zajímá vás, odkud denně vysílají naši moderátoři
nebo byste si rádi vyzkoušeli, jaký je to pocit zasednout u moderátor-
ského pultu? Pak máte jedinečnou možnost, a to v neděli 10. června
2012 od 10 do 12 h v liberecké redakci Českého rozhlasu Sever. Rádi
vás zde provedeme a na 13. h se s námi můžete přesunout do Lido-
vých sadů, kde budeme pokračovat ve slavnostním dnu při příležitosti
konání Gody festivalu – vstup zde bude zdarma.

Den jako stvořený pro ty z vás, kteří by se rádi stali pravidelnými
dárci krve, je 13. červen 2012. Od 7 h do 9.30 vás rádi přivítáme na
transfuzním oddělení Krajské nemocnice v Liberci – budova T. Daruj
krev s Českým rozhlasem Sever podporují všem známí liberečtí Bílí 
Tygři a přímo na oddělení se na vás bude těšit jeden z nejzkušenějších
obránců Jan Výtisk.

Přejeme vám krásné červnové dny. 

Nalaďte si rádio Vašeho kraje na frekvencích 91,3 FM nebo 88,8 FM.

Benefiãní koncert podpofiily stovky lidí
Benefiční koncert pro sdružení Hrádek nad Nisou – Ostrov života, který
proběhl v sobotu 19. května, přišlo podpořit neuvěřitelné a nečekané
množství lidí. Akce, na které sdružení představilo svůj projekt veřejnosti,
se setkala s obrovským úspěchem. Nádherné počasí, skvělá atmosféra,
úžasní vystupující i emotivní předání prvního daru, to vše zažilo několik
stovek lidí, kteří přišli v sobotu odpoledne na Hrádecký stadion. Díky nim
poputuje na konto sdružení výtěžek ve výši 34 471 korun. 

Lidé mohli sdružení přispět do pokladen u vchodu nebo zakoupením
výrobků, které pro tuto benefici vyrobily šikovné ruce hrádeckých spolu-
občanů. Proběhla také dražba fotografie, kterou sdružení věnoval foto-
graf Míra Chmela. Za snímek její nový majitel nakonec zaplatil úžasných
2 300 korun. 

Na akci se představili účinkující všech věkových kategorií, svá vystou-
pení předvedly děti z mateřských škol Donín a Liberecká, na kytary za-
hrály na svém vůbec prvním veřejném vystoupení děti z Domu dětí a mlá-
deže Drak, country tance předvedli ostřílení Mladí a Staří známí, holky
Chadimovy potěšily svým hip-hopovým vystoupením, nechyběla ukázka
Zumby a relaxačního cvičení Port de Bras, které předvedla skupina děv-
čat pod vedením Mirky Mišotové. 

Představily se i malé tanečnice z formace Stormáčik. Dík patří Míše Ryd -
valové, která svým přednesem dojala nejednoho diváka, a zvláštní po-
děkování si zaslouží Marek Brabenec, který do Hrádku přivezl své kama-
rády, herce z libereckého Naivního divadla, kteří speciálně pro tuto
benefici sehráli představení Skromná věc pro dobrou věc. 

Večerní část programu už patřila kapelám Atomic.s Tomáše Marka, 
20 deka duše – Vladimír Mišík revival a country kapele Vobutý.

Po překvapení, kterým byl seskok parašutistů na plochu fotbalového
hřiště, došlo k předání prvního daru. Prvním příjemcem pomoci sdružení
Hrádek nad Nisou – Ostrov života se stala Dana Obermajerová, která 
bojuje s vážným nádorovým onemocněním. Dana je velká bojovnice 
a přes všechno, s čím se pere, má ještě spoustu energie rozdávat radost.
Spolupracuje například s dětským oddělením motolské nemocnice nebo
Dětským domovem ve Frýdlantě. Dana potřebuje speciální naslouchadlo
uzpůsobené jejím specifickým potřebám. Jeho pořízení je finančně velmi
náročné a pojišťovna hradí pouze jeho část. Sdružení Hrádek nad Nisou –
Ostrov života Daně na naslouchadlo přispěje. Protože se naslouchátko

teprve připravuje a nevíme, kolik bude stát, předali jsme na koncertě Daně
zatím 2 tisíce korun. 

V průběhu odpoledne zveřejnili organizátoři spolu s dětmi a za vydatné
pomoci starosty města Martina Půty a místostarosty Josefa Horinky číslo
účtu, na které je možné zasílat finanční příspěvky. Číslo účtu občanského
sdružení Hrádek nad Nisou – Ostrov života je 295 423 0359/0800. 

Věra Baumgartnerová 



56. ãíslo, ãerven 2012

Hvězdicová cyklojízda, to je příležitost pro cyklisty, kteří rádi jezdí ve 
skupině, ne jako o závod, a hledají cíl cesty někde, kde je něco k vidění.
Letos se Hvězdicová cyklojízda pojede po jedenácté. Poprvé povede jen
z paprsků z Hrádku nad Nisou.

Cílem letošní cyklojízdy je město Löbau. Cyklisté se do něj mohou do-
stat z jakéhokoliv místa a po jakékoliv trase. Cestou by se ale měli snažit
sbírat razítka do průkazu, který dostanou na jednom ze startovních míst.
Volbou, která je nejrozumnější pro cyklisty z našeho regionu, je Hrádek
nad Nisou. Průkazy a razítka se budou vydávat v sobotu 9. června od 
9 h do 14.30 v multifunkčním centru Brána Trojzemí na náměstí. Doporu-
čená trasa, která navíc bude vyznačená v krajině, vede do Žitavy, Olbers-
dorfu, Hörnitz, Oderwitz, Eibau, Kottmaru, Obercunnersdorfu, Ebers-
dorfu a konečně do Löbau. Po této doporučené trase je to do Löbau 
41 km. Účastníci si ale mohou najít i svoji vlastní trasu. V multifunkčním
centru navíc mohou dostat i mapu s vyznačenými místy s razítky a trasami.

A proč je letos cílem zrovna Löbau? Na konci dubna zde byla zahá-
jena 6. Saská zemská zahradnická výstava. V hale s plochou 4 000 m2

a na plochách více než 20 ha čeká na návštěvníky přehlídka květin, ale
také kulturní program a kulinářské speciality. Účastníci Hvězdicové 
cyklojízdy získají velký bonus: standardní vstupné na výstavu ve výši 
13 euro bude 9. června sníženo na 2 eura pro všechny cyklisty, kteří se
prokáží průkazem s alespoň třemi razítky. Cyklisté najdou v areálu vý-
stavy prostor pro uložení kol, je ale potřeba se vybavit zámkem. Do vý-
stavních ploch se s kolem nesmí.

V 16 hodin budou průkazy slosovány v tombole. Hlavními cenami
jsou 2 horská kola. Poté se již cyklisté mohou vydat zpět domů. Ten, kdo
si netroufne absolvovat dalších 40 km, může využít například vlaku. 

Vít Štrupl

Další díl televizního pořadu Cyklotoulky, ve kterém Michal Jančařík
spolu s místními průvodci projíždí zajímavá místa České republiky, se
natáčel v květnu v Hrádku nad Nisou. Diváky tentokrát zavede i za 

hranice, protože spousta cyklistů, kteří do Hrádku nad Nisou přijíždějí,
míří i za zajímavostmi do Německa. 

Cyklotoulky se vydaly nejprve na
hrad Grabštejn, kde je provázela po -
stava sv. Barbory. Cílem bylo také 
sklepení Brány Trojzemí s kostrou vam-
pýra Tobiáše. Diváci v pořadu uvidí 
Kristýnu, nově rekonstruovanou cyklo -
stezku a Troj mezí. Přes polské území 
se podívají do muzea v Žitavě. Tady se
ukrývají unikáty evropského významu:
velké a malé postní plátno. Otisky
toho, že Žitava bývala českým městem,
najdeme nejen v muzeu. 

Michal Jančařík s průvodci a kame-
ramanem se z Žitavy vydali do kopců
na další místo spojené s českými dějinami, hrad Oybín, přestavěný 
a rozšířený ve 14. století Karlem IV. Do Čech se podívali ještě z míst s da-
lekým výhledem v německém Lückendorfu. Cestou do Hrádku ještě cy-
klisté poznají lesy nad Hrádkem se skalním útvarem Česká brána.

Hrádecký díl Cyklotoulek by se měl poprvé vysílat 27. července na 
ČT 24. A protože Hrádek nad Nisou a okolí spoluautora pořadu Michala 
Jančaříka nadchly, ocitne se tip na výlet na Hrádecko také v červencovém
vydání časopisu Cykloturistika, které vychází na konci června.          V. Štrupl

Cyklisté se mohou vydat za kvûtinami do Löbau

Cyklotoulky zavedou diváky do Hrádku a okolí

Michal Jančařík s kameramanem, starostou Hrádku nad Nisou a kastelánem hradu Grabštejn Janem Sedlákem na nádvoří hradu. Kaple sv. Barbory na Grabštejně. 
Průvodci Michala Jančaříka byli starosta města Martin Půta a Vít Štrupl. Hrad Oybín z vyhlídky u Hainu.
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Mûsta v Trojzemí budou hostit
atletické mistrovství Evropy

Poprvé za dobu, kdy mezi městy Malého trojúhelníka funguje intenzívní
spolupráce, se zde bude konat velká sportovní akce. V druhé polovině 
letošního srpna proběhne na sportovištích a v ulicích Žitavy, Hrádku nad
Nisou a Zhořelce 18. mistrovství Evropy seniorů v lehké atletice.

Slavnostní zahájení se koná v Žitavě 15. srpna. O den později se ro-
zeběhnou sportovní soutěže a potrvají až do 25. srpna. Většina soutěží,
jako jsou skoky do výšky, do dálky, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo,
sed miboj a desetiboj, proběhne na opraveném stadionu v Žitavské čtvrti
 Weinau. V Hrádku nad Nisou se bude konat maraton a silniční chůze. 
V polském Zhořelci to budou běhy na 5 km a 10 km, překážkové běhy 
2 km a 3 km a chůze na dráze.

V Hrádku nad Nisou budou
soutěže startovat u Lidového
domu. Trasy v chůzi proběhnou 
v úseku mezi startem a kruhovým
objezdem u Kristýny. Okruh ma-
ratonu pokračuje po Žitavské ulici
na pol ské území,  obloukem po 
G. Haupt mann Str. se bude vracet
do Hartavy, kolem Bažin a přes

most u Wienerů k Lidovému domu. Závodníci jej poběží čtyřikrát.
Zázemí pro účastníky vznikne v Hrádku nad Nisou na hřišti u pošty 

a ve škole T. G. Masaryka. Vítězové budou vyhlašováni v Žitavě. Závody
v chůzi se konají 22. srpna a maraton 25. srpna.

Mistrovství pořádá sdružení LASEM e. V. ve spolupráci s městy 
Malého trojúhelníka. Pořadatelé očekávají účast 4 000 atletů ze 44 zemí.
Veteránského mistrovství Evropy se mohou zúčastnit sportovci ve věku
od 35 do 90 let.

Na mistrovství Evropy se sjede řada sportovců, pro které věk není 
překážkou v žádné disciplíně. Navštíví jej i kdysi úspěšní atleti. Pokud 
budete chtít být přitom, můžete využít jednodenní vstupenky za 4 eura
nebo permanentky za 20 eur. Zlevněné vstupné je poloviční, děti do 
14 let mají vstup úplně zdarma. Bonusem je doprava v dopravním svazu
ZVON v době platnosti vstupenky zdarma.

Další informace najdete na www.EVACS2012.com

Chovatele ãeká ‰est 
v˘stav s partnery z Hörnitz

Společný projekt s německými kolegy, Sdružením chovatelů drůbeže 
a králíků Bertsdorf-Hörnitz, realizuje v tomto roce i Český svaz chovatelů
ZO Hrádek nad Nisou pod vedením nového předsedy Stanislava Štoka.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a intenzitu přeshraniční spolupráce
svazů chovatelů domácího zvířectva v euroregionu Nisa organizací spo-
lečných akcí a účastí na akcích partnera. V tomto prvním kroku se jedná
o zlepšení existující spolupráce dospělých chovatelů a propagace vzá-
jemné spolupráce. Za tímto účelem bude zorganizováno 6 výstav a vy-
dány a vyrobeny dvojjazyčné informační materiály. Do spolupráce bu-
dou zapojeni nejen chovatelé organizovaní v obou svazech, osloveny
budou i ostatní svazy chovatelů v euroregion Nisa. Projekt je podporo-
ván z FMP euroregionu Nisa prostřednictvím Programu Ziel3/Cíl3 na
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobod-
ným státem Sasko 2007–2013 pod názvem Spolupráce chovatelů drob-
ného zvířectva euroregionu Nisa 2012 v roce 2012 částkou 6 507,60 eur.

První akcí byla výstava samic králíků
s mláďaty ve dnech 12.–13. 5. 2012 
v Bertsdorf-Hörnitz, které se zúčastnilo
kolem 35 vystavovatelů, z toho 4 z čes -
ké části euroregionu Nisa. Na výstavu
se přišlo podívat přibližně 250 náv-
štěvníků. 

Své samice s mláďaty prezentovali
také hrádečtí chovatelé, kteří se celé
výstavy zúčastnili, stejně jako spole-
čenského spolkového večera s němec-
kými chovateli.

Hrádečtí chovatelé v rám ci výstavy
představili také ZO Hrádek nad Nisou
na dvojjazyčných bannerech, které
byly v rámci projektu vyrobeny.
Další společné akce:
Okresní výstava mladých králíků, Bertsdorf-Hörnitz – 11.–12. 8. 2012 
Výstava domácího zvířectva Hrádek n. N. – 25.–26. 8. 2012
Okresní výstava mladé drůbeže Bertsdorf-Hörnitz – 29.–30. 9. 2012 
Lokální výstava drobného zvířectva, Bertsdorf-Hörnitz – 17.–18. 11. 2012 
Okresní výstava králíků, Großschönau – 1.–2. 12. 2012 

Všichni, kdo by se chtěli podívat na čistokrevné domácí zvířectvo,
jsou srdečně zváni!

V‰echny dobré vûci jsou vÏdy 3! Buìte pfii tom!
Stejně jako v předešlých dvou letech se i letos uskuteční mezinárodní trh
produktů z Polska, Česka a Německa – SAMSmarkt. Trh je charakteris-
tický svou čerstvostí a rozmanitostí. Pořádá jej město Žitava ve spolu-
práci s Mezinárodním vysokoškolským institutem Zittau. Na trhu by
měly být nabízeny především čerstvé produkty a řemeslnické výrobky 
z oblasti Trojzemí, ale také typické regionální pokrmy a nápoje. Kromě
toho je naplánován bohatý kulturní program, který jistě pobaví malé 
i velké návštěvníky. Lákadlem letošního ročníku je obrovská pikniková
louka přímo v areálu tržiště. Zde si návštěvníci budou moci zapůjčit
deky a v pohodlí konzumovat zakoupené zboží, vychutnávat vychlazené
nápoje a při tom všem ještě sledovat doprovodný program. 
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Energii rozdávám i dûtem
Při letošním Společenském večeru převzala ocenění za svoji práci pro
město paní učitelka Jana Vačerníková. V Hrádku sice nebydlí, ale pro
jeho obyvatele, zvláště pro ty nejmenší, pracuje skoro denně. Pracuje 
totiž na Základní škole Lidická, letos již čtrnáctým rokem. Kromě práce
učitelky je vedoucí projektu Š:schkola na 1. stupni. Ráda zpívá, pracuje
na své zahrádce, s oblibou vaří a peče, cizí jí nejsou ruční práce. A fandí
Slovanu Liberec. Pochází z České Lípy, ale již 25 let žije s manželem 
a dvěma dcerami v Chrastavě. 
Jak dlouho jste učitelkou a co vlastně učíte?
Mým původním snem bylo stát se operní zpěvačkou, ale bohužel, po
dvou letech studia na konzervatoři jsem musela ze zdravotních důvodů
přejít na Střední pedagogickou školu do Liberce. Po jejím absolvování
jsem pracovala 10 let v mateřských školách ve Václavicích, Vítkově a Chras-
tavě. V roce 1998 jsem byla přijata k dálkovému studiu na Pedagogické
fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od téhož roku pracuji
jako učitelka 1. stupně na ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou. Kromě všech
předmětů na 1. stupni učím ještě hudební výchovu na stupni druhém. 

Bydlíte v Chrastavě, ale učíte v Hrádku. To sice není daleko, ale
přesto by bylo určitě pohodlnější mít školu u domu. Co vás vede
ke každodennímu dojíždění?
Přestože musím každý den do zaměstnání dojíždět, nikdy jsem svého 
rozhodnutí pracovat na zdejší škole nelitovala. Musím sice více hlídat 
čas, ale je to jenom otázka zvyku. V Chrastavě bydlím dost daleko 
od školy, takže pokud bych pracovala v místě bydliště, cesta by mi trvala
časově stejně dlouho. Díky vedení ZŠ Lidická zde mám navíc takové 
podmínky, které mi vyhovují, a nemám tedy důvod něco na současném
stavu měnit. 
Říkala jste, že jste nejdříve pracovala s malými dětmi ve školce.
Proč jste se rozhodla pro změnu? I když to není vždycky pravda,
na první pohled to vypadá, že práce s malými dětmi je snazší.
Příroda a asi i geny po předcích způsobily, že jsem značně energický 
člověk. Přestože mě práce v mateřské škole bavila, nepřipadala jsem si
dostatečně využita. Již po ukončení střední školy jsem chtěla jít studovat
učitelství, bohužel tehdejší situace to nedovolila. Přechodem z mateřské
školy na základní jsem si tak splnila svůj druhý sen. 
Na ocenění jste byla navržena také proto, že s dětmi pracujete
hodně i mimo školu. Co všechno podnikáte a co plánujete?
Můj velice kladný vztah k hudbě a zpěvu se odrazil i v zájmových aktivi-
tách, které realizuji ve volném čase. Již od svého nástupu na ZŠ Lidická
vedu kroužek zobcové flétny, v roce 2000 přibyl ještě sborový zpěv. 
Zatímco v prvních letech vystupovala pouze malá skupina žákyň, v sou-
časnosti navštěvuje oba kroužky více než 40 žáků naší školy. Vidět je 
můžou obyvatelé Hrádku nad Nisou každoročně v kostele sv. Bartoloměje
při předvánoční Hvězdě světla, Vánočních trzích v prostorách ZŠ Lidická,
při akcích DDM Drak v Rybářském domě či Dostaveníčku s hudbou a slo-
vem. Poslední letošní vystoupení je plánováno na konec června u ZŠ 
Lidická při Rozloučení se školním rokem.
Práce ve škole je leckdy vyčerpávající. Vy ale vypadáte pořád
plná energie. Kde ji berete? 
Určitě je to hlavně genová záležitost. Můj tatínek má a babička měla 
energie také na rozdávání. Hodně známých mi říká, že mi tu moji ener-
gii závidí. Mně ale nepřipadá, že bych se od nich něčím lišila. Při práci se

řídím pravidlem svého tatínka: „Pokud chceš něco dělat, dělej to pořádně.
Pokud to pořádně dělat nechceš, nedělej to vůbec!“ Takže se snažím 
dělat všechno tak, abych se za sebe a svoji práci nemusela stydět.

Slavnost seniorÛm zpestfiil 
i kouzelník

V neděli 20. května se konala zahradní slavnost, kterou každoročně po-
řádá Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou v prostorách zahrady DPS
Nádražní. Zúčastnilo se jí cca 70 seniorů. Slavnost zpestřilo kulturní vy-
stoupení hrádeckých mažoretek, skupiny historického šermu a také při-
šel i kouzelník. Během příjemného odpoledne bylo připraveno malé ob-
čerstvení, na závěr se podávaly grilované buřty. Po celou dobu slavnosti
hrála reprodukovaná hudba, kterou nám zajistil p. ředitel Mgr. Havel ze
ZŠ Loučná. Slavnost se vydařila a ke vší spokojenosti přispělo i krásné po-
časí. Takže zase za rok… Mgr. Šárka Jeníčková, ředitelka PS



8

Mysstery show
Již 3. rokem se dne 13. května 2012 v Hrádku nad Nisou konala taneční
show, kterou pořádal DDM Drak s taneční skupinou Mysstery. Každým
rokem je program o něco bohatší a letos to nebylo jinak. Svá vystoupení
zde předvedli ti nejmenší z ASPV Cvičení s Lídou, country tance Mladí
známí, břišní tanečnice, hrádecké mažoretky, FIT Studio Stormáčik se
pochlubilo hned se čtyřmi výstupy. Mezi nimi byly k vidění ukázky twir-
lingu, zumby a Port de Bras a v neposlední řadě taneční skupina Mys-
stery. Poděkovat přišel i místostarosta Josef Horinka. Role moderátora se
už po druhé ujal Petr Benda.

Každý divák si přišel na své. Je krásné, že tak malé městečko má ta-
kové možnosti. Děti nemusejí složitě dojíždět do Liberce za sportem. I to
chtěla Mysstery show ukázat, jaké možnosti a výběr mají děti i rodiče při
volbě kroužků a koníčků.  

Všem účinkujícím, rodičům, prarodičům a kamarádům děkujeme za
podporu a úžasnou atmosféru. Příští rok se všichni na vás těšíme znovu.

Vedoucí Mysstery Bára Brýdová

Cviãení Lída v Zákupech
Dne 12. 5. 2012 se děti z Cvičení Lída zúčastnily atletických závodů ve
sportovním areálu ZŠ Zákupy.

Rodiče dětí nás dovezli na vlakovou zastávku do Lvové, odkud jsme
pokračovali vlakem do Zákup.

Přeboru se zúčastnilo celkem 77 cvičenců z Doks, Zákup, Harcova 
a 14 dětí z Hrádku nad Nisou.
Chválím všechny děti za výborné umístění:
mladší žákyně II 

1. místo – Anna Skalická 
2. místo – Zuzka Benešová 
3. místo – Viki Šulcová, Tereza Arteňuková, Kačka Havlová,

Kačka Sábelová, Yana Martysch
mladší žáci I 

1. místo – Josef Straka, Radek Janeček
mladší žáci II

3. místo – Jan Šrajbr 
starší žáci III 

3. místo – Hynek Frýdl, Jan Kozák, Zdeněk Janeček, Vojta Stehlík

polečenskápolečenská
rubrikarubrika
Životní výročí

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

70 let Vladimír Polák
80 let Růžena Jarošová, Božena Petržilková 
81 let Karel Zach, Václav Dragoun
82 let Jaroslava Hillebrandová
83 let Miluše Machková, Marie Štekrová
84 let Barbora Slobodová, Bedřiška Bartůňková 
85 let Božena Zemanová, Lisa Tuhá,

Anna Reichelová, Jarmila Kolocová
86 let Ilsa Schovancová, Hedvika Hanušáková
88 let Vladimír Miklošín
89 let Františka Čechová 
90 let Božena Hošková, Miloslava Malá 

Dne 7. 4. 2012 to bylo 65 let, kdy manželé Aloisia 
a Ladislav Kořínkovi z Dolního Sedla uzavřeli manželství.

Přejeme jim do dalších společných let pevné zdraví 
a mnoho pěkných chvil v kruhu rodiny.

Vítání nových občánků
Dne 18. 5. 2012 byli v obřadní síni radnice uvítáni 

noví hrádečtí občánci Vanesa Gáborová, Izabela Vávrová,
Tomáš Palounek, Teresa Ella Nevečeřalová, 

Laura Harcubová, Eliška Haniková, Matěj Dočekal,
Jaroslav Witek, Zdeněk Korbelář, Dominik Bartoš, 

Nela Herinková.
Marie Zimová, matrikářka
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Malevil Cup – závod horských kol – se letos potřetí pojede také Hrádkem
nad Nisou. Letos je ovšem zároveň Mistrovstvím Evropy v MTB mara-
thonu. Závodníci budou do Hrádku přijíždět z luk od Dolního Sedla. Na
Kristýně bude umístěna první z občerstvovacích stanic. Pak už závodníci
budou pokračovat podél hranice zpátky do kopců.

Bikový malevilský festival
začíná v páteční podvečer 
15. 6. 2012, nejen výdejem
startovních čísel, ale i oficiál-
ním zahájením evropského mi-
strovství a koncertem skupin.
Program, kde si na své přijde
opravdu každý, kdo má rád
kolo a rád se baví. Připraveny
jsou závody pro hobíky, děti,
MTB – orienťáky i ČP v bike-tri-
alu. Svojí kategorii najdou han-

dicapovaní, samozřejmostí posledních let bude rodinná Čoko jízda. Vše
doplněno o doprovodný program pro děti a dospělé po celý víkend.
Vrcholem Malevil Bike festivalu pak bude v neděli 17. 6. 2012 závod Mi-
strovství Evropy v MTB marathonu. 

Startovní listiny se plní a slibují zajímavé boje. Již teď jsou přihlášeni
borci z téměř dvaceti zemí Evropy. Mezi nimi Thomas Dietsch – vítěz
světového poháru v MTB marathonu, Konny Looser, Urs Huber – dva-
krát vyhrál Crocodile Trophy a vloni se s parťákem Koonym stali vítězi

Trans Alp Challenge, dále Platt, Ver-
meulen a mnoho dalších. 

Věříme, že o Evropský titul se po-
pere i domácí Jirka Novák, který zajel
na posledním závodu Světového po-
háru v Novém Městě super výsledek.
Malevil Cup je určen nejen pro elitní
závodníky. Jeho součástí budou sa-
mozřejmě i vypsané hobby kategorie
na trasách 100 km muži, 95 km ženy 
a také kratší trasy na 65 a 40 km pro ty, co si netroufnou na královskou
mistrovskou distanci.

Přijměte tedy i vy naše pozvání. Přijďte závodit, fandit nebo se jen bavit!
Upozorňujeme, že

v důsledku konání zá-
vodu budou ve spolu-
práci s Policií ČR uči-
něna nutná dopravní
omezení s ohledem
na bezpečnost a hlad -
ký průběh závodu.
Děkujeme proto již
teď za vaše pocho-
pení.

Radek Patrák

Stfielecké dopoledne v Louãné
V sobotu 12. 5. 2012 jsme po roce opět stříleli na zahradě praktické školy
v Loučné. Pan ředitel Václav Havel připravil perfektně zázemí, Jirka Palas
přinesl luky a Martin airsoftové pistole. I když nebylo moc pěkné počasí,
sešlo se na 60 účastníků. Stříleli děti, ale i dospěláci, střílelo se z luků, 
na terče, padačky, kačenky a samozřejmě i na růže. Přišel také klub pro

děti a mládež KHA-
MORO, se kterým
jsme navázali spolu-
práci. Na závěr akce
jsme si společně opek -
li uzeninu, poděkovali
organizátorům a s dob -
rou náladou odchá-
zeli domů. 

A ještě jednou –
moc a moc děkujeme
všem, kteří nám s akcí

přišli pomoci – pořádána byla ve spolupráci s praktickou školou v Louč -
né a městskou policií. DDM Drak

M· Mot˘lek na cyklokurzu
V květnu děti a paní učitelky z mateřské školy Motýlek (Loučná) jezdily
autobusem na týdenní cyklokurz do Vesce u Liberce.   
Celý týden se všechny děti usi-
lovně snažily za pomoci intruktorů
zdokonalovat svou jízdu na kole či
se na kole teprve jezdit učily, aby v
pátek mohly předvést svým rodi-
čům na slavnostním ukončení, co
vše se naučily. Dny rychle utíkaly,
dovednosti se rychle zlepšovaly, až
najednou nastal velký den – ko-
nečný pátek.

V pátek se všechny děti spo-
lečně s rodiči s pětidenním cyklo-
kurzem rozloučily. Celé týdenní snažení završily několika výlety do okolí,
závodem a ukázkou jízdy rodičům. Nakonec všichni dostali diplom 
a odznáček za dobrou práci. 

Všechny děti učinily během tohoto týdne v jízdě velké pokroky. Ně-
kteří se zde naučili jezdit poprvé na kole. Jiní už jezdit uměli, a proto
svou jízdu zdokonalovali a učili se další pravidla spojená se silničním

provozem. Ti nejmenší získá-
vali odvahu, stabilitu a základ -
ní dovednosti zatím na super
rychlých odrážedlech. Každo-
pádně jsme si to všichni užili.

Rádi bychom poděkovali ce-
lému týmu sportovní agentury
SportKids Liberec za skvělou
atmosféru, za výborný přístup
k dětem a za vše, co pro (nejen
naše) děti dělají. Těšíme se na
případnou další spolupráci :)

Velké díky samozřejmě patří
i rodičům, kteří kurz dětem fi-
nancovali, podřídili se změně-
nému provozu mateřské školy
a dokonce se zúčastnili závě-
rečného ukončení.

Těšíme se na další takovou
povedenou akci.

MŠ Motýlek – Loučná

Mistrovství Evropy bikerÛ projede Hrádkem
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PRONAJMU 
dlouhodobě 

v Hrádku n. Nisou, 
Liberecké ul. 

byt 2+1 s balkonem, 
2 p. (výtah)

slušným 
a solventním lidem, 

nejraději manž. páru. 

Telefon: 

606 726 497
(volat od 9 do 20 h)

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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